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Titel 1 

 

Klassiske ideologier vs. moderne partier – et politisk billede i forandring 

Indhold Teori- og grundbogstekster: 

 

SamfNU B: 

• 3. Politiske partier og ideologier (https://samfnub.systime.dk/?id=p131) 

- 3.1 Ideologier (inklusive underpunkter) 

(https://samfnub.systime.dk/?id=p165) 

- 3.2 Klassiske og andre ideologier (inklusive underpunkter) 

(https://samfnub.systime.dk/?id=p166) 

• ”3.3.1 Den liberale familie” - https://samfnub.systime.dk/?id=p247 (s. 1,7) 

• ”3.3.2 Den konservative familie” - https://samfnub.systime.dk/?id=p248 (s. 1,8) 

• ”3.3.3 Den socialistiske familie” - https://samfnub.systime.dk/?id=p249 (s. 2,9) 

• ”3.4 Aktuelle politiske skillelinjer” (https://samfnub.systime.dk/?id=p250)  

• ”7. Velfærd – rammen om et godt liv” https://samfnub.systime.dk/?id=p134  

• ”7.1 Hvem skal sikre velfærden?” https://samfnub.systime.dk/?id=p212 (inklusive 

underpunkter) 

https://samfnub.systime.dk/?id=p131
https://samfnub.systime.dk/?id=p165
https://samfnub.systime.dk/?id=p166
https://samfnub.systime.dk/?id=p247
https://samfnub.systime.dk/?id=p248
https://samfnub.systime.dk/?id=p249
https://samfnub.systime.dk/?id=p250
https://samfnub.systime.dk/?id=p134
https://samfnub.systime.dk/?id=p212


Samfundsfag B: 

• ”Politiske partier” - https://samfundsfagb.systime.dk/?id=p174 (s. 3,6) 

Samf på B: 

• Kapitel 1: Synopsis – din guide til den mundtlige eksamen https://xn--samfpb-

mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p129&loopRedirect=1  

 

Supplerende stof: 

• Det mente partierne om 13 centrale politikområder ved FV19: 

(http://nyheder.tv2.dk/politik/det-mener-partierne)  

• ER CORONA-PANDEMIENS LØSNING SOCIALDEMOKRATISK? 

• Uddrag fra statsministerens pressemøde 30/3 2020 (https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=c6478)  

• Noa Reddington: Coronakrisen ændrer alt for regeringen (https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=c6479)  

• Niels Jespersen: Coronakrisen kan udløse et politisk paradigmeskifte: Fra 

neoliberalisme til socialdemokratisme (https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=c6480)  

• Martin Aagerup, Coronakrisen udfordrer kun fordommene om den liberale 

verdensopfattelse – men ikke markedets overlegenhed (https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=c6481)  

• Martin Krasnik: ideologisk bras (https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6482)  

• HAR VI RÅD TIL TIDLIGERE PENSION? 

• Dr.dk: "Har du ret til tidlig pension? Se, hvor du selv hænger på bevisbyrden" 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/har-du-ret-til-tidlig-pension-se-hvor-du-selv-

haenger-paa-bevisbyrden  

• Danmarks Statistik: Markant flere ældre i fremtiden 

 

Omfang 

 

16 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

1. Politiske ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme, socialdemokratisme, 

socialliberalisme, neoliberalisme) 

2. Skillelinjer (værdi- og fordelingspolitik) 

3. Fra ’klasse-partier’ til ’catch-all-partier’- og i dag de nye ’medie-partier’ 

4. Partiadfærd (Molins model, Kaare Strøms teori om partistrategier og Downs teori 

vedrørende medianvælgeren og rational choice 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning (arbejdsspørgsmål i grupper eller par med efterfølgende 

plenumgennemgang) 

• Gruppefremlæggelser 

• Arbejde med synopsis 

 

https://samfundsfagb.systime.dk/?id=p174
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p129&loopRedirect=1
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p129&loopRedirect=1
http://nyheder.tv2.dk/politik/det-mener-partierne)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6478
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6478
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6479
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6479
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6480
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6480
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6481
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6481
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c6482
https://www.dr.dk/nyheder/indland/har-du-ret-til-tidlig-pension-se-hvor-du-selv-haenger-paa-bevisbyrden
https://www.dr.dk/nyheder/indland/har-du-ret-til-tidlig-pension-se-hvor-du-selv-haenger-paa-bevisbyrden


 

 

Titel 2 

 

Demokratiopfattelser, magtbegreber, rettigheder og pligter i et 

demokratisk samfund og politiske beslutningsprocesser 

Indhold Teori- og grundbogstekster: 

SamfNU B (læreplan 2017): 

• ”5. Demokrati – hvorfor og hvordan?” (inklusive underpunkterne). Link: 

https://samfnub.systime.dk/?id=p133 

• "4.3.1 De forskellige politiske niveauer i Danmark" - 

https://samfnub.systime.dk/?id=p238 
SamfNU HTX B: 

• “7.2 Tematekst: Hvordan måles demokrati?”. Link: 

https://samfnuhtxb.systime.dk/?id=p11738   
 

Samf på B: 

• Synopsis – din guide til den mundtlige eksamen 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p129. LÆS HELE KAPITLET 

 

 

Supplerende stof: 

 

• To artikler fra dr.dk vedrørende ’valgretten’ og ’ligeberettigelsen mellem 

mænd og kvinder’: 

- https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/professor-det-er-en-

demokratisk-ret-ikke-stemme https://www.dr.dk/nyheder/indland/jeg-

vil-meget-noedigt-have-et-job-bare-fordi-jeg-er-kvinde 

• Hvordan adskiller graden af politiske rettigheder og civile friheder sig i hhv. 

Danmark, Tyrkiet, USA, Rusland, Kina og Hviderusland (komparativt studie) 

- https://freedomhouse.org/report/countries-world-freedom-2019. 

• Kend din Grundlov! 

- https://samfnub.systime.dk/?id=c1591 

• Sådan bruger kommunerne 1.000 kr.: 

- Link: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-09-25-

kommunernes-1000-kr  

https://samfnub.systime.dk/?id=p133
https://samfnub.systime.dk/?id=p238
https://samfnuhtxb.systime.dk/?id=p11738
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p129
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/professor-det-er-en-demokratisk-ret-ikke-stemme
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/professor-det-er-en-demokratisk-ret-ikke-stemme
https://www.dr.dk/nyheder/indland/jeg-vil-meget-noedigt-have-et-job-bare-fordi-jeg-er-kvinde
https://www.dr.dk/nyheder/indland/jeg-vil-meget-noedigt-have-et-job-bare-fordi-jeg-er-kvinde
https://freedomhouse.org/report/countries-world-freedom-2019
https://samfnub.systime.dk/?id=c1591
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-09-25-kommunernes-1000-kr
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-09-25-kommunernes-1000-kr


• "Regeringen tager hul på nærhedsreform: Syv kommuner skal have fuldstændig 
frihed på enten folkeskole-, dagtilbud- eller ældreområdet" - 
https://politikensundhed.dk/nyheder/art7952259/Syv-kommuner-skal-have-
fuldst%C3%A6ndig-frihed-p%C3%A5-enten-folkeskole-dagtilbud-eller-
%C3%A6ldreomr%C3%A5det 

 

• Hvem har magten? https://samfnub.systime.dk/?id=c1397  

 

• Hvilke ressourcer giver magt? https://samfnub.systime.dk/?id=c1402  

 

• ANALYSE Ellemann er blevet herre i eget hus – og presser Støjberg for en afklaring 

| Politik | DR 

 

• Mette Frederiksen holder flyttedag på ministerholdet | Politik | DR 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 
• Kendskab til den komparative metode ved sammenligning af landes 

demokratiniveau  

• Kendskab til magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og 

pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. 

• Det direkte demokrati vs. det repræsentative demokrati 

• Deltagelses-/deliberativt eller konkurrencedemokrati 

• De tre demokratiseringsbølger  

• Direkte magt, indirekte magt, dagsordensættende magt, diskursiv magt og 

strukturel magt 

• Sammenligning af politiske og civile rettigheder i hhv. Danmark, Tyrkiet og Kina, 

USA, Rusland og Hviderusland. 

• Politiske beslutningsprocesser i Danmark (herunder lovgivningsprocessen) 

• Det politiske system i Danmark (Eastons model: input → politisk system → output 

( feedback) 

• Kendskab til demokratiske rettigheder og pligter, som de står beskrevet i 

Grundloven. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, informationssøgning og 

fremlæggelser. 

 

 

 

Titel 3 

 

Sociologi 

https://politikensundhed.dk/nyheder/art7952259/Syv-kommuner-skal-have-fuldst%C3%A6ndig-frihed-p%C3%A5-enten-folkeskole-dagtilbud-eller-%C3%A6ldreomr%C3%A5det
https://politikensundhed.dk/nyheder/art7952259/Syv-kommuner-skal-have-fuldst%C3%A6ndig-frihed-p%C3%A5-enten-folkeskole-dagtilbud-eller-%C3%A6ldreomr%C3%A5det
https://politikensundhed.dk/nyheder/art7952259/Syv-kommuner-skal-have-fuldst%C3%A6ndig-frihed-p%C3%A5-enten-folkeskole-dagtilbud-eller-%C3%A6ldreomr%C3%A5det
https://samfnub.systime.dk/?id=c1397
https://samfnub.systime.dk/?id=c1402
https://www.dr.dk/nyheder/politik/analyse-ellemann-er-blevet-herre-i-eget-hus-og-presser-stoejberg-en-afklaring
https://www.dr.dk/nyheder/politik/analyse-ellemann-er-blevet-herre-i-eget-hus-og-presser-stoejberg-en-afklaring
https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-holder-flyttedag-paa-ministerholdet


Indhold SamfNu B, Kapitel 1,2 og 6 

OVERBLIK Sådan vil regeringen udrydde ghettoerne på 12 år | Politik | DR 

Diverse avisartikler fra bl.a. DR. 

Diverse statistikker fra Samfundsstatistik. 

Artikler fra den engelske Wikipedia. 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

-identitetsdannelse og socialisering politisk meningsdannelse og medier, herunder 

-adfærd på de sociale medier social differentiering og kulturelle mønstre i --

forskellige lande, herunder Danmark. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning (arbejdsspørgsmål i grupper eller par med efterfølgende 

plenumgennemgang) 

• Gruppefremlæggelser 

• Arbejde med synopsis 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Velfærdsstaten 

Indhold SamfNu B, Kapitel 7, 8 og 9 

Smykkeloven er brugt for første gang: 79.600 kroner er beslaglagt | Indland | DR 

https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-til-at-foere-

ekspansiv-finanspolitik   

Støjberg og Dansk Folkeparti rykker tættere sammen: 'Hun ved, at døren står åben' | 

Politik | DR 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-saadan-vil-regeringen-udrydde-ghettoerne-paa-12-aar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/smykkeloven-er-brugt-foerste-gang-79600-kroner-er-beslaglagt
https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-til-at-foere-ekspansiv-finanspolitik
https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-til-at-foere-ekspansiv-finanspolitik
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-og-dansk-folkeparti-rykker-taettere-sammen-hun-ved-doeren-staar-aaben
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-og-dansk-folkeparti-rykker-taettere-sammen-hun-ved-doeren-staar-aaben


Nedlukningen koster arbejdspladser: 11.000 flere ledige på to uger | Penge | DR 

Støjberg stiller sig op i historisk lang række af løsgængere og partihoppere | Politik | DR 

Professor sår tvivl om anklageskrift i rigsretssag mod Inger Støjberg | Politik | DR 

Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR 

Diverse avisartikler fra bl.a. DR 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

- Forskellige velfærdsmodeller. 

- Velfærdsstatens udfordringer. 

- Økonomiske grundbegreber, økonomisk politik m.v. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning (arbejdsspørgsmål i grupper eller par med efterfølgende 

plenumgennemgang) 

• Gruppefremlæggelser 

• Arbejde med synopsis 

 

 

Titel 5 

 

EU og globalisering 

Indhold SamfNu B, Kapitel 10, 4 og 11 

EU-oplysningens hjemmeside 

ANALYSE Rigsretssag bliver dom over Trumps eftermæle | Udland | DR 

ANALYSE Trump har succes med at sælge løgn om valgresultat | Valg i USA 2020 | DR 

Diverse avisartikler fra bl.a. DR. 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

- Magtfordeling i EU 

- Den økonomisk-monetære union 

- Globalisering 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/nedlukningen-koster-arbejdspladser-11000-flere-ledige-paa-uger
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-stiller-sig-op-i-historisk-lang-raekke-af-loesgaengere-og-partihoppere
https://www.dr.dk/nyheder/politik/professor-saar-tvivl-om-anklageskrift-i-rigsretssag-mod-inger-stoejberg
https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://www.dr.dk/nyheder/udland/analyse-rigsretssag-bliver-dom-over-trumps-eftermaele
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/analyse-trump-har-succes-med-saelge-loegn-om-valgresultat


- Metode 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning (arbejdsspørgsmål i grupper eller par med efterfølgende 

plenumgennemgang) 

• Gruppefremlæggelser 

• Arbejde med synopsis 

 

 


