
 

Side 1 af 12 

Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin August 2021 - juni 2022 

Institution Uddannelsescenter Holstebro (UCH) 

Uddannelse EUX Business 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Troels Skytte Sigmann (TSK) og Lars Jørgensen (LJ) 

Hold Valghold på EUX – Samfundsfag B 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Identitet i et senmoderne samfund fuld af digitalisering og SOME 

Titel 2 Social ulighed og det multikulturelle samfund 

Titel 3 Demokratiet – hvem har den politiske magt? 

Titel 4 Økonomi 

Titel 5 Ideologi og velfærd 

Titel 6 Partier og vælgere 

 

Det samlede omfang af undervisningen er ca. 417,6 normalsider 

- Teori- og grundbogstekster = 294,5 sider 

- Supplerende stof = 123,1 sider 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Identitet i et senmoderne samfund fuld af digitalisering og SOME 

Indhold Teori- og grundbogstekster: 

Samf på B: 

- Kapitel 1: Synopsis – din guide til den mundtlige eksamen (hele kapitlet) (6,1 s) 

- Kapitel 2: Identitet i det senmoderne – hvem er jeg? (hele kapitlet)  (45,6 s) 

Gode spørgsmål, rigtige svar – Grundbog i samfundsfaglig metode: 

- 6.5 Konstruktion af spørgeskema  

(link:https://godespoergsmaalrigtigesvar.ibog.gyldendal.dk/?id=p168&loopRedirect=1

) (1,8s) 

Excel i samfundsfag (værktøj til arbejde med Excel i samfundsfag fra Mikkel Pedersen fra 

Tønder Gymnasium) 

  (link: https://sites.google.com/view/excelisamfundsfag/lektion-2-v%C3%A6kst-i-procent)  

 

Supplerende stof: 

Artikler: 

- ”Kritik af udspil: Det vil føre til dårligere ældrepleje og forringet uddannelse” fra 

Dagbladet Holstebro Struer, 3. februar 2021. (1,3 s) 

Rapporter: 

- ”Børn og unges trivsel og brug af digitale medier” fra VIVE (Det nationale forsknings- 

og analysecenter for velfærd), 15. juli 2020. (Vi læste opsummeringen af pointerne fra 

rapporten). Link: https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unges-trivsel-og-brug-

af-digitale-medier-15089/. (1,5 s) 

- ”60 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig” fra Danmarks Statistik. (vi havde fokus på 

s. 9-13) (5 s) 

● Beskæftigelse i erhvervsgrupper 

● Fuldførte uddannelser på gymnasier 

● Udvikling i arbejdstid 

Audiovisuelt materiale: 

- Dokumentaren FOMO fra dr.dk/tv. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/program/fomo_252332 (4,5 s) 

- “Risengrød og Chanelsko” fra dokumentarserien De dyre piger fra dr.dk/tv. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/se/de-dyre-piger_-risengroed-og-chanelsko_259475. (3 s) 

https://godespoergsmaalrigtigesvar.ibog.gyldendal.dk/?id=p168&loopRedirect=1
https://godespoergsmaalrigtigesvar.ibog.gyldendal.dk/?id=p168&loopRedirect=1
https://sites.google.com/view/excelisamfundsfag/lektion-2-v%C3%A6kst-i-procent
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/kritik-af-forslag-det-vil-f%C3%B8re-til-d%C3%A5rligere-%C3%A6ldrepleje-og-forringet-uddannelse
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unges-trivsel-og-brug-af-digitale-medier-15089/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unges-trivsel-og-brug-af-digitale-medier-15089/
https://www.dr.dk/drtv/program/fomo_252332
https://www.dr.dk/drtv/se/de-dyre-piger_-risengroed-og-chanelsko_259475
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- Dr.dk/tv: “Ti stille, kvinde.” 2. episode med Zenia Stampe. 

(https://www.dr.dk/drtv/episode/ti-stille-kvinde_221280) (4,5 s) 

Satiretegninger: 

- Diverse aktuelle satiretegninger fra hhv. Jyllands-Posten og Politiken. Dette sikrer 

elevernes kendskab til aktuelle nyheder. Desuden lærer eleverne at kende forskel på 

vinklingen og prioriteringen i to store landsdækkende morgenaviser.  

 

Omfang 

 

 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Kendskab til samfundsfagets hoveddiscipliner 

- Kendskab til samfundsfaglige metoder (kvalitativ, kvantitativ og komparativ) 

- Kendskab til synopsis-genren, som ligger til grund for en eventuel eksamen 

- Arbejde med teori og empiri vedrørende identitetsdannelse og socialisering 

- Arbejde med teori og empiri vedrørende børn og unges trivsel og brug af digitale 

medier 

- Individet og samfundet i et historisk perspektiv 

- Samtidsdiagnoser (Giddens, Ziehe, Sennett og Rosa) 

- Den offentlige sektor og kommunal politik (case-arbejdsdag: Hvordan vækker man 

borgernes interesse for lokalpolitik?) 

- Arbejde med teori og empiri vedrørende FOMO, ensomhed (Sherry Turkle), 

ansigtsarbejde og rolletagning (Goffman: frontstage, backstage og facework) og 

George Herbert Meads teori om rolletagning og identitetsdannelse.  

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

- Beregninger i Excel (procentvis vækst og procentvis andel) 

- Individuelt arbejde 

- Gruppearbejde 

- Gruppefremlæggelser 

 

Titel 2 

 

Social ulighed og det multikulturelle samfund 

Indhold Teori- og grundbogstekster: 

Samf på B: 

- Kapitel 3: Social ulighed og det multikulturelle samfund (hele kapitlet) (32,9 s) 

 

Supplerende stof: 

 

https://www.dr.dk/drtv/episode/ti-stille-kvinde_221280
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Artikler: 

- Politiken (12. aug. 2021): ”At Ellemann vil tørre regningen for klimakampen af på 

de unge er topmålet af hykleri og ublu generationsafstraffelse”. Leder. (1 s) 

- Politiken (7. sep. 2021): ”Lige her har regeringen faktisk ret. De unge lider ikke 

overlast”. Leder. (1 s) 

- Politiken (13. september 2021): ”Tænketank: 300.000 arbejder som vor tids 

daglejere”. Af journalist Michael Olsen. (1,3 s) 

- Leder fra Berlingske (14. sep. 2021): ”Kæmp for familiernes ægte frihed også til at 

fordele barslen”. Link: https://www.berlingske.dk/ledere/kaemp-for-familiernes-

aegte-frihed-ogsaa-til-at-fordele-barslen (1,3 s) 

- Leder fra Jyllands-Posten (14. sep. 2021): ”Far skal på barsel, men hvor længe?” 

Link:https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE13278184/far-skal-paa-barsel-

men-hvor-laenge/ (1,5 s) 

- Leder fra Politiken (14. Sep. 2021): ”Barselsreform er en gigantisk sejr for 

ligestillingen i Danmark”.  

Link:https://politiken.dk/debat/ledere/art8374766/Barselsreform-er-en-gigantisk-

sejr-for-ligestillingen-i-Danmark (1 s) 

-  

Rapporter: 

- Rockwool Fondens rapport Afkast af uddannelse – det samfundsmæssige og 

individuelle rationale (2018). (2 s) 

- Danmarks Statistik: Social arv (link: 

https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/social-arv) (0,8 s) 

 

 

Audiovisuelt materiale: 

- De første to afsnit af DR’s dokumentarserie En vej – to verdener (2016). (12 s) 

- Det første afsnit i DR’s dokumentarserie Blok på bistand (2014). (4,3 s) 

- DR: Debatten fra d. 9. sep. 2021’. Titel: ”20. Kan Danmark mere?” (om 

regeringens reformudspil fra d. 7. sep. 2021) (8,7) 

- DR-udsendelse: 100 års indvandring. Vi så afsnit 6 om 1980’erne og -90’erne. (5,6 

s) 

Satiretegninger: 

https://www.berlingske.dk/ledere/kaemp-for-familiernes-aegte-frihed-ogsaa-til-at-fordele-barslen
https://www.berlingske.dk/ledere/kaemp-for-familiernes-aegte-frihed-ogsaa-til-at-fordele-barslen
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE13278184/far-skal-paa-barsel-men-hvor-laenge/
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE13278184/far-skal-paa-barsel-men-hvor-laenge/
https://politiken.dk/debat/ledere/art8374766/Barselsreform-er-en-gigantisk-sejr-for-ligestillingen-i-Danmark
https://politiken.dk/debat/ledere/art8374766/Barselsreform-er-en-gigantisk-sejr-for-ligestillingen-i-Danmark
https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/social-arv
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- Diverse aktuelle satiretegninger fra hhv. Jyllands-Posten og Politiken. Dette sikrer 

elevernes kendskab til aktuelle nyheder. Desuden lærer eleverne at kende forskel 

på vinklingen og prioriteringen i to store landsdækkende morgenaviser.  

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- Arbejde med teori og empiri vedrørende social ulighed i Danmark. 

- Kendskab til forskellige ideologier og politiske partiers forståelse af ’lighed’.  

- Lars Olsens forståelse af ”den nye ulighed” i det senmoderne samfund. 

- Kendskab til forskellige velfærdsmodeller (den universelle (socialdemokratisk), 

den residuale (den liberale) og den korporative (konservative)).  

- Arbejde med teori og empiri vedrørende kulturelle mønstre og værdier og normer i 

forskellige grupperinger. 

- Pierre Bourdieu: Habitus, kapitaler og felter.  

- Arbejde med dagpengereformen, arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken.  

- Arbejde med løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked og de nu 

hyppigere ”nul-timers-kontrakter” 

- Arbejde med ligestilling mellem kønnene i Danmark (fokus på barselsreformen, 

som øremærker 11 ugers barsel til faderen/medmoren).  

- Komparativ undersøgelse af uddannelsesmobiliteten i Danmark og USA på 

baggrund af rapport fra Rockwool Fonden. (her trænede vi synopsis-genren) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Generering af tabeller med procentvise beregninger vedrørende social arv på 

Danmarks Statistik. Hvilken rolle spiller ’herkomst’, ’forældres udd.-niveau’, 

’forældres indkomstniveau’ og ’forældres beskæftigelsesstatus’ for unges evne til 

at få en fuldført ungdomsuddannelse? 

- Synopsis-besvarelse vedr. velfærdsmodeller og uddannelsesmobilitet.  

- Individuelt arbejde og gruppearbejde.  

- Anvendelse af Bourdieu og Axel Honneths teorier og begreber i en diskussion af 

indvandringen i Danmark.  

 

 

Titel 3 

 

Demokratiet – hvem har den politiske magt? 
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Indhold Teori- og grundbogstekster: 

Samf på B: 

- Kapitel 4: Hvem har den politiske magt? (67,3 s) 

● 4.1 Politik – hvad er det? 

● 4.2 Hvordan kan et demokrati se ud? 

● 4.3 Magt 

● 4.4 Folketingets rolle og position – den parlamentariske styringskæde og 

magtens tredeling 

● 4.5 Lovgivningsprocessen og dens aktører 

● 4.6 Medierne og politisk meningsdannelse 

● 4.7 EU’s institutioner og beslutningsproces 

Supplerende stof: 

 

Artikler: 

- Indfødsretsprøven fra d. 2. juni 2021 (link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/test-

dig-selv-kan-du-bestaa-den-nye-indfoedsretsproeve)  

- Fokus: Skaber dette en højere grad af medborgerskab blandt nydanskere? 

- https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-28-her-er-landets-mest-magtfulde-

personer (4 s) 

- Tjekdet.dk: ”Whistleblower anklager Facebook for at påvirke unge negativt og 

fremme hadefuldt indhold” (6. okt. 2021) 

https://www.tjekdet.dk/indsigt/whistleblower-anklager-facebook-paavirke-unge-

negativt-og-fremme-hadefuldt-

indhold?fbclid=IwAR1PNsM6o15UgKCYj6aLQ3unBfBTHiZ8_md3d5qYbmks9k

3ZChwmudxZhoE (3 s) 

- ”Efter Levakovic-dom: Man skider på vores retsfølelse. Artikel fra BT.dk den 19. 

marts 2019. https://www.bt.dk/krimi/efter-levakovic-dom-man-skider-paa-vores-

retsfoelelse (1,5 s) 

- ”Trump har 73 dage tilbage som præsident – nu er han blevet en ”halt and”. Artikel 

fra TV2.dk den 8. november 2020. https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-08-

trump-har-73-dage-tilbage-som-praesident-nu-er-han-blevet-en-halt-

and?fbclid=IwAR1NCqwI8fPbAZiojsOq_JiwTZgJeNysIx4gb7o-sj-

0_wXNOidah1ncyAc (3 s) 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/test-dig-selv-kan-du-bestaa-den-nye-indfoedsretsproeve
https://nyheder.tv2.dk/samfund/test-dig-selv-kan-du-bestaa-den-nye-indfoedsretsproeve
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-28-her-er-landets-mest-magtfulde-personer
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-28-her-er-landets-mest-magtfulde-personer
https://www.tjekdet.dk/indsigt/whistleblower-anklager-facebook-paavirke-unge-negativt-og-fremme-hadefuldt-indhold?fbclid=IwAR1PNsM6o15UgKCYj6aLQ3unBfBTHiZ8_md3d5qYbmks9k3ZChwmudxZhoE
https://www.tjekdet.dk/indsigt/whistleblower-anklager-facebook-paavirke-unge-negativt-og-fremme-hadefuldt-indhold?fbclid=IwAR1PNsM6o15UgKCYj6aLQ3unBfBTHiZ8_md3d5qYbmks9k3ZChwmudxZhoE
https://www.tjekdet.dk/indsigt/whistleblower-anklager-facebook-paavirke-unge-negativt-og-fremme-hadefuldt-indhold?fbclid=IwAR1PNsM6o15UgKCYj6aLQ3unBfBTHiZ8_md3d5qYbmks9k3ZChwmudxZhoE
https://www.tjekdet.dk/indsigt/whistleblower-anklager-facebook-paavirke-unge-negativt-og-fremme-hadefuldt-indhold?fbclid=IwAR1PNsM6o15UgKCYj6aLQ3unBfBTHiZ8_md3d5qYbmks9k3ZChwmudxZhoE
https://www.bt.dk/krimi/efter-levakovic-dom-man-skider-paa-vores-retsfoelelse
https://www.bt.dk/krimi/efter-levakovic-dom-man-skider-paa-vores-retsfoelelse
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-08-trump-har-73-dage-tilbage-som-praesident-nu-er-han-blevet-en-halt-and?fbclid=IwAR1NCqwI8fPbAZiojsOq_JiwTZgJeNysIx4gb7o-sj-0_wXNOidah1ncyAc
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-08-trump-har-73-dage-tilbage-som-praesident-nu-er-han-blevet-en-halt-and?fbclid=IwAR1NCqwI8fPbAZiojsOq_JiwTZgJeNysIx4gb7o-sj-0_wXNOidah1ncyAc
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-08-trump-har-73-dage-tilbage-som-praesident-nu-er-han-blevet-en-halt-and?fbclid=IwAR1NCqwI8fPbAZiojsOq_JiwTZgJeNysIx4gb7o-sj-0_wXNOidah1ncyAc
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-08-trump-har-73-dage-tilbage-som-praesident-nu-er-han-blevet-en-halt-and?fbclid=IwAR1NCqwI8fPbAZiojsOq_JiwTZgJeNysIx4gb7o-sj-0_wXNOidah1ncyAc
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- ” Støjberg har hastet otte af ni nye love om udlændinge gennem Folketinget”. 

Artikel fra DR.dk den 1. juni 2016. https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-

har-hastet-otte-af-ni-nye-love-om-udlaendinge-gennem-folketinget (1,8 s) 

- ” Tæt løb, men ligner regeringen har flertal for hastebehandling af indgreb”. 

Artikel fra TV2.dk den 26. august 2021. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-08-

26-taet-lob-men-ligner-regeringen-har-flertal-for-hastebehandling-af-indgreb (2,5 

s) 

- ” Opslaget havde ligget på Facebook i 22 minutter, da Mette Thiesen skrev en kort 

kommentar – og det gik ikke ubemærket hen”. Artikel fra Berlingske.dk den 26. 

december 2020. https://www.berlingske.dk/politik/opslaget-havde-ligget-paa-

facebook-i-22-minutter-da-mette-thiesen-skrev-en (3 s) 

- ”Deadline for EU-lande: Hvad kan man få for 5.600 milliarder kroner?”. Artikel 

fra DR.dk den 30. april 2021. https://www.dr.dk/nyheder/udland/deadline-eu-

lande-hvad-kan-man-faa-5600-milliarder-kroner (2,6 s) 

Websider 

- https://lobbyfacts.eu/reports/lobby-costs/all 

o Til at finde ud af, hvor meget de store virksomheder lobbyer, og til en 

diskussion om, hvad virksomhederne får ud af at lobbye i EU.  

Podcast 

- ”Stilladsgymnastik” fra podcasten Genstart. https://www.dr.dk/radio/special-

radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-05-17 (4 s) 

Audiovisuelt materiale: 

- DR Nyheder: ”Sådan foregår et folketingsvalg” (7. maj 2019). Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4PDK2VX-g (0,6 s) 

- Folketinget: “Dit demokrati | fra idé til lov” (2. juni 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=glMv32HV0-o (0,5 s) 

-  

Satiretegninger: 

- Diverse aktuelle satiretegninger fra hhv. Jyllands-Posten og Politiken. Dette sikrer 

elevernes kendskab til aktuelle nyheder. Desuden lærer eleverne at kende forskel 

på vinklingen og prioriteringen i to store landsdækkende morgenaviser.  

Instagramopslag 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-har-hastet-otte-af-ni-nye-love-om-udlaendinge-gennem-folketinget
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-har-hastet-otte-af-ni-nye-love-om-udlaendinge-gennem-folketinget
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-08-26-taet-lob-men-ligner-regeringen-har-flertal-for-hastebehandling-af-indgreb
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-08-26-taet-lob-men-ligner-regeringen-har-flertal-for-hastebehandling-af-indgreb
https://www.berlingske.dk/politik/opslaget-havde-ligget-paa-facebook-i-22-minutter-da-mette-thiesen-skrev-en
https://www.berlingske.dk/politik/opslaget-havde-ligget-paa-facebook-i-22-minutter-da-mette-thiesen-skrev-en
https://www.dr.dk/nyheder/udland/deadline-eu-lande-hvad-kan-man-faa-5600-milliarder-kroner
https://www.dr.dk/nyheder/udland/deadline-eu-lande-hvad-kan-man-faa-5600-milliarder-kroner
https://lobbyfacts.eu/reports/lobby-costs/all
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-05-17
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-05-17
https://www.youtube.com/watch?v=kq4PDK2VX-g
https://www.youtube.com/watch?v=glMv32HV0-o
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- Diverse opslag fra politikere på Instagram. Det er for at diskutere, om politikerne 

smider uskyldige dagligdagsbilleder op på de sociale medier, eller om der er 

skjulte politiske budskaber gemt heri.  

Omfang 

 

33 lektioner 

Særlige 

fokuspunkt

er 

- Deltagelsesdemokrati vs. konkurrencedemokrati 

- Eastons model og det politiske system 

- Den demokratiske debat og medborgerskab 

- Magtformer 

- Magtaktører i dagens Danmark 

- Den parlamentariske styringskæde og det danske valgsystem 

- Lovgivningsprocessen og dens aktører 

- Medierne og politisk meningsdannelse 

- EU’s institutioner og beslutningsproces 

Væsentligst

e 

arbejdsfor

mer 

- Individuelt arbejde 

- Gruppearbejde 

- Synopsisbesvarelse 

- Escape Room 

- Rollespil 

 

 

 

Titel 4 Økonomi 

Indhold Teori- og grundbogstekster: 

Samf på B 

- Kapitel 7: Økonomi – din guide til BNP, vækst og lykke (hele kapitlet) (63,7 s) 

 

Supplerende stof 

 

Websider 

- www.vismandsspillet.dk 

http://www.vismandsspillet.dk/
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- www.dst.dk 

o Her har vi kigget på forskellige statistikker angående Danmarks 

økonomi. Blandt andet om Danmarks gæld, årlige budgetsaldo og det 

offentliges fordeling af penge.  

Artikler 

- ”Nye regeringstal: Løkkes reform af SU kan lukke hul efter Arne”. Artikel fra 

Børsen.dk den 26. april 2021. https://borsen.dk/nyheder/politik/nye-regeringstal-

lokkes-reform-af-su-kan-lukke-hul-efter-arne (1,8 s) 

Audiovisuelt materiale: 

- DR2 Økonomi for dummies ”Arbejdsmarked og Flexicurity” (de sidste fire 

minutter). https://www.youtube.com/watch?v=K8-kSalzePQ (0,6 s) 

- DR2 Økonomi for dummies ”Multiplikatoreffekt og finanspolitik”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4&ab_channel=S%C3%B8renS

vendsen (1,1 s) 

- DR2 Økonomi for dummies ”Komparative fordele” 

https://www.youtube.com/watch?v=5cldQyxx6Fc (0,9 s) 

Omfang 19 timer 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Udbud og efterspørgsel 

Det økonomiske kredsløb 

Konjunkturer 

Samfundsøkonomiske mål 

Finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik og strukturpolitik 

Den offentlige sektors opgaver og finanser 

Globalisering og dens indflydelse på Danmark 

Væsentligste 

arbejdsform

er 

Indviduelt arbejde 

Gruppearbejde 

Escape room 

Rollespil 

Fremlæggelser 

 

Titel 5 Ideologi og velfærd 

Indhold Teori- og grundbogstekster 

Samf på B 

- Kapitel 5: Ideologi og velfærd – hvem gør hvad? (hele kapitlet) (46 s) 

 

Supplerende stof 

Statistisk materiale 

http://www.dst.dk/
https://borsen.dk/nyheder/politik/nye-regeringstal-lokkes-reform-af-su-kan-lukke-hul-efter-arne
https://borsen.dk/nyheder/politik/nye-regeringstal-lokkes-reform-af-su-kan-lukke-hul-efter-arne
https://www.youtube.com/watch?v=K8-kSalzePQ
https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4&ab_channel=S%C3%B8renSvendsen
https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4&ab_channel=S%C3%B8renSvendsen
https://www.youtube.com/watch?v=5cldQyxx6Fc
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- Statistik over Gini-koefficient, hvornår unge flytter hjemmefra i EU-landene og 

de lykkeligste lande i verden. 

o Disse statistikker blev diskuteret med udgangspunkt i 

velfærdsmodellerne 

- Forskellige statistikker med fokus på velfærdsstatsudfordringer hentet fra 

Danmarks Statistik omhandlende personer med tilknytning til arbejdsmarkedet 

og den demografiske udvikling.  

Artikler 

- ”Avisen Danmark møder englændere på bunden af det britiske samfund: Vil du 

fryse eller sulte - heat or eat?”. Artikel fra Avisendanmark.dk den 20. februar 

2022. https://avisendanmark.dk/artikel/avisen-danmark-m%C3%B8der-

engl%C3%A6ndere-p%C3%A5-bunden-af-det-britiske-samfund-vil-du-fryse-

eller-sulte-heat-or-eat?fbclid=IwAR35arkLeddChCYo-

aRUAdP0LKdmq6K9JO4m8jkjStESU-ZQQFRy0o8lHBo (5 s) 

- ”Løkke fremlægger politik: Unge skal aftjene borgerpligt”. Artikel fra 

Berlingske.dk den 13. januar 2022. https://www.berlingske.dk/politik/loekke-

fremlaegger-politik-unge-skal-aftjene-borgerpligt 0,7 s) 

Audiovisuelt materiale 

- Afsnit 1 af ”Gaden, hvor det offentlige forsvandt” produceret af DR. 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-

1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gaden,%20hvor%20det%20offentlig

e%20forsvandt&orderby=title&SearchID=a9fd436b-ee02-4071-b51d-

4450dcb28a45&index=1 (7 s) 

Omfang 14 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Politiske ideologier 

Stat, civilsamfund og marked 

Velfærdsmodeller 

Velfærdsstatsudfordringer 

Kolonisering af velfærdsstaten 

Brugerbetaling, udlicitering og privatisering 

 

Arbejdsforme

r 

Individuelt arbejde 

Gruppearbejde 

Forskellige interaktive opgaver med Padlet og Nearpod 

Fremlæggelser 

 

Titel 6 Partier og vælgere  

Indhold Teori- og grundbogstekster 

https://avisendanmark.dk/artikel/avisen-danmark-m%C3%B8der-engl%C3%A6ndere-p%C3%A5-bunden-af-det-britiske-samfund-vil-du-fryse-eller-sulte-heat-or-eat?fbclid=IwAR35arkLeddChCYo-aRUAdP0LKdmq6K9JO4m8jkjStESU-ZQQFRy0o8lHBo
https://avisendanmark.dk/artikel/avisen-danmark-m%C3%B8der-engl%C3%A6ndere-p%C3%A5-bunden-af-det-britiske-samfund-vil-du-fryse-eller-sulte-heat-or-eat?fbclid=IwAR35arkLeddChCYo-aRUAdP0LKdmq6K9JO4m8jkjStESU-ZQQFRy0o8lHBo
https://avisendanmark.dk/artikel/avisen-danmark-m%C3%B8der-engl%C3%A6ndere-p%C3%A5-bunden-af-det-britiske-samfund-vil-du-fryse-eller-sulte-heat-or-eat?fbclid=IwAR35arkLeddChCYo-aRUAdP0LKdmq6K9JO4m8jkjStESU-ZQQFRy0o8lHBo
https://avisendanmark.dk/artikel/avisen-danmark-m%C3%B8der-engl%C3%A6ndere-p%C3%A5-bunden-af-det-britiske-samfund-vil-du-fryse-eller-sulte-heat-or-eat?fbclid=IwAR35arkLeddChCYo-aRUAdP0LKdmq6K9JO4m8jkjStESU-ZQQFRy0o8lHBo
https://www.berlingske.dk/politik/loekke-fremlaegger-politik-unge-skal-aftjene-borgerpligt
https://www.berlingske.dk/politik/loekke-fremlaegger-politik-unge-skal-aftjene-borgerpligt
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gaden,%20hvor%20det%20offentlige%20forsvandt&orderby=title&SearchID=a9fd436b-ee02-4071-b51d-4450dcb28a45&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gaden,%20hvor%20det%20offentlige%20forsvandt&orderby=title&SearchID=a9fd436b-ee02-4071-b51d-4450dcb28a45&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gaden,%20hvor%20det%20offentlige%20forsvandt&orderby=title&SearchID=a9fd436b-ee02-4071-b51d-4450dcb28a45&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gaden,%20hvor%20det%20offentlige%20forsvandt&orderby=title&SearchID=a9fd436b-ee02-4071-b51d-4450dcb28a45&index=1
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Samf på B 

- Kapitel 6: Partier og vælgere – et politisk billede i forandring (hele kapitlet) 

(32,9 s) 

Supplerende stof 

Rapporter 

- Valgprojektet ”Danske vælgere 1971-2019 – en oversigt over udviklingen i 

vælgernes holdninger” af Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jesper 

Sommer Jensen. Side 18-19. (2 s) 

Statistisk materiale 

- ”Partistøttemodtagende partier i Danmark” fra 2021.  

Podcasts 

- Podcasten ”Suppe, steg og splittelse” lavet af Genstart for DR den 9. 

september 2021. https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-

09-09 (3,4 s) 

Artikler 

- ”Hvilke partier stemmer de rigeste og fattigste vælgere på?”. Artikel fra 

altinget.dk den 20. marts 2019. https://www.altinget.dk/artikel/hvilke-partier-

stemmer-de-rigeste-og-mindst-velhavende-vaelgere-paa (0,7 s) 

- ”Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen – og de valgte i høj 

grad et nyt parti”. Artikel fra altinget.dk den 31. juli 2021. 

https://www.altinget.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foerst-i-

valgkampen-og-de-valgte-i-hoej-grad-et-nyt-parti (2,5 s) 

- ”Bredt flertal vedtager ny klimalov: ”En god dag for klimaet””. Artikel fra 

altinget.dk den 18. juni 2020. https://www.altinget.dk/artikel/bredt-flertal-

vedtager-ny-klimalov-en-god-dag-for-klimaet (0,6 s) 

- ”Borgerting skal rådgive regeringen om klimaløsninger”. Artikel fra finans.dk 

den 27. juni 2020. https://finans.dk/politik/ECE12252426/borgerting-skal-

raadgive-regeringen-om-klimaloesninger/?ctxref=ext (0,9 s) 

-  

 

Hjemmesider 

- https://klimaraadet.dk/da/om-klimaraadet 

- https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

-  

Audiovisuelt materiale 

- ”Vi ses hos Clement” fra den 1. februar 2016. Produceret af DR. Gæst: Mette 

Frederiksen. 

https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-09-09
https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-09-09
https://www.altinget.dk/artikel/hvilke-partier-stemmer-de-rigeste-og-mindst-velhavende-vaelgere-paa
https://www.altinget.dk/artikel/hvilke-partier-stemmer-de-rigeste-og-mindst-velhavende-vaelgere-paa
https://www.altinget.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foerst-i-valgkampen-og-de-valgte-i-hoej-grad-et-nyt-parti
https://www.altinget.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foerst-i-valgkampen-og-de-valgte-i-hoej-grad-et-nyt-parti
https://www.altinget.dk/artikel/bredt-flertal-vedtager-ny-klimalov-en-god-dag-for-klimaet
https://www.altinget.dk/artikel/bredt-flertal-vedtager-ny-klimalov-en-god-dag-for-klimaet
https://finans.dk/politik/ECE12252426/borgerting-skal-raadgive-regeringen-om-klimaloesninger/?ctxref=ext
https://finans.dk/politik/ECE12252426/borgerting-skal-raadgive-regeringen-om-klimaloesninger/?ctxref=ext
https://klimaraadet.dk/da/om-klimaraadet
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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https://www.youtube.com/watch?v=XvT2Cwj7yUs&ab_channel=Dr.Mefisto 

(4,2 s) 

- ”Debatten: Mindre bøf, mere plantefars” fra den 6. maj 2021. Produceret af 

DR. https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-mindre-boef-mere-plantefars_250938 

o Eleverne har set den sidste tredjedel af debatten (3,1 s). 

Omfang 19 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Politiske skillelinjer 

Massepartier og markedspartier 

Medianvælgermodellen, Kaare Strøms model og Molins model 

Partiidentifikationsmodellen, Rational choice-modellen og den sociologiske model 

Class-voting og issue-voting 

Nærhedsmodellen og retningsmodellen 

Minerva-modellen 

Arbejdsformer Selvstændigt- og gruppearbejde med fokus på kvalitativt og kvantitativ materiale 

angående vælgeradfærd 

Indsamling og bearbejdning af materiale fra internet og rapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvT2Cwj7yUs&ab_channel=Dr.Mefisto
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-mindre-boef-mere-plantefars_250938

