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1 

 

Dansk politik: Vælgerne, partierne og regeringsmagten? (modul 1 og 5).  
 

Titel 

2 

 

 Sociologi: Fattigdom og social arv i Danmark (modul 2 og 6)  
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3 

 

 Økonomi og velfærdsstatens udfordringer (modul 3 og 4)  

 

 

  



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Dansk politik: Vælgerne, partierne og regeringsmagten? (modul 1 og 5).  
 

Indhold  
 

Madsen og Pedersen: Danmark i dag – samfundsfag C. Systime. 2010, s. 56-70. 

Folketingets hjemmeside – om partiernes politik.  

Jensen: Samfundsfag B&C. 2014, Systime, s. 87-92.  

 Brøndum og Hansen: Luk samfundet op, Columbus, 2010, s. 122, tekstboks 6.3  

 Hansen, Binderup & Langsted: Hvorfor mener de det (Vælgere og vælgerad-

færd) s. 102-117. (Omskrevet til kursisterne).  

 

Altinget.dk d. 22.10.17: Her er partierne med flest kvindelige kandidater  

Berlingske d. 8.3.13: Tvivlerne udfordrer politikerne.  

Folketingets mandatfordeling 2015: Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Fol-

ketinget.  

Berlingske d. 20.6.2011: Social baggrund afgør igen partivalg.  

Berlingske d. 20.08.2012: Troløse vælgere blokerer for reel politik.  

Politiken d. 26.8.2011: Vælgerprofiler: Se hvem der stemmer på hvem.  

Mandag Morgen 7/9 2015 Fløjpartier trækker flest vælgere hen over midten.  

Jyske Vestkysten d. 2.5.16: Vælgerne: Dansk Folkeparti hastigt på vej mod midten 

(uddrag).  

Altinget.dk: d. 14.9.15: Risbjerg: DF hentede flest vælgere over midten (ud-drag).  

DR.dk/politik d. 29.11.16: VLAK-regeringen i arbejdstøjet: Her kommer de store 

slag til at stå. (Uddrag).  

Altinget.dk d. 20.2.17: Dansk folkeparti taber førerposition blandt arbejdere.  

Politiken d. 29.6.15: 21 måder Løkke kan få flertal - og 12 måder han kan komme 

i mindretal.  

B.T d. 22.6.15: Blå mindretalsregering: Her er Løkkes muligheder.  

DR.dk 29.11.16: VLAK-regeringen i arbejdstøjet: Her kommer de store slag til at 

stå.  

 http://www.politiko.dk/valgresultat#/  

http://files.tv2.dk/interactive/vaelgervandring/?config=LO#LÅ  

 https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/overblik-hvad-mener-partierne-

om-valgkampens-maerkesager  

 DR1 d. 25.6.15: Bag borgen: Analyse af folketingsvalget 2015.  

 

Supplerende stof:  

 Diverse klip fra Youtube: ”Politisk landskab - forklaring”, ”Den traditionelle 

højre venstre skala”, ”Grundloven”, ”Fra ide til lov”, ”Vejen til folketinget”, 

”liberalisme”, ”Konservatisme”, ”Socialisme”.  

 Valgvideoer på Youtube fra valget 2015.  

Egne videoer om de politiske ideologier.  

 

  



  

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene. Blog-

debatindlæg.  

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Politiske ideologier – konservatisme, liberalisme, socialisme.  Fordelingspolitik og 

værdipolitik.  

Politiske partier – program, vælgerbasis, udvikling og opbrud i partisystemet.  

Vælgervandringer, troløse vælgere.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning + 1 fælles seminarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Sociologi: Fattigdom og social arv i Danmark (modul 2 og 6)  

 

Indhold   
Kernestof:  

Brøndum & Banke Hansen: Luk samfundet op! Columbus, 2013, s. 23 og s. 89-94.  

Statistik om social arv.  

Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark, Columbus, 2013, s. 7-23.  

Madsen og Pedersen: Danmark i dag - samfundsfag C. Systime, 2010, s. 22-25.  

 

Information d. 2.03.09: Social arv: Børn fra ikke-akademiske hjem tabes i uddannel-

sessystemet.  

Berlingske d. 28.6.16: USA bryder social arv lige så godt som velfærdsdanmark  

TV2/nyheder.dk d. 27.9.11: Her er de bedst til at bryde den sociale arv.  

Berlingske d. 18.5.11: Ulighed grundlægges i barndommen.  

Ugebrevet A4 d. 13.1.2017: Forskere: Samfundet skal blande sig i familier for at 

bryde den sociale arv  

Information d. 12.3.12: Forskere: Tidlig indsats bryder social arv bedre end SU.  

 

Dr.dk: Dokumentarfilm: Den usynlige arv: 

http://www.dr.dk/Undervisning/Hvor-

forfattigdom/Dokumentar/Dokumentarfilm/Om_filmene/Den_usynlige_arv.htm 

eller https://www.youtube.com/watch?v=Hhz0Xo7_K64.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhz0Xo7_K64


Politiken d. 14.9.15: Minister om skrottet fattigdomsgrænse: En værdimæssig 

beslut-ning.  

Den Offentlige.dk d. 14.9.15: Regeringen skrotter fattigdomsgrænse: Den er mate-

matisk og hjælper ikke fattige.  

Social Forskning. 2003:3: Social ulighed over livsforløbet.  

DR1/p1: Børnehaven mønsterbrud (radioudsendelse).  

 

Supplerende stof:  

Diverse video fra Youtube: ”Habitus”, ”Økonomisk, social og kulturel kapital”, 

”Social arv – en introduktion”, 'Unges uddannelse kraftigt påvirket af social arv – 

2012',  

”Den relative fattigdom blandt børn er vokset”, ”Professor Mads Meier Jæger: om 

so-cial arv” og Lars Olsen om: Uddannelse og social arv (elitens triumf).  

 

 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene. 

Blogdebatindlæg.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Bourdieu, kapitalbegrebet, habitus.  

Social arv.  

Socialisation, primær og sekundær socialisation.  

Risikofaktorer  

Ændrede socialisationsvilkår, dobbeltsocialisation, sociale arenaer  

Senmodernitet ifølge Giddens: Aftraditionalisering, Adskillelse af tid og rum, 

udlejring af ekspertsystemer, øget refleksivitet.  

Familier i det senmoderne.  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning + 1 fælles seminarer  

 

 

 

Retur til forside 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Økonomi og velfærdsstatens udfordringer (modul 3 og 4)  

 

Indhold Kernestof:  

 

Winding: Basissamf.dk. Systime, 2013 s. 65-73, 76-78, 81-84 og 91-94.  

Brøndum og Hansen: Luk Samfundet Op, Columbus 2010, s. 157-165.  

Brøndum og Hansen: Luk Samfundet Op, Columbus 2017, 205-220.  
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Berlingske Business d. 7.5.15: ”Mangel på arbejdskraft kan dræbe opsving  

Berlingske d. 31.8.16: ’Regeringens plan for Danmark’  

Berlingske d. 2.1.11: Prisen for en dansker: 850.000 kr.  

Politiken d. 18.04.09: Debat: Velfærdssamfundet under hårdt pres.  

Berlingske Business d. 4.4.15: Syv et halvt års ørkenvandring er snart forbi.  

Information d. 2.1.13: Voksende forventninger giver større utilfredshed.  

Berlingske d. 24.1.14: Universel velfærd er snart fortid. Uddrag  

Columbus figur: 'Forventet udvikling i arbejdsstyrken frem til 2030'  

 

Supplerende stof:  

Politiken 18.1.03: Bedst at blive mor i Danmark.  

Aktuelt 21.9.00: Velfærd: Amerikanske tilstande.  

Aktuelt 21.9.00: Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien.  

DR2 - Danskernes Akademi – 125 års velfærdshistorie  

Video fra Youtube: ”Velfærdsmodeller”, "De tre velfærdsmodeller", ”Det 

økono-miske kredsløb, ”Finanspolitik”, ”Højkonjunktur og lavkonjunktur” 

”Forskellen mellem struktur og finanspolitik".  

Vismandsportalen: det økonomiske kredsløb og økonomiske politikker  

 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene. Blog-

debatindlæg.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Økonomiske balanceproblemer og økonomiske mål.  

Økonomisk politik – fokus på finans- og strukturpolitik.  

Det økonomiske kredsløb.  

Bruge tabeller og figurer i økonomisk argumentation.  

Arbejdsløshed - konjunktur- og strukturledighed.  

Velfærdsstatens udvikling; Fra skøns- til retsprincip.  

Velfærdstrekanten; stat, marked og det civile samfund.  

De tre velfærdsmodeller; Den universelle, den korporative og den residuale.  

 Udfordringerne for den danske velfærdsstat; Interne udfordringer: den demo-

grafiske udfordring, forsørgerbyrden, omkostningspresset, forventningspresset  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning + 1 fælles seminarer  

 

 

 

Retur til forside 
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