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Titel 2 Sociologi I: Identitetsdannelse og ungdomskultur i det senmoderne samfund 

Titel 3 Politik og politiske skillelinjer i en brydningstid  

Dansk økonomi og velfærd i den globale konkurrences tidsalder (herunder EU og EU’s 

betydning) 
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Titel 5 Sociologi II: Klassesamfundet: Ulighed, fattigdom og social arv i nutidens DK 

 

  



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

Titel 1 

 

Introduktionsforløb 

Indhold Kernestof: 

 

Henrik Kureer & Claus Lasse Frederiksen, Samfundsfag C, Systime, 2012: s. 11-

20 (om ideologier); 144-149 (om identitetsdannelse og socialisering); 383-386 og 

390-393 (om samfundsfaglig metode, modelanvendelse og tabellæsning). 

 

Morten Bülow (red.), SamfNu B-niveau, Systime, 2011-12: s. 189-199 (om de 

politiske partier i Danmark). 

 

Anders Hedegaard Kristiansen & Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau, 

Systime, 2008: 274-281 (om samfundsøkonomi). 

 

Supplerende stof: 

 

Folketingets hjemmeside om partierne: http://www.ft.dk/da/partier  

 

Egne søgninger på partierne og partiernes hjemmesider. 

 

 

Omfang 

 

Ca. 14 lektioner. 

Særlige 

fokuspunkter 

Overblik over fagets identitet, discipliner og metoder.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Sociologi I: Identitetsdannelse og ungdomskultur i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof: 

 

Morten Bülow (red.), SamfNu B-niveau, Systime, 2011-12: s. 90-107. 

 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard, Samf på B, Columbus, 2016: s. 

21-47 og 10-16 (om synopsis) 

http://www.ft.dk/da/partier


 

 

Supplerende stof: 

 

Dokumentaren De vilde hjerter (Michael Noer, 2013). 

 

Afsnit fra TV-serien Den perfekte opdragelse (TV2, 2017) 

 

Afsnit fra TV-serien Søren Ryge – Far, mor og børn (DR, 2016) 

 

Dokumentaren Friheden til at være mig (3 del af den DR-producerede serie 

Oprør fra Ghettoen fra 2014) 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner. 

Særlige 

fokuspunkter 

 
- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
- At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af 

begreber og enkle teorier 

- At sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- At formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret 

måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde. 

 

 

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

Titel 3 Dansk økonomi og velfærd i den globale konkurrences tidsalder (herunder EU og 

EU’s betydning) 

Indhold Kernestof: 

 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard, Samf på B, Columbus, 2016: 122-

135; 154-167; 198-250. 

 

 

Supplerende stof: 

 

Film: 

Økonomi for dummies – med Huxi (og Karen): 1. del: Forbrug og vækst. 

Velfærd fra vugge til grav – begyndelsen 

Dokumentaren Europa på katastrofekurs (Annalisa Piras, 2015). 



 

Prøvesynopsis-sæt:  

 
Caroline Gerd Frandsen, ”Velfærdspolitik: Hvad er konkurrencestaten?”, 

www.reason.dk, 22/9-2013.  

Hans Jørgen Whitta-Rasmussen (m. fl.), ”Hængekøjen – er den et reelt økonomisk 

problem?”, www.b.dk, 21/8-2015. 

Figur over ”hængekøjen” i dansk økonomi. Fra det økonomiske råds hjemmeside: 

http://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/haengekoejen-reelt-

oekonomisk-problem  

Betalingsbalancen og udviklingen i Danmarks nettoformue over for udlandet. 

Oversigter hentet fra hjemmesiden for Henrik Kureer, International Økonomi B-

nivaeu, Systime. Direkte link: https://iob.systime.dk/index.php?id=1209  

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- At undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark (og 
EU) og diskutere løsninger 

- At undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i 

forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 

- At formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde 

og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

- At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og 

globale udviklingstendenser 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/skriftligt arbejde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.reason.dk/
http://www.b.dk/
http://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/haengekoejen-reelt-oekonomisk-problem
http://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/haengekoejen-reelt-oekonomisk-problem
https://iob.systime.dk/index.php?id=1209


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

Titel 4 

 

Demokrati og politik i en brydningstid  

Indhold Kernestof: 

 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard, Samf på B, Columbus, 2016: 79-

122; 168-197. 

 

Bent Winter, ”Chok i ny bog – en magtfuld elite på 421 personer styrer 

Danmark”, www.bt.dk, 29/5-2015. Direkte link til artiklen: 

https://www.bt.dk/politik/chok-i-ny-bog-en-magtfuld-elite-paa-423-personer-

styrer-danmark  

 

Case-artikler om partiadfærd: 

Johan Blem Larsen & Pia Glud, ”Flertal i befolkningen vil forbyde burka og 

niqab, www.dr.dk, 29/9-2017. Direkte link: 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/flertal-i-befolkningen-vil-forbyde-burka-og-

niqab 

Pia Munksgaard Glud & Johan Blem Larsen, ”Internt pres for burkaforbud stiger 

i Venstre, www.dr.dk, 29/9-2017. Direkte link: 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/internt-pres-burkaforbud-stiger-i-venstre  

Johan Blem Larsen & Pia Glud, ”LA: Venstre kan ikke gennemtrumfe 

burkaforbud”, www.dr.dk, 29/9-2017. Dirkete link:  

http://www.dr.dk/nyheder/politik/la-venstre-kan-ikke-gennemtrumfe-

burkaforbud 

Ritzau, ”Konservative vil presse regeringen til burkaforbud”, www.b.dk, 15/8-

2017. Direkte link: https://www.b.dk/politiko/konservative-vil-presse-

regeringen-til-burkaforbud  

 

Marie Hein Plum, ”Overrasket? Her bor de nye S-vælgere”, www.avisen.dk, 

25/8-2015. Direkte link: http://www.avisen.dk/s-vaelgere-i-bevaegelse-farvel-

esbjerg-goddag-freder_340618.aspx 

 

Lasse Lange, “Et nyt politisk kompas”, Altinget: magasin, Udgave nr. 5, Efterår 

2016, s. 22-26. Direkte link til artiklen: 

http://www.altinget.dk/magasin/artikel/det-nye-politiske-kompas  

 

 

Supplerende stof: 

 

Mikkel Thorup, ”Populisme- Trussel eller velsignelse for demokratiet”, 6/4-2019. 

Livestream-foredrag fra Aarhus Universitet med professor i idéhistorie Mikkel 

Thorup. 

http://www.bt.dk/
https://www.bt.dk/politik/chok-i-ny-bog-en-magtfuld-elite-paa-423-personer-styrer-danmark
https://www.bt.dk/politik/chok-i-ny-bog-en-magtfuld-elite-paa-423-personer-styrer-danmark
http://www.dr.dk/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/flertal-i-befolkningen-vil-forbyde-burka-og-niqab
http://www.dr.dk/nyheder/politik/flertal-i-befolkningen-vil-forbyde-burka-og-niqab
http://www.dr.dk/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/internt-pres-burkaforbud-stiger-i-venstre
http://www.dr.dk/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/la-venstre-kan-ikke-gennemtrumfe-burkaforbud
http://www.dr.dk/nyheder/politik/la-venstre-kan-ikke-gennemtrumfe-burkaforbud
http://www.b.dk/
https://www.b.dk/politiko/konservative-vil-presse-regeringen-til-burkaforbud
https://www.b.dk/politiko/konservative-vil-presse-regeringen-til-burkaforbud
http://www.avisen.dk/
http://www.avisen.dk/s-vaelgere-i-bevaegelse-farvel-esbjerg-goddag-freder_340618.aspx
http://www.avisen.dk/s-vaelgere-i-bevaegelse-farvel-esbjerg-goddag-freder_340618.aspx
http://www.altinget.dk/magasin/artikel/det-nye-politiske-kompas


 

Dokumentaren Patrioten og venligboeren (DR, 2017). 

 

Valgdebat mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, 21Søndag, 

www.dr.dk, 31/3-2019. Direkte link: https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-

soendag-8/21-soendag-2019-03-31  

 

Hjemmesiderne www.ft.dk og www.kmdvalg.dk  

 

Diverse nyhedshistorier om aktuelle politiske diskussioner. 

 

Prøvesynopsis-sæt (kollegas eksamenssæt fra sommeren 2018):  

 

”Flygtninge fylder mest”, udpluk fra statistik fra Berlingske.dk, 17/1-2016. 

Cecilie Lund Madsen & Morten Skærbæk, ”Venstre har bestemt sig: Sikrer flertal 

for et burkaforbud”, www.politiken.dk, 6/10-2017. 

Anders Redder; ”Nyt snit af målinger: DF går markant tilbage og mister tre 

mandater”, www.altinget.dk, 7/5-2018. 

Morten Henriksen, Johan Blem Larsen & Pia Glud Munksgaard, ”LA-bagland: Vi 

bør overveje at træde ud af regeringen efter skatte-nederlag”, www.dr.dk, 10/1-

2018. 

Krisstoffer Kvalvik, ”Regeringen ansætter historisk mange til 

kommunikationsjob”, www.altinget.dk, 20/9-2017. 

 

Omfang 

 

Ca. 34 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- At undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og 
diskutere løsninger 

- At formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde 

og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

- At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske 

og globale udviklingstendenser 

- At undersøge og dokumentere et politikområde 

- På et fagligt grundlag at kunne argumentere sammenhængende og 

nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde. 

 

 

 

 
 

http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-8/21-soendag-2019-03-31
https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-8/21-soendag-2019-03-31
http://www.ft.dk/
http://www.kmdvalg.dk/
http://www.politiken.dk/
http://www.altinget.dk/
http://www.dr.dk/
http://www.altinget.dk/


 

Titel 5 

 

Sociologi II: Klassesamfundet: Ulighed, fattigdom og social arv i nutidens DK 

Indhold Kernestof: 

 

Oliver Boserup Skov m. fl., Samf på B, Columbus, 2016: 55-68. 

 

Lars Olsen m. fl.. ”De fem sociale klasser”, fra Klassekamp fra oven, 

Gyldendal, 2014: 31-35. 

 

Jonas Schytz Juul & Emilie Agner Damm, ”Den sociale arv er blevet stærkere 

i Danmark”, Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 29/2-2016. 

 

Supplerende stof: 

 

Dokumentaren En syg forskel (Del 2 og 3 af en DR-produceret serie om 

ulighed i sundhed i Aalborg, tilrettelagt af Lisbeth Dilling og Nikolaj Venge, 

2016) 

 

 Dokumentaren Den usynlige arv (DR-dokumentar, 2012)  

 

Supplerende tekster til synopsistræning i emnet: 

 

Bent Winther, ”Fattige børn har det langt bedre end frygtet”, Berlingske 

Tidende, 1/3-2016. 

Lars Andersen & Jonas Schytz Juul, ”Debat: Fattigdom er et stort problem i 

Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 29/2-2016. 

Jonas Schytz Juul, ”Kontanthjælpen sætter tryk på fattigdomsudviklingen”, 

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 16/3-2016. 

Mads Lundby Hansen & Carl-Christian Heiberg, ”Prisen for at reducere 

uligheden (GINI) med 1 pct.”, Analysenotat fra Cepos, 3/2-2015. 

 

Omfang 

 

Ca. 26 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af 
begreber og enkle teorier 

- At sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- At formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret 

måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

 

 



Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde.  

 

 

Retur til forside 
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