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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Ungdomskriminalitet

Titel 2

Politik, demokrati og kommunalvalg

Titel 3

Økonomi, velfærd og arbejdsmarked - med fokus på manglen på arbejdskraft

Titel 4

Danmark i et udfordret i Europa

Titel 1
Indhold

Ungdomskriminalitet
Kernestof:
• Kjeld Mazanti Sørensen m.fl.: Ungdomssociologi 2011 s. 144-151 + bokse s. 149,
153, 155, 157, samt side 158-173, 194-205
• Bjørnstrup m.fl.: Samf på B, 2. udgave, Columbus 2019, s. 17-27
• Bjørnstrup m.fl: Fra drengestreger til bandekrig, Columbus 2017, s. 20-26, 51-66,
102-105
• Statistisk årbog 2016 tabel 114
• Samfundsstatistik 2019: figur 5.2 og tabel 5.5 og 5.7
• Figur 1 og figur 6 fra: Justitsministeriets forskningskontor: Udviklingen i børneog ungdomskriminalitet 2006-2018, December 2019
Supplerende stof:
• Kriminaliteten falder – så hvorfor går de fleste rundt og tror det modsatte?,
Politiken 28.8.2017
• Umbrellasagen slår igennem: Unges kriminalitet stiger, Politiken 2. december
2019
• Børnekriminalitetstal skaber vemod på Christiansborg, Avisen
Danmark 30.5.2021
• Opdragelse er afgørende for barnets straffeattest, Jyllands-Posten 16.11.2016
• En skilsmisse rammer lillebror hårdere end storebror, Kristeligt Dagblad
4.9.2019
• Frustrerede unge finder fællesskab i kriminalitet, Berlingske 27.1.2014
• Frygten for fremtiden gør unge til dydsmønstre, Berlingske 10.1.2013
• Ghettoernes hårde kerne bliver mindre men hårdere, Politiken 11.1.2020

•
•
•
•
•
•

Er det normer traumer eller fattigdom der giver pletter på straffeattesten?,
Jyllands-Posten 19.2.2020
INTERVIEW_ Aydin Soei_ Jeg var ekstremt bange for at blive som min egen far
Jeg har levet et sygt liv, Ekstra Bladet 18.7.2020
I retten: Bearbejdet materiale fra Information 21.11.2020 om retssager og deres
udfald
Overfald og underkapacitet: Kriminalforsorgen er personalemæssigt gået
konkurs, Berlingske 27. september 2021
BAG MUREN: Lov og uorden, Weekendavisen 21.6.2021 (uddrag)

Udsendelser:
•
•
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Mændene der plyndrede Europa, DR.DK
Farvel til bandelivet, DR.DK

Ca. 20 moduler af 95 min.
Ca. 105 sider i alt
Indhold:
• Udviklingen i ungdomskriminaliteten
• Socialisation og identitetsdannelse i det senmoderne
• Teorier om årsager til kriminalitet
• Teorier om forklaringer på bandekriminalitet
• Forebyggelse og straf
• Politiske holdninger til kriminalitet og bander
Kompetencer:
• Studie- og notatteknik.
• Kritisk sans.
• Statistikbehandling
• Samarbejde i par, grupper og klasse.
• Træning af taksonomiske niveauer.
• Søge information
• Formidling.
• Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed
Progression:
• Udvikling af evnen til at formidle den indhentede viden.
• Krav om brug af faglige begreber

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 2
Indhold

•
•

Klasseundervisning
Gruppearbejde i bl.a. padlet og google.docs

Politik, demokrati og kommunalvalg
Kernestof:

•
•
•

Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal 2018 kap. 8 (afsnit 8.1, 8.2, 8.4)
Bjørnstrup m.fl.: Samf på B, 2. udgave, Columbus 2019, s. 83-97, 103-109, 115122, 185-202, 205-213
Brøndum og Banke Hansen: ’Luk samfundet op!’, Columbus 2017, s. 108-124
(om politiske ideologier mv. Læst på c-niveau)

Supplerende stof:
• Valgdeltagelsen svinger op igennem alderen, Avisen Danmark 4.10.2021
• Faktalink om kommunalvalg 2021 (uddrag fra kommunalvalgets betydning, ca. 3
sider)
• Mette Frederiksens hjemmebag og YouTubestjerner former vores politiske
holdninger, Politiken 2.10.2021
• Udviklingsdirektør: De sociale medier ødelægger vores demokrati og fællesskab,
Kristeligt Dagblad 7.10.2021
• Sådan rammer valgvinden de enkelte partier, Altinget 15.11.2021
• ’Regeringen løfter foden fra speederen’, Avisen Danmark 31.8.2021
• ’Hverdagen er tilbage med ”verdens kedeligste finanslov’, Jyllands-Posten
31.8.2021
• Snit af målinger: De borgerlige tager føringen for første gang, Altinget 30.11.2021
• Frederiksen vil ikke tale om corona – men det er alligevel den, der bestemmer,
Jyllands-Posten 2.1.2022
• Regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne
er enige om næste års finanslov, Kristeligt Dagblad 7.12.2021
• En regering lagt i benlås gav støttepartierne, hvad de ville have, Avisen Danmark
7.12.2021
• Ny måling: Sundhed og økonomi tager et hop på vælgernes dagsorden, Altinget
7.4.2020
• Efter 15 års nedtur: Vælgerne har fået mere tillid til politikerne, Altinget
26.8.2019
• Folk med gode job har mest tillid til politikerne, Mandag Morgen 26.8.2019.
Udsendelser mv:
• https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-12-17
• https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-er-stoejberg-vaerdig_289550
• https://www.dr.dk/drtv/episode/statsministerens-nytaarstale_289854
Paneldebat med ungdomspolitikere op til kommunal- og regionsrådsvalget
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Ca. 21 moduler af 95 min.
Ca. 110 sider
Indhold:
• Magt og demokrati i Danmark
• Kommunalvalg
• Deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati og deliberativt demokrati
• Sociale medier og demokrati
• Lovgivningsprocessen i Danmark med fokus på finansloven
• Fordelingspolitik og værdipolitik
• Partiadfærd, herunder bl.a. molins model, klassepartier vs. catch-all partier,
magtpartier vs. drømmepartier

•

Vælgeradfærd, herunder bl.a. classvoting og issuevoting

Kompetencer:
• Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed
• Studie- og notatteknik
• Kritisk sans.
• Samarbejde i par, matrixgrupper, grupper og klasse
• Træning i taksonomiske niveauer
• Søge information
• Formidling

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 3
Indhold

Progression:
• Videreudvikling af evnen til at formidle den indhentede viden.
• Krav om brug af faglige teorier og begreber
• Klasseundervisning
• Gruppearbejde

Økonomi, velfærd og arbejdsmarked - med fokus på manglen på arbejdskraft
Kernestof:
• Bjørnstrup m.fl.: Samf på B, 2. udgave, Columbus 2019, s. 55-67, 159-183,
214-247, 249-252, 262-267
Supplerende stof:
• Mangel på arbejdskraft holder historisk højt niveau, Berlingske 6.1.2022
• Overophedning?, Nordea, Economic Outlook, nr. 3 2021, side 12-14
• Debat: Arbejdsmarked. Klagesangen har lydt i otte år, Politiken 15.1.2022
• Debat: Hvis man vil varetage arbejdstageres interesser, skal man åbne for
udenlandsk arbejdskraft, Politiken 15.1.2022
• Ny aftale skal sikre mere arbejdskraft, Politiken 22.1.2022
• Debat: En lappeløsning er ikke en reform, Jyllands-Posten 23. januar 2022
• Arnes pension beskytter økonomien, Information 19. januar 2022
• Største bnp-vækst i Danmark i 27 år, TV2.DK, 28. februar 2022
• Nyt studie: Belastet barndom skaber social ulighed i tidlig død, Information 2.
marts 2022
• De lavest lønnede taber mest på reformer, Politiken 20. februar 2022
• Reformpakke: Regeringens politik øger uligheden, Politiken 20. februar 2022
• Klassesamfund.dk, Tema 1
• Vismandsspillet.dk
Udsendelser:
• ’En syg forskel’. Afsnit 1, 42 min, DR.DK
Besøg på Christiansborg hos Samira Nawa fra Det Radikale Venstre

Omfang

Ca. 21 moduler af 95 min.
Ca. 120 sider i alt

Særlige
fokuspunkter

Indhold:
• Situationen for dansk økonomi
• Økonomiske mål
• Det økonomiske kredsløb
• Økonomisk politik med vægt på finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik
• Stramningsstrategien og opkvalificeringsstrategien
• Globaliseringens betydning for dansk økonomi
• Velfærdsstatens udfordringer
• Sociale klasser og ulighed i Danmark
• Social mobilitet
• Bourdieu om habitus, kapitaler og felter
Kompetencer:
• Studie- og notatteknik.
• Kritisk sans.
• Samarbejde i par, matrixgrupper, grupper og klasse.
• Søge information
• Formidling
• Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed

Progression:
• Udvikling af evnen til at udarbejde synopser.
• Videreudvikling af evnen til at formidle den indhentede viden.
• Krav om brug af faglige teorier og begreber
Væsentligste
• Arbejde med Vismandsspillet
arbejdsformer
• Gruppearbejde i bl.a. google.docs
• Fokus på udarbejdelse af synopser
• Elevfremlæggelser

Titel 4
Indhold

Danmark i et udfordret i Europa
Kernestof:
• Hans Branner: Global politik’, 4. udgave, Columbus 2019 s. 47-52, 55-62, 242260
• Skov, Matthisen, Bjørnstrup: ’Samf på B’, 2. udgave, Columbus 2019, s. 127-133
• International politikNU, Systime, Eksterne udfordringer for dansk udenrigspolitik
• International politikNU, Systime, Teoretiske syn på Danmarks muligheder
Supplerende stof:
• Så store omvæltninger har en måneds krig udløst i Danmark og Europa,
Berlingske 24.3.2022
• Et flertal af danskerne vil øge udgifterne til forsvaret, Jyllands-Posten 20.3.2022
• EU's syn på verden var blot en smuk drøm. Det er en illusion at vi kan handle os
til fred, Kristeligt Dagblad 21.3.2022
• Globaliseringen har ændret krigens vilkår til vores fordel, Berlingske 15.3.2022
• Det klassiske Hørup-spørgsmål skal man altid stille…, Politiken 12.3.2022
• https://www.berlingske.dk/politik/hver-fjerde-er-i-tvivl-om-ja-eller-nej-tilforsvarsforbehold

•
•
•
•

Stram op! Ellers slipper Danmark ikke af med forsvarsforbeholdet, Børsen 13.
april 2022
Debat: EU-entusiasterne forsøger at skræmme folk til at stemme ja, Politiken 7.
april 2022
Debat: AFSTEMNING: Der er behov for sammenhold, ikke forbehold, i Europa,
Politiken 21. april 2022
Overblik over Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi,
Regeringen januar 2022

•
•

Forstå Ukraines blodige fortid:
https://www.dr.dk/historie/webfeature/ukraine-historisk

•

Hvorfor er Ukraine så vigtigt for Rusland? DR explainer:
https://www.youtube.com/watch?v=j5O0tNeqdUM

•
•

Udenrigsminister Jeppe Kofod om Danmarks udenrigspolitiske strategi:
https://www.facebook.com/watch/?v=634237461124125&ref=sharing

Omfang

Ca. 13 moduler af 95 min.
Ca. 80 sider i alt.

Særlige
fokuspunkter

Indhold:
• Polaritetsbegrebet
• Hård og blød magt
• Globalisering
• Realisme og idealisme
• Danmark som småstat
• Danmarks udenrigspolitiske mål og muligheder i lyset af krigen i Ukraine
• EU's historiske udvikling
• EU's opbygning og hovedinstitutioner
• Danskernes forhold til EU
• De danske EU-forbehold
Kompetencer:
• Studie- og notatteknik.
• Kritisk sans.
• Statistikbehandling
• Samarbejde i par, grupper og klasse.
• Træning af taksonomiske niveauer.
• Søge information
• Formidling.
• Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed
Progression:
• Udvikling af evnen til at formidle den indhentede viden.
• Krav om brug af faglige begreber
• Videreudvikling af evnen til at udarbejde synopser

Væsentligste
arbejdsformer

I alt ca. 425 sider

•
•
•
•

Skriftlig og mundtlig formidling af faglig viden
Klasseundervisning
Gruppearbejde
Synopsistræning

