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Opgivelser for faget samfundsfag med Natascha 
 

Emner:  Problemstillinger: Opgørelser: Kildetyper: Kulturteknikker: 

1: Grundloven Hvilken betydning har 
Grundloven for det danske 
demokrati? 
 
Hvilken betydning har 
retssikkerheden for 
demokratiet? 
 
Hvad er magtens tredeling? 
 
Hvorfor er magtens tredeling 
vigtig i et demokratisk 
samfund? 
 

Kilde 1: Grundlovens tilblivelse, folketinget.dk, 2008 
 
Kilde 2: Grundloven, folketinget.dk, 2006 
 
Kilde 3: Uddrag af grundloven: Grundloven, kapitel 7 
og 8, § 67, §§ 70-73, §§ 76-78 og § 81. 
 
Jeppe Winther Sørenden, Magtens tredeling, 
samfundsfaget.dk 
 
Kvinder og stemmeret 
Kilde 4: Mænd og kvinder vil have to forskellige 
udgaver af Danmark, Politiken, 8. marts 2015 
 

Video 
 
Video 
 
Lovtekst 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
 
Artikel 

I emnet med 
grundloven har 
klassen arbejdet 
tværfagligt med 
historie.  

2: Demokrati og magt 
(politik) 

Hvordan fungerer direkte og 
repræsentativt demokrati i 
Danmark? 
 
Hvordan kan man opnå 
indflydelse i et demokrati? 
 
Hvilken betydning har 
demokratiet for livet og 
hverdagen i Danmark? 
 
 

Rettighedstanken 
Søren K. Villemoes, rettighedstanken, 
samfundsfaget.dk 
 
Demokrati som livs- eller styreform 
Helle Hinge, Demokrati som idé, samfundsfaget.dk 
 
Kilde 1: Uddrag af Hal Koch, Hvad er demokrati, om 
ordet eller sværdet, Gyldendal, 1946 
 
Kilde 2: Uddrag af Alf Ross, Hvorfor demokrati, om 
det repræsentative demokrati, Nyt Nordisk Forlag, 

 
Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Filosofisk tekst 
 
 
Filosofisk tekst 
 

Læsning og 
undersøgelse af 
politisk opdeling.  

1 



Lærer: Natascha Worre Ambjørn - NA 

www.worreambjoern.dk 

Skoleåret 2016/18 

1946 
Indflydelse 
Jeppe Winther Sørensen, Hvordan får jeg 
indflydelse?, samfundsfaget.dk 
 
Kilde 3: Helle Thorning mødt af massiv larm i 
Fælledparken, LocaleyesDK, youtube.com 
 
Interesseorganisationer 
Maria Mehlbye Børjesen, interesseorganisationer, 
samfundsfaget.dk 
 
Udemokratiske styreformer 
Helle Hinge, udemokratiske styreformer, 
samfundsfaget.dk 

 
 
Baggrundstekst 
 
 
Video 
 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
 
Baggrundstekst 

3: De politiske ideologier Hvad er ideologi, og hvordan 
handler ideologier om 
samfundets indretning? 
 
Hvad kendetegner hver af de 
fire store ideologier, og hvad 
er de vigtigste forskelle? 
 
Hvordan afspejler 
ideologiernes 
grundholdninger forskellige 
forestillinger om det perfekte 
samfund? 
 

De fire ideologier 
Rune Kristensen, Konservatisme, samfundsfaget.dk 
 
Christian Theis Petersen, Socialliberalisme, 
samfundsfaget.dk 
 
Johannes Vejbæk Jepsen, Socialisme, 
samfundsfaget.dk 
 
Kenneth Blichfeldt Andersen, Liberalisme, 
samfundsfaget.dk 

 
Baggrundstekst 
 
Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 

Klassen har 
under dette 
forløb deltaget i 
skolevalget, hvor 
de har arbejdet 
undersøgende 
med de 
forskellige 
partiers 
ideologiske 
holdninger. 
Forløbet blev 
afsluttet med 
debat og 
afstemning. 
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4: Hvem er vi? - 
Socialisering 
(sociale og kulturelle 
forhold) 

Hvad er identitet? 
 
Findes der et fælles "vi"? 
 
Hvordan påvirker mennesker 
hinanden? 
 
Hvordan påvirker familier de 
enkelte medlemmer? 
 
Hvad ville mennesket være 
uden gruppe- og 
tilhørsforhold? 

Unge og kønsroller: 
Helle Hinge, Unge og identitet, samfundsfaget.dk 
 
Kasper Lundberg, Kønsroller, samfundsfaget.dk 
 
Kilde 1: Radikale vil have flere kønsneutrale 
børnehaver, dr.dk, 15. okt. 2012 
 
Kilde 2: Facebook åbner for mere end 50 forskellige 
køn, dr.dk, 13. feb. 2014 
 
Skjøtt-Larsen, Jakob, Socialisering, samfundsfaget.dk 
 
Familien: 
Kilde 3: Den nye familie, www.dr.dk/skole, 24/2-2004 
 
Kilde 4: Kernefamilierne, regnbuefamilien, 
http://www.tv2fyn.dk/nyheder/09-09-2012/1930/ker
nefamilierne-regnbuefamilien anvendt d. 21/3-17 
 
Kilde 5: Kernefamilierne, et liv uden far, 
http://www.tv2fyn.dk/nyheder/26-08-2012/1930/ker
nefamilierne-et-liv-uden-far anvendt d. 21/3-17 

 
Baggrundstekst 
 
Baggrundstekst 
 
Artikel 
 
 
Artikel 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Dokumentar 
 
Nyhedsudsendel
se 
 
 
Nyhedsudsendel
se 

Klassen har lavet 
præsentationer 
om forskellige 
selvvalgte 
problemstillinger 
i forhold til 
socialisering. 

5: Økonomi for begyndere Hvad er årsagerne til, at man 
handler med andre lande? 
 
Hvordan hænger det 
økonomiske kredsløb 
sammen? 
 
Hvordan bliver prisen på en 
vare fastsat? 

Lysholm, Niels & Møller, Karsten: Ind i 
samfundsfaget, grundbog A 8. - 9. klasse, Alinea, 
2007 
 
Kilde 1: Hvad er inflation?, Nordea, 
https://www.youtube.com/watch?v=UcIW3K0Gq-w, 
20/4-17 
 

Baggrundstekst 
 
 
 
Video 
 
 
 

Læsning 
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Hvorfor er det vigtigt med 
overskud på 
betalingsbalancen? 

Kilde 2: Hvordan bankerne skaber penge, økonomi for 
dummies, 
https://www.youtube.com/watch?v=f8RaTRq6hQk, 
20/4-17 
 
Kilde 3: Betalingsbalancens løbende poster fra 2006       
til 2016, Danmarks Statistik, samfundsfaget.dk 
 
Kilde 4: Det økonomiske kredsløb, Clio Online, 2015,        
samfundsfaget.dk 

Video 
 
 
 
 
Graf/statistik 
 
 
Model 

6: 2. Verdenskrigs 
påvirkning på verden i dag 

Eleverne udformer egne 
problemstillinger inden for 
emnet om 2. verdenskrig. 

Baggrunden for arbejdet er materiale fra historie. 
 
Krystalnatten: 
Kilde 1: Jøder bliver tvungen til at gå bag 
davidsstjernen i Tyskland, krystalnatten 9. + 10. nov 
1938. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kristallnacht?
uselang=de#mediaviewer/File:Jews_forced_to_march_with
_star_Kristallnacht.jpg  
 
Kilde 2: Monson Collection Vienna, 
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr3J8oIlpc  
 
Kilde 3: Uddrag af Nürnberglovene, 
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-nurnberg-lovene  
 
Holocaust: 
Kilde 4: Transport, dr.dk/skole, 
http://www.dr.dk/skole/historie/transport  
 
Kilde 5: Indgang til Auschwitz, Arbeit Macht Frei, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arbei

 
 
 
Foto 
 
 
 
 
 
Video 
 
 
Uddrag af 
lovtekst 
 
 
 
Video 
 
 
Foto 

Emnet er et 
tværfagligt 
samarbejde med 
historie  
 
Eleverne laver en 
hjemmeside, 
hvor de 
undersøger og 
svarer på deres 
problemstilling. 
De skal alle svare 
på spørgsmålet: 
Hvordan har 
deres udvalgte 
emne, påvirket 
verden? 
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t_macht_frei_in_Auschwitz_I?uselang=de#mediavie
wer/File:Eingangstor_des_KZ_Auschwitz,_Arbeit_mac
ht_frei_(2007).jpg  
 
Kilde 6: Amerikansk luftfoto af Birkenau 
udryddelseslejr, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birkenau_E
xtermination_Camp_-_Oswiecim,_Poland_-_NARA_-_
305904.jpg  

 
 
 
 
Luftfoto 
 

7. Levevilkår og livsformer Hvad er livskvalitet? 
 
Hvilken sammenhæng er der 
mellem den måde, hvorpå 
danskerne lever deres liv, og 
deres job? 
 
Hvad betyder levevilkår? 
 
Hvordan måles danskernes 
levevilkår? 
 
Hvad er fattigdom, og er der 
fattige i Danmark? 

Livskvalitet og levevilkår: 
Kilde 1: Maslows behovspyramide, samfundsfaget.dk 
 
Thorndal, Morten Hansen: Livsformer, 
samfundsfaget.dk 
 
Kilde 2: Definition af socialgrupperne, Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, 
http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/storage-fol
der/clioboeger/d/definition-af-socialgrupperne/  
 
Social udstødelse 
Kilde 3: Fattigdom og social eksklusion. Tendenser i 
Danmark over et kvart århundrede, København, SFI, 
2005, 
http://www.clioonline.dk/samfundsfaget/emner/sam
fund/levevilkaar-og-livsformer/social-udstoedelse/so
cial-udstoedelse-i-danmark/aflaes-tabellen/  
 
Ryberg, Lise: Joachim B. Olsen: Ny fattigdomsgrænse 
er til grin, 7/6-13, 
http://www.bt.dk/politik/joachim-b.-olsen-ny-fattigd

 
Billede 
 
Baggrundstekst 
 
 
Definition 
 
 
 
 
 
Statistik 
 
 
 
 
 
 
Avisartikel 
 
 

Læsning og 
debatpanel i 
forhold til dansk 
fattigdomsgræns
e 
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omsgraense-er-til-grin  
 
Palludan, Rasmus: Regeringen vil fastsætte dansk 
fattigdomsgrænse, 30/10-11, 
https://www.b.dk/nationalt/regeringen-vil-fastsaette
-dansk-fattigdomsgraense  
 
Kilde 4: Livet som hjemløs fra et ungt perspektiv, 
13/11-12, DR’s ungdomsproduktion, 
https://www.youtube.com/watch?v=6ARSfxmuZJM 

 
 
Avisartikel 
 
 
 
 
Interview 

8. Privatøkonomi, SKAT og 
velfærdssamfundet 
 
8.1: Privatøkonomi 
 
8.2: Velfærdssamfundet 
 
(økonomi) 

- Hvordan lægger man et 
hensigtsmæssigt budget? 
 
- Hvad bliver danskernes 
skattekroner brugt til? 
 
- Hvilke velfærdsydelser har 
vi ret til? 
 
- Hvordan er 
velfærdssamfundet i Danmark 
bygget op? 
 

SKAT på skoleskemaet 
http://www.skat.dk/skole.aspx?oId=2244663  
 
Privatøkonomi 
Kilde 1: Ungepenge (Erichsen, Ann Lehmann): Budget 
hjemmeboende, 10/12-13, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
v=Nat6qmayzsI  
 
Leasy A/S: Tegn og gæt, 
https://www.youtube.com/watch?v=6Pz3DUbLKBw, 
12/10-15 
 
D:E:R privatfinans, 
https://www.der.dk/quicklaan.aspx, anvendt 2/11-18 

Forløb fra SKATs 
egen 
hjemmeside 
 
Video 
 
 
 
 
 
Reklame 
 
 
Quicklån 

Klassen har 
arbejdet med 
nøgleord, 
undersøgt 
lønsedler og 
elregning samt 
lavet deres eget 
budget 

9. Kriminalitet og 
retfærdighed 
(sociale og kulturelle 
forhold) 

- Hvordan er retssystemet i 
Danmark bygget op? 
 
- Hvilke sanktioner har vi 
mulighed for at anvende over 

Kilde 1: TV 2: Født til fængsel?, afsnit 1,  4/1-17, 
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/
foedt-til-faengsel/den-svaere-vej-ud-af-kriminalitet-1
29491/  
 

Dokumentar 
 
 
 
 

Klassen har 
arbejdet med 
forskellige cases 
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for unge kriminelle? 
 
- Hvilken forskel er der på 
åbne- og lukkede fængsler 
samt andre 
sanktionsmuligheder såsom 
samfundstjeneste eller 
fodlænke? 
 

Kilde 2: Straffeloven: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=192080, anvendt 2/11-17 
 
Kilde 3: Smith, Eva: Kriminalitet og retfærdighed, 
forløbet i en straffesag, s. 39, Columbus, 2013 
 
Kilde 4: Smith, Eva: Kriminalitet og retfærdighed, 
kriminaliteten i Danmark, antal anmeldelser 
1950-2010, s. 27, Columbus, 2013 

Straffeloven 
 
 
 
Model 
 
 
Model 

10. Den globale kultur 
(sociale og kulturelle 
forhold) 

- Hvorfor ændrer den danske 
kultur sig, og hvad er dansk 
kultur – nu og i fremtiden? 
 
- I hvilken grad skal danskere 
og indvandrere tilpasse deres 
kultur til hinanden?  
 

Vestergaard, Gunvor: Hvad er kultur, 9/4-18 
www.samfundsfaget.dk, sidst anvendt d. 10/4-18 
 
Vestergaard, Gunvor: Kultur i bevægelse, 9/4-18, 
www.samfundsfaget.dk, sidst anvendt d. 10/4-18 
 
Kilde 1: youtube.com: Nik & Jay - Vi vandt i dag 
(official), 2/6-12, https://youtu.be/2bijAZDGIb0, sidst 
anvendt d. 10/4-18 
 
Vestergaard, Gunvor: Den danske kultur, 11/1-18, 
www.samfundsfaget.dk, sidst anvendt d. 10/4-18 
 
Hinge, Helle: Religion, Kultur og Samfund, 17/8-17, 
www.samfundsfaget.dk, sidst anvendt d. 10/4-18 
 
Hinge, Helle: Integration, 4/11-16, 
www.samfundsfaget.dk, sidst anvendt d. 10/4-18 

Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Musikvideo 
 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Baggrundstekst 

Klassen har 
fremstillet 
PowerPoint 
præsentationer 
samt plancher og 
arbejdet med 
mindmapping 
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11. EU og Danmark 
(politik) 

- Hvordan er EU bygget op, 
og hvordan arbejder EU's 
institutioner? 
 
- Hvad kendetegner 
Danmarks medlemskab af EU, 
og hvordan kan man 
argumentere for og imod de 
danske EU-forbehold? 
 
- Hvordan kan man 
argumentere for og imod 
Brexit? 
 
- Hvordan og hvorfor havde 
Storbritanniens nej til EU 
konsekvenser for dansk 
økonomi allerede i de første 
måneder efter 
afstemningen? 
 

Folketinget, EU og Folketinget, Grafisk Rådgivning, 3. 
udgave, marts 2012 
 
www.ft.dk: EU’s historie, 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/film_
om_folkestyret/eus_historie, anvendt 1/3-18  
 
www.ft.dk: Hvad er en EU traktat?, 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/film_
om_folkestyret/hvad_er_en_eutraktat, anvendt 
1/3-18  
 
www.ft.dk: Hvad bestemmer EU?, 
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm, 
anvendt 15/3-18 
 
www.ft.dk: EU’s institutioner, 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/film_
om_folkestyret/eus_institutioner, anvendt 1/3-18  
 
www.ft.dk: Nej til Maastrichttraktaten, 
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm, 
anvendt d. 15/3-18 
 
www.europa.eu: Udvidelse af EU - fra 6 til 28 lande, 
https://europa.eu/european-union/documents-publi
cations/slide-presentations_da, anvendt 1/3-18 
 
www.europa.eu: EU’s symboler, 
https://europa.eu/european-union/documents-publi
cations/slide-presentations_da, anvendt 1/3-18 
 

Publikation 
 
 
Informationsfilm 
 
 
 
Informationsfilm 
 
 
 
 
Informationsfilm 
 
 
 
Informationsfilm 
 
 
 
Informationsfilm 
 
 
 
 
Kortoversigt 
 
 
 
Symboloversigt 
 
 

Klassen har 
fremstillet 
plancher og lavet 
spørgeskemaer 
samt quizzer om 
EU. 
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www.europa.eu: Grundlæggere, 
https://europa.eu/european-union/documents-publi
cations/slide-presentations_da, anvendt 1/3-18 
 
www.dr.dk: Video lektor: Sådan prioriterer Google 
søgninger til egen fortjeneste, 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/video-lektor-saad
an-prioriterer-google-soegninger-til-egen-fortjeneste, 
anvendt d. 1/3-18 
 
www.dr.dk: Endelig sker det: Nu stemmer briterne om 
EU, 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/endelig-sk
er-det-nu-stemmer-briterne-om-eu, 1/3-18 
 
www.dr.dk: Nye tal: Eksporten til Storbritanien falder 
markant efter Brexit, 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/nye-tal-eksporte
n-til-storbritannien-falder-markant-efter-brexit, 
1/3-18 

 
Billedoversigt 
 
 
 
Artikel + video 
 
 
 
 
Artikel 
 
 
 
 
Artikel 

 

9 

http://www.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_da
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_da
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/penge/video-lektor-saadan-prioriterer-google-soegninger-til-egen-fortjeneste
https://www.dr.dk/nyheder/penge/video-lektor-saadan-prioriterer-google-soegninger-til-egen-fortjeneste
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/endelig-sker-det-nu-stemmer-briterne-om-eu
https://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/endelig-sker-det-nu-stemmer-briterne-om-eu
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/penge/nye-tal-eksporten-til-storbritannien-falder-markant-efter-brexit
https://www.dr.dk/nyheder/penge/nye-tal-eksporten-til-storbritannien-falder-markant-efter-brexit

