
 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Privatøkonomi • Hvordan fungerer et 

budget, og hvad sker der, 
hvis man ikke betaler sine 
regninger? 

• Hvad bruger klassen 
penge på, og hvorfor er 
teenagere en interessant 
forbrugergruppe for 
reklamefirmaer og 
producenter? 

• Hvad skal man være 
opmærksom på, når man 
låner penge til forbrug? 

• Hvilken betydning har 
den lave rente på boliglån 
for danskernes valg af 
bolig, og hvilke 
konsekvenser kan det få, 
når renten stiger? 
 

Fagtekst: Privatforbrug 
 
Fagtekst: Diagrammer 
 
Fagtekst: Privatlån 
 
Fagtekst: Boligøkonomi 

 
 
Artikel: Prisforskel på boliger 
slår rekord 
 

Video: Tegn og gæt 
 
Hjemmeside: D|E|R 
 
Hjemmeside: Vivus 
 
Hjemmeside: Danske Bank 
 
Video: Boliglån for begyndere 

Økonomi (Privatøkonomi og 
forbrugeradfærd) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Sprog og skriftsprog) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Statistik) 

 

Kulturteknik: Cirkeldiagram 

  



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE 
UDTRYKSFORMER 

KOMPETENCEOMRÅDER 

Velfærds-
samfundet 

• Hvordan har 
velfærdssamfundet 
udviklet sig i Danmark? 

• Hvilke forskelle og 
ligheder er der mellem 
den skandinaviske, den 
angelsaksiske og den 
centraleuropæiske 
velfærdsmodel? 

• Hvordan ønsker partierne 
i henholdsvis rød og blå 
blok at indrette 
velfærdssamfundet? 

• Hvordan kan 
arbejdskraftens frie 
bevægelighed i EU 
opfattes som en trussel i 
forhold til ønsket om at 
bevare de nationale 
velfærdsmodeller? 

Fagtekst: Velfærdsstatens historie 
 
Fagtekst: Den skandinaviske 
velfærdsmodel 
 
Fagtekst: Den centraleuropæiske 
velfærdsmodel 
 
Fagtekst: Den angelsaksiske 
velfærdsmodel 
 
Fagtekst: Finansiering af fremtidens 
velfærd 
 
Fagtekst: Det danske skattesystem 
 
Fagtekst: Rød bloks økonomiske politik 
 
Fagtekst: Blå bloks økonomiske politik 
 
Fagtekst: Økonomisk globalisering 
 
Fagtekst: Det sociale sikkerhedsnet 

 
 
Artikel: Flertal af danskerne: EU-borgere 
skal ikke have ret til vores sociale ydelser 
 

 Politik (Politiske partier og 
ideologier) 
 
Økonomi (Velfærdsstater) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Sprog og skriftsprog) 

 

 



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Danmark i 
verden 

• Hvad er formålet 
med de store 
internationale 
organisationer FN, 
NATO og EU, og 
hvorfor er Danmark 
medlem? 

• Hvilke krige og 
konflikter har 
Danmark deltaget i, 
og hvorfor har 
Danmark deltaget i 
disse? 

• Hvilke former for 
udviklingsbistand 
findes der, og hvad 
er hensigten med de 
forskellige former? 

• Hvordan bidrager 
Danmark med 
udviklingsbistand, og 
hvilke årsager ligger 
til grund for politiske 
beslutninger om, 
hvordan Danmark 
skal bidrage? 

Fagtekst: Politisk globalisering 
 
Fagtekst: De Forenede Nationer 
 
Fagtekst: NATO 
 
Fagtekst: EU’s funktion 
 
Fagtekst: Krigens regler 
 
Fagtekst: Kampen mod terror 
 
Fagtekst: Borgerkrigene i Eksjugoslavien 
 
Fagtekst: Krigen i Afghanistan 
 
Fagtekst: Krigen i Irak 
 
Fagtekst: Krigen i Libyen 
 
Fagtekst: Islamisk Stat 
 
Fagtekst: Udviklingsbistand 
 
Fagtekst: Dansk udviklingsbistand 

 
Artikel: Mulig svindel med Danida-penge 
 
 

Film: Internationalt 
samarbejde 
 
Hjemmeside: FN 
 
Hjemmeside: NATO 
 
Hjemmeside: EU 
 
Dilemmaspil: Folkedrabet 
på Bantikka 
 
Dokumentarfilm: 
Krigskampagnen 
 
Video: Ingen garanti mod 
korruption 
 
Film: HSH-skolen i Tanzania 

Politik (International politik) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Formidling) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Informationssøgning) 

 

Kulturteknik: Præsentation i Prezi 



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Rundt om 
valg 

• Hvordan fungerer det 
danske valgsystem, og 
hvad kan man som 
borger gøre for at få 
indflydelse på arbejdet 
i Folketinget? 

• Hvilken rolle spiller 
medierne i det politiske 
arbejde i Danmark? 

• Hvordan afgøres det, 
hvem der kan danne 
regering, og hvilken 
betydning har 
parlamentarisme for 
vores demokrati? 

Fagtekst: Det danske valgsystem 
 
Fagtekst: Valgkamp 
 
Fagtekst: Medier, politik og spin 
 
Fagtekst: Parlamentarisme 
 
Fagtekst: Regeringsdannelse 
efter et valg 

 
 
Artikel: Kommentar: Spin er 
blevet et demokratisk problem 

Video: Folketingsvalg 
 
Video: Vejen til Folketinget 
 
Video: Når valget er 
udskrevet 
 
Video: Mediernes rolle 
 
Video: Hvem kommer ind 
 
Tal: Valgresultat ved 
folketingsvalget 2015 
 
Excelark: Mindretals- og 
flertalsregeringer 
 

Politik (Det politiske system, 
retsstat og rettigheder) 
 
Politik (Medier og politik) 

 

Kulturteknik: Tidslinje i Prezi 

 

  



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
En bæredygtig 
fremtid 

• Hvordan kan holdninger 
til økonomisk vækst og 
miljøhensyn afspejle 
forskellige natursyn? 

• Hvad er en målkonflikt? 
Og hvorfor kan målet om 
økonomisk vækst og 
målet om miljøhensyn 
være i konflikt med 
hiandnen? 

• Hvordan kan innovation 
og entreprenørskab være 
med til at forene 
bæredygtighed og 
vækst? 

Fagtekst: Produktion og 
vækst 
 
Fagtekst: Natur og miljø 
 
Baggrundstekst: Målkonflikt 
 
Baggrundstekst: Bæredygtig 
vækst? 

 
 
Case: Cases med eksempler 
på danske virksomheder, 
som har gode erfaringer med 
udvikling af miljøeffektiv 
teknologi 
 

Video: Danske piger vinder 
kæmpe designpris for 
bæredygtig skraldespand 
 
Video: Den grænseløse vækst 
 
Video: Vækst, vækst, vækst 
 
Video: Fremtiden er ikke, 
hvad den har været 
 
Video: Der er alt for få 
innovative virksomheder i 
Danmark, konkluderer 
forskere fra SDU 
 

Økonomi (Økonomisk vækst og 
bæredygtighed) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Sprog og skriftsprog) 

 

 

  



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Fokus på EU • Hvordan er EU bygget op, 

og hvordan arbejder EU’s 
institutioner? 

• Hvordan og hvorfor 
arbejder EU for at sikre, 
at medlemslandene 
overholder EU-lovgivning 
om konkurrence? 

• 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? 

Fagtekst: EU’s historie 
 
Fagtekst: EU’s opbygning 
 
Fagtekst: Fri konkurrence og 
monopol 
 
Fagtekst: Danmark og EU 

 
 
Tekst: Sådan påvirker EU din 
hverdag 
 
Artikel: Google om Vestagers 
anklage: Vi er stærkt uenige 
 
Artikel: Nu er det officielt: 
Vestager går til angreb på 
Google 
 
Tekst: EU-forbehold 
 
Artikel: Endelig sker det: Nu 
stemmer briterne om EU 
 
Artikel: Nye tal: Eksporten til 
Storbritannien falder 
markant efter Brexit 
 

TikiToki: EU’s historie 
 
Video: Lektor: Sådan 
prioriterer Google søgninger 
til egen fortjeneste 

Politik (EU og Danmark) 
 
Økonomi 
(Samfundsøkonomiske 
sammenhænge) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Sprog og skriftsprog) 

 

Kulturteknikker: Tidslinje i Tiki-Toki, tegneserie i Pixton 



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Økonomisk 
politik 

• Hvad kendetegner en 
god økonomi i et 
samfund, og hvorfor kan 
man ikke opfylde alle 
økonomiske mål 
samtidigt? 

• Hvordan kan 
Nationalbanken og 
politikerne regulere 
økonomien i samfundet? 

• Hvordan fører rød og blå 
blok økonomisk politik, 
og hvad er målet med 
deres politik 

Fagtekst: Hvad er en god 
økonomi? 
 
Fagtekst: Målkonflikter i 
økonomi 
 
Baggrundstekst: Finanspolitik 
 
Fagtekst: Finanspolitik i 
praksis 
 
Baggrundstekst: Renten 
 
Fagtekst: Pengepolitik 
 
Fagtekst: Blå bloks 
økonomiske politik 
 
Fagtekst: Rød bloks 
økonomiske politik 

 
 
Cases: Økonomiske cases 
 
Artikel: Dansk Folkeparti 
tager kraftig afstand fra 
Løkkes nulvækst 
 
Artikel: Liberal Alliance 
ønsker liberal chokkur 
 

Video: Løkke: Nulvækst er til 
forhandling 
 
Tal: Mandatfordelingen i 
Folketinget 
 
Video: Lounge: Debat om 
øget vækst 

Økonomi 
(Samfundsøkonomiske 
sammenhænge) 
 
Økonomi (Markedsøkonomi og 
blandingsøkonomi) 
 
Økonomi (Økonomisk vækst og 
bæredygtighed) 



 

Artikel: K og LA fremsætter 
krav til Løkke: Nulvækst til 
2020 
 
Artikel: Løkke opgiver 
nulvækst: Det offentlige 
forbrug vokser 
 
Artikel: Regeringen pumper 
nye milliarder ud i offentlige 
investeringer 
 

 

 

  



 

FORLØB PROBLEMSTILLINGER TEKSTER ANDRE UDTRYKSFORMER KOMPETENCEOMRÅDER 
Kultur – med 
selvvalgt 
problemstilling 

• Selvvalgt 
problemstilling 

Introduktionstekst: Introduktion til 
folkeskolens prøve i samfundsfag, 
historie og kristendomskundskab 
 
Fagtekst: Hvad er kultur? 
 
Fagtekst: Kultur i bevægelse 
 
Fagtekst: Den danske kultur 
 
Fagtekst: Religion, kultur og 
samfund 
 
Fagtekst: Integration 
 
Fagtekst: Kulturel globalisering 
 
Fagtekst: Problemstilling 
 

 Sociale og kulturelle 
forhold (Kultur) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Undersøgelsesmetoder) 
 
Samfundsfaglige metoder 
(Formidling) 

 

Kulturteknikker: Afhænger af elevernes valg af produkt i forløbet 

 


