
 
Samfundsfag B 
VUC Roskilde, Rpædhd2 2016-2017 
 
 
 
Louise Frimann Jensen 
40712 
 

  



 

1 
 

1 Louise Frimann Jensen 

1 INDHOLD 

Eksamen. ..................................................................................................................................................... 3 

Relevante hjemmesider. .......................................................................................................................... 4 

Kvantitativ, kvalitativ og komparativ. ....................................................................................................... 5 

Tabellæsning. ........................................................................................................................................... 6 

Politik i Danmark.......................................................................................................................................... 7 

Magtens tredeling ................................................................................................................................ 7 

Politiske deltagelsesformer .................................................................................................................. 7 

Medialisering ....................................................................................................................................... 7 

Molins adfærdsmodel .......................................................................................................................... 8 

Hvordan bliver en lov til? ....................................................................................................................10 

Politiske partier. ..................................................................................................................................11 

Eastons model.....................................................................................................................................13 

Parlamentarisme. ................................................................................................................................15 

EU .......................................................................................................................................................16 

Magt ...................................................................................................................................................17 

Globalisering .......................................................................................................................................17 

USA. ........................................................................................................................................................18 

Vejen til Det Hvide Hus........................................................................................................................18 

Det amerikanske valgsystem ...............................................................................................................18 

Præsidenten .......................................................................................................................................18 

Kongressen .............................................................................................................................................19 

Ideologier ...............................................................................................................................................19 

Styreformer og valgmåder...................................................................................................................21 

Økonomi. ....................................................................................................................................................23 

Rentetyper ..........................................................................................................................................24 

Konjunkturbevægelser (et udtryk for samfundets økonomiske aktivitet) .............................................24 

Forskellige former for arbejdsløshed ...................................................................................................25 

Danmarks udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet ..........................................................................25 

Det økonomiske kredsløb. ...................................................................................................................27 

Phillips kurven .....................................................................................................................................28 

Laffer kurven .......................................................................................................................................28 

Inflation ..............................................................................................................................................28 

Velfærdsmodeller ...............................................................................................................................28 



 

2 
 

2 Louise Frimann Jensen 

Velfærdsstatens udfordringer og løsninger..........................................................................................30 

Finanspolitik........................................................................................................................................30 

Multiplikatoreffekt ..............................................................................................................................31 

Pengepolitik ........................................................................................................................................33 

Betalingsbalance .................................................................................................................................34 

Udbud og efterspørgsel .......................................................................................................................34 

To økonomiske retninger/teorier (Keynesianismen og Monetarismen)................................................34 

Kulturelle og sociale relationer i det senmoderne samfund .........................................................................35 

3 samfundstyper i Danmark ................................................................................................................35 

Thomas Ziehe ......................................................................................................................................36 

Ulrick Bech ..........................................................................................................................................36 

Anthony Giddens ................................................................................................................................36 

Familietyper ........................................................................................................................................37 

Social arv.............................................................................................................................................37 

Socialisering (evt. socialisation) ...........................................................................................................38 

Sommerfuglemodellen ........................................................................................................................38 

Normer & sanktioner ..........................................................................................................................38 

Social kontrol ......................................................................................................................................39 

Social mobilitet ...................................................................................................................................39 

Grupper ..............................................................................................................................................39 

Familiens fire grundfunktioner ............................................................................................................40 

Livsformer. ..........................................................................................................................................41 

 

  



 

3 
 

3 Louise Frimann Jensen 

2 EKSAMEN. 

C niveau 

1 eksamenssæt, som typisk består af 2-3 sider.  

Der er typisk 3 spørgsmål, som er dem man skal svare på/forholde sig til. 

Derudover vil der være tekst, statistik, tabel eller lignende som man skal forholde sig til og kunne forklare. 

Der vil være noget ukendt materiale, men fra et kendt tema. 

Brug kun/nedskriv kun stikord som selve eksamensnoterne. 

Der er 48 minutters forberedelse. 

Man må bruge alle sine noter, både selvskrevne og udleverede fra undervisningen. 

Man må bruge sin computer med internet til Fronter. 

Der er 24 minutters eksamination. Reelt er der nok kun max 20 min. 

0-10 minutters oplæg. 

10-20 minutters samtale mellem elev, lærer og censor. 

Husk at printe alle noter ud, inden man gå til eksamen! 

Det er en rigtig god ide at starte første spørgsmål som en introduktion/præsentation af emnet. Husk at 

nævne årstal og vigtige personer. Men brug max 2 min på det.  

B niveau 

1 eksamenssæt på ca. 10-15 sider. 

Selvskrevet synopsis (2-3 sider) + besvarelse + viden fra undervisningen.  

Synopsis skal afleveres i to eksemplar til lærer og censor, samt et til eleven. Det ukendte materiale skal 

også afleveres til lærer og censor. 

Selvfundet materiale (tekst, artikel, graf, model, tabel). Må ikke være kendt af lærer eller undervisning. 

Der vil være noget ukendt materiale, men fra et kendt tema. 

Husk! En synopsis er et talepapir – læs ikke op! Skriv evt. eksemplarerne til lærer og censor i hele 

sætninger mens eget eksemplar er skrevet i stikord.  

• Læs teksterne igennem. 

o Fx Bilag 1 – hvad handler det om, bilag 2 – hvad handler det om osv. 

o Husk at finde selvfundet, relevant materiale – højst 5 år gammel.  

• Lav evt. en kort indledning i synopsen.  

o Synopsis til lærer og censor behøver ikke være ens med ens egen. 

• Opstil et hovedspørgsmål med afsæt i teksterne – husk den røde tråd. 

o En problemformulering samt tre problemstillinger (fx redegør, analyser, vurder). 

• Følg evt. skabelonen (det gamle eksamenssæt i Fronter). 

Der er 24 timers forberedelse. 

Der er 30 minutters eksamination. Reelt er der nok max 25 min. 

0-10 minutters oplæg af synopsen.  

10-23 minutters samtale mellem elev, lærer og censor. 

24-26 minutter voteres mellem lærer og censor. Karakter gives.  
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2.1 RELEVANTE HJEMMESIDER. 
For at følge med i medierne og kunne relatere og referere til materialet, så er dette de bedste 

nyhedshjemmesider at bruge. 

www.Dr.dk – Danmarks radio 

www.Jp.dk - Jyllandsposten 

www.Pol.dk – Politikken 

www.b.dk – Berlinske  

www.information.dk – Information   

 

Brug evt. også Mediateket  

Bruger ID og adgangskode står under e-ressourcer (udskiftes hver 6. måned). 

Eller uni-log in. 

  

http://www.dr.dk/
http://www.jp.dk/
http://www.pol.dk/
http://www.b.dk/
http://www.information.dk/


 

5 
 

5 Louise Frimann Jensen 

2.2 KVANTITATIV, KVALITATIV OG KOMPARATIV. 
Der findes tre metoder.   

1. Kvantitativ metode  

2. Kvalitativ metode  

3. Komparativ metode  
  
Kvantitativ metode:   

Kvantitativ har noget med mængde elever størrelse at gøre.   
o Spørgeskemaundersøgelse   
o Mange respondenter/svarpersoner  
o Lukkede svar  
o Svarmulighederne er afgrænset  
o Ingen muligheder for at uddybe sine svar.   

• Målgruppe?   
Repræsentativt:  

Er undersøgelsen dækkende/holdbar?  
  

Kvalitativ metode:  
Årsager? Kvaliteten. Man uddyber svar.   
  
Ex. Undersøgelse på VUC.   
800 kursister  
Kvantitativ undersøgelse - lektieforbrug  
Ja/nej, lukkede spørgsmål og svar/ingen form for uddybelse af svar.   
40-50 udvalgte kursister får lov til at uddybe deres svar  
Respondenterne/svarpersonerne vil typisk gennemgå et interview, med mulighed for at uddybe sit 
svar/åbne spørgsmål (hv-spørgsmål)   
Ofte er det lange interviews, længetidsvarende observationer.   

  
Komparativ metode:   

Komparativ => sammenligner. Fra engelsk ”compare”.   
o Sammenligner forskellige fænomener.   

o Lande  
o Alkoholforbrug  
o Levevilkår   
o Politiske systemer  
o Uddannelse  
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2.3 TABELLÆSNING. 
1. Læs overskriften – og forstå hvad det handler om  

2. Måleenheden – procent, kroner, antal, år osv.   

3. Variabel – variabel 1 (fx år) x variabel 2 (fx forbrydelse)   

4. Læs tallene – venstre mod højre  

5. Systematisk læsning – særlig tendens fx fald/stigning  

6. Opstil en konklusion – opsamling.  
 

Indekstal er i procent.  

Basisår er det år man starter, som man tager udgangspunkt i.  
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3 POLITIK I DANMARK 

3.1.1 Magtens tredeling 

Enevælde: Magtens er koncentreret hos en enkelt person/snæver kreds. 

Indtil 1849 da vi får Grundloven og vi får demokrati.  

Grundloven er grundlæggende rettigheder for borgene fx ytringsfrihed, religionsfrihed og boligens 

ukrænkelighed. Statens rolle/magt overfor borgerne fx må staten ikke arrestere borgere uden et 

grundlovsforhør.  

Oplysningstiden: Opstår i 1600-1700 tallet.  

Montesquieu stillede spørgsmål ved enevældet. Han sagde at det kunne betale sig at splitte magten op. 

”Magtens tredeling”. Før stod kongen for det hele, men nu blev det forslået at man kunne hjælpe 

hinanden. Hver ”sektor” skulle koncentrere sig om sin del. 

Danmarks grundlov er inspireret af Montesquieus ideer og nedskrevet deri.  

Den lovgivende magt. Folketinget. (I USA er det kongressen (senatet og repræsentanternes hus)) 

Den udøvende magt. Regeringen. (I USA er det præsidenten) 

Den dømmende magt. Domstolene. (I USA er det domstolene) 

(Den 4. statsmagt. Medierne ”Demokratiets vagthund”)  

 

3.1.2 Politiske deltagelsesformer 

Hvordan kan vi som borgere i Danmark få politisk indflydelse? 

• Man kan være politisk aktiv/melde sig ind i et parti. 

• Interesseorganisationer/foreninger med politisk agenda. (Fx LO, Røde kors, andelsboligforening, 

fagforeninger, Dyrenes beskyttelse, Amnesty international, idrætsforeninger, menighedsråd, 

Kræftens bekæmpelse, ældresagen) 

• Man kan lave demonstrationer.  

• Man kan stemme/lade være med at stemme/stemme blankt. 

• Man kan lave underskriftindsamlinger/kampagner/happenings/boykot.  

• Man kan henvende sig til medierne (TV, aviser, radio) 

• Man kan bruge de sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram, blog) 

• Man kan direkte henvende sig/skrive til politikerne. 

• Man kan skrive læserbreve til aviser/blade/magasiner. 

• ”Den politiske forbruger” – fx køber man kun økologisk eller kun dansk eller måske helt boykotte 

noget. 

 

3.1.3  

3.1.4 Medialisering 

Det politiske system påvirkes af mediernes krav - ”Den medievredne virkelighed.”  

Medierne kaldes også for den fjerde statsmagt eller demokratiets vagthund. 
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Politikkerne <-> Befolkningen/vælgerne 

Medierne (aviser, tv-stationer, radiostationer) Medierne sætter dagsordenen for 

præmisserne/spillereglerne (dagsordensættende). Det er personen som interviewer der bestemmer 

spørgsmålene, så de ofte kan få det svar de vil have. 

Ofte er spørgsmålene fra interviewer ja/nej-spørgsmål, som ikke giver svarpersonen lov til at give en 

forklaring. 

Spindoktor: En medierådgiver (”sekretær”). Skal rådgive omkring hvordan politikeren skal udtale sig samt 

kunne give strategisk rådgivning. Også kalenderplanlægning og taleskrivning er spindoktorens job. 

Spindoktoren skal formidle kontakten til medierne og planlægge interviews på politikerens vegne. 

Politikkere, berømtheder og direktører i store firmaer har en spindoktor, som hjælper dem med at udtale 

sig til pressen. 

Spin: At ”dreje/snurre rundt/vinkle.” Kommunikationsredskaber. Der findes forskellige måde at spinne på. 

• Afledningsmanøvren 

o Man går efter manden i stedet for budskabet. Fx Villy Søvndals tale på engelsk under 

klimamødet i 2009. 

• Mediehåndtering 

o Spindoktoren tager kontakt til medier/journalister som man har særlig god kontakt til, for 

at få en positiv vinkel. 

• Omgåelse af sandheden 

o Man fremstiller en sag på en helt anden måde/vender en sag på hovedet.  Fx I 2011 blev 

Helle Thorning Smidt statsminister, men partiet havde det dårligste valg i 100 år. Smidt 

vendte situationen til en sejr – hun blev statsminister. Hun drejede situationen – hun lavede 

et spin.  

• Holde liv i historier som er belastende for modstanderen 

o Fx Trump som blev ved med at hive frem i Clintons e-mail-sag under præsidentvalget. 

Ved brug af en spindoktor kan der være risiko for manipulation – spindoktoren kan påvirke politikeren til at 

have samme mening.  

Det er aftalt på forhånd (via spindoktoren) hvilke spørgsmål journalisten må stille.  

Politikeren <-> spindoktor <-> journalisten. 

Medierne er gate-keeper. Det vil sige at de bestemmer hvilke nyheder vi skal høre om og hvilke vi ikke skal 

høre om, samt hvor meget en enkelt nyhed skal blæses op. Medierne danner rammerne for hvordan 

politik/politiske emner belyses. 

Medierne binder borgerne til de tre magtdelinger (den lovgivende, den udøvende og den dømmende) 

Medierne styrer det politiske lov – politikernes kontakt til vælgerne foregår via medierne. Politikerne er 

derfor nødt til at følge med i medierne. 

Politikerne følger mediernes rammer, blandt andet ved at benytte en spindoktor.  

 

3.1.5 Molins adfærdsmodel 

Modellen bruges til at befolkingen 

kan sætte sig ind i hvorfor og hvordan 
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de forskellige politiske partier har fundet frem til deres standpunkter. 

Når man bruger denne model er det vigtigt at man starter ved valg af standpunkt da det er det der er 

aktuelt. 

 

Ydre faktorer: Partiet bliver nødt til at tage hensyn til politik udefra, fx EU og økonomisk krise. 

Interesse (interessefaktor): Hvilke interesser partiet har dækker ikke kun over ideologierne. Partierne vil 

gerne ramme deres vælgeres interesser. 

Strategi (parlamentarisk faktor): De hensyn et parti må tage til andre partier, fx må Enhedslisten tage 

hensyn til SF, A og B. 

Troværdighed og sympati som politisk person (personfaktor): Partilederen kommer til at fremstå som 

partiets talsmand og skal derfor vide troværdighed overfor befolkningen samt have evnen til ar 

kommunikere. 

Opinionsfaktor: Handler om befolkningen, 

- Popularitet: Emnet skal være populært hos befolkningen. 

- Kontinuitet: Der skal være overensstemmelse mellem det partiet sig og det de gør. Partiet 

må ikke pludselig skifte mening. 

Valg af standpunkt: Hvordan et parti er nået frem til en holdning, fx hvordan er Enhedslisten kommet frem 

til at de gerne vil støtte Regeringens finanslov. 
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3.1.7 Hvordan bliver en lov til? 
Ide/krav – fra borgerne (læserbreve, demonstrationer), interesseorganisationer evt. medierne – henvender 

sig til minister. 

Lovforslag – udarbejdes af ministeren, diskuteres i folketinget.  

1 behandling/afstemning. (Kan forkastes) 

Vedtages 

Udvalgsbehandling (Udvalget og kvalificerede indenfor området udtaler sig. Udvalget er medlemmer af 

Folketinget/ordførere). Kan ændre i forslaget. 

2 behandling/afstemning. (Kan forkastes) 

Vedtages 

Evt. udvalgsbehandling (Udvalgte, kvalificerede indenfor området udtaler sig) 

3 behandling/afstemning. (Kan forkastes) 

Endelig vedtagelse 

Ansvarlig minister og dronningen underskriver loven 

Offentliggøres i Lovtidende. 

Hvis en lov ikke bliver godtaget i første omgang, har man mulighed for at prøve igen efter et par år. 

Går loven igennem, men fungerer ikke i praksis, så er der mulighed for at lave ændringer i loven. Dog skal 

man igennem samme proces, som for at vedtage loven.  
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3.1.8 Politiske partier. 

Den politiske skala (Højre-venstre skala)(fordelingspolitik): 

 

 

Fordelingspolitik: 

• Venstre:   

Stor stat 

Stor offentlig sektor (skat, moms, afgifter)(offentlige hospitaler, skoler, plejehjem, 

institutioner) 

Høj grad af lighed 

Høj grad af omfordeling  

• Højre: 

Lille stat 

Lille offentlig sektor (private hospitaler, skoler, plejehjem, institutioner) 

Stor ulighed 

Meget begrænset omfordeling eller ingen omfordeling. 

Pr. 28. november 2016. 

Regeringen består af Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. 

Støtteparti består af Dansk Folkeparti. 

Oppositionen består af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Alternativet, SF og Radikale Venstre.  

Omfordeling er pengene i samfundet og samfundets goder. En høj omfordeling vil sige at befolkningen 

betaler skatter og afgifter. Jo mere man tjener des mere betaler man i skat (topskat)(progressivt 

skattesystem). Et godt eksempel er socialismen.  

Ved en lav omfordeling er der en meget lav eller ingen skat. Folk får det de tjener. Et godt eksempel er 

liberalismen.  
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Masseparti er vælgerne før i tiden (frem til omkring 1970). Nu er vi oftest Catch all parti.  

Ved Catch all parti går vi op i mærkesager (Issue-voting)(enkeltsager). Det kan være en god måde at fange 

sine vælgere på, men modsat kan vælgeren ”glemme” resten af partiets sager. Ideologierne har meget lidt 

betydning her. Der er mange marginalvælgere; vælgere som måske først vælger i sidste øjeblik på baggrund 

af én enkeltsag. Værdipolitik har stor betydning.  

Masseparti har få marginalvælgere. Vælger man samme parti ved to valg, er man ikke marginalvælger, men 

kernevælger. Her vælger vi ikke ud fra mærkesager, men ud fra partiets ideologi. Det er fordelingspolitik 

man her lægger stor vægt på (class-voting).  

Som udgangspunkt stemte landmændene (de landmænd som var ”rige”/ejede deres egen gård) på Venstre, 

arbejderne (industri og håndværkere) stemte på Socialdemokraterne, 

selvstændige/erhvervsdrivende/købmænd stemte på Konservative og husmænd (de fattige landmænd, 

som ikke selv ejer sin gård)/skolelærere/præster stemte på Det Radikale Venstre. 

Ronald Ingelhart var en amerikansk politolog. Han mente at vælgernes adfærd 

blev mere splittet og at der ville komme flere og flere marginalvælgere. Han 

satte det op mod hinanden med en skillelinje: På den ene side var der 

materialister og på den anden var der postmaterialister.  

Materialisterne var vælgerne som sigtede efter tryghed (fordelingspolitik). 

Også økonomisk tryghed. Lov og orden (politi og retsvæsen) skulle opretholdes 

og staten skulle hjælpe borgeren. 

Man tænkte blot på de basale behov skulle dækkes. 

Postmaterialisterne var vælgere som, når de materielle behov var opfyld, 

begyndte at bekymre sig om nye sager. Her var issue-voting det man gik op i. 

(værdipolitik)(fx undervisning, dyrevelfærd, legalisering af hash, 

religionsfrihed, udlændingepolitik, kønspolitik).  Værdipolitik er ”new politics” 

og issue-voting. 

Kontraktpolitik er når et parti lover noget til gengæld for noget andet, altså 

stemmer. Man danner en ”usynlig kontrakt”. Fx Hvis i stemmer på os, så sørger 

vi for at topskatten bliver fjernet. Det er et løfte, men et løfte kan også føre til 

løftebrud hvis de ikke bliver overholdt. 

Kontraktpolitikken har fem kendetegn, som også kaldes for papegøjemetoden. 

• Letforståeligt. Indeholde korte sætninger og klare budskaber. 

• Frygt, men håb. 

• Kunne måles/være målbar. Fx ventetider på hospitaler skal 

kunne måles og dokumenteres. 

• Offentligt tilgængeligt. 

• Primes. Medierne skal gøre kontrakten spiselig for vælgerne. 
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3.1.9 Eastons model 

Input: Man kommer med et krav til 

det politiske system. 

Derefter vedtager 

folketinget/regeringen en lov. 

Output: Loven kommer ud til 

borgerne. 

Feedback: Borgerne reagerer – 

enten positivt eller negativt. 

Tilbage til input: Borgerne kan 

være positive overfor loven og 

stemmer igen på partiet som 

vedtog loven, eller negativt, og 

vælger måske et nyt parti at stemme på til næste valg. 



 

14 
 

14 Louise Frimann Jensen 

Minerva-modellen. 

3.1.10  

 

Minerva-modellen kan bruges i forhold til at finde ud af hvor de forskellige politiske partier kan placeres, i 

forhold til fordelingspolitik og værdipolitik.  

Modellen kan dog kritiseres, da den ikke kan stå alene. Partier kan sagtens lægge tæt på hinanden 

værdipolitisk, men langt fra hinanden fordelingspolitisk.  
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3.1.11 Parlamentarisme. 

Parlamentarisme: Det repræsentative demokrati. Det er flertallet som bestemmer regeringen. 

Grundlovens §15 ”Ingen minister kan blive siddende i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid 

til ham.”  

Det danske parlament hedder Folketinget. 

Det er flertallet af de folketingsvalgte (MF’er) der bestemmer hvem der skal danne Regeringen.  

 

Borgerne skal vælge politikerne ind i folketinget. 

Folketinget er den lovgivende magt. 

Regeringen er den udøvende magt. 

Negativ parlamentarisme: 

Et mindretal i regeringen. Der er 179 medlemmer i folketinget, men kun 34 i Venstre. Det vil 

sige at Venstre er en mindretalsregering. 

En mindretalsregering kan dannes af flere partier. Hvis fx Venstre, Konservative, Liberal 

Alliance og Enhedslisten går sammen og har mere end 90 mandater til sammen, så er de 

regeringen men de er en mindretalsregering. Resten af partierne har mindre end 90 

mandater, men får de flere end 90 så kan de tvinge et folketingsvalg før tid.  

Positiv parlamentarisme: 

Et flertal i regeringen. Kan tvinge regeringen til at gå af hvis der er flertal for det i folketinget. 

Dog kun hvis de har det rette grundlag for det. 

 

Folketinget: Udpeger regeringen. Regeringen og statsministeren er en del af folketinget (179 MF’ere inkl 

regeringen.) 
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3.1.12 EU 

EU blev stiftet for at lave handelsaftaler og så landene 

imellem ikke kunne gå i krig med hinanden.  

Den europæiske integrationsproces. 

• Dybden: Økonomisk samarbejde og politisk 

samarbejde. Der blev lavet samlede love og regler for 

alle i EU.  

• Bredden: Flere lande er blevet optaget i EU.  (Fra 6 til 

28 lande) 

Overstatsligt samarbejde: Medlemslande skal rette sig ind 

efter EU's love, dvs. de afgiver deres suverænitet/magt til 

EU's institutioner. EU bestemmer lovene i medlemslandene – 

lovene skal gennemføres i landene. 

Mellemstatsligt samarbejde: EU præsenterer lovgivning, 

men medlemslandene (folketinget) skal stemme om de vil 

godkende lovene.  

Hvis medlemslandet godtager loven, må de selv bestemme 

hvordan de når i mål, uden indblanding fra EU.  

EU's beslutningsproces (den almindelige) 

Kommissionen kommer med en ide til et lovforslag. Derefter 

skal Europa-Parlamentet i samarbejde med Rådet beslutte, 

ændre og blive enige om, om lovforslaget skal 

implementeres. Derefter bliver loven sendt ud i 

medlemslandene hvor medlemslandene selv finder frem til hvordan loven skal føres ud i livet, alt efter om 

medlemslandet er overstatsligt eller mellemstatsligt.  

I kommissionen sidder rådgivende komiteer, videnskabelige komiteer og nationale eksperter.  

I parlamentet sidder medlemmerne inddelt i politiske grupper og ikke i landegrupper. I ministeriet sidder 

medlemmerne inddelt efter hvilket land man kommer fra.  

Ved 1. behandling kan loven vedtages ved et flertal og efterfølgende af Rådet ved et kvalificeret flertal. 

Ved 2. behandling kan parlamentet diskutere Rådets holdning. Efterfølgende kan loven vedtages. 

Ved 3. behandling kan man bruge en forligsprocedure. Det sker af et udvalg fra parlamentet og Rådet. 

Hvis lovforslaget implementeres skal det gennemføres af nationale myndigheder i medlemslandende.  

Kommissionen holder øje med om medlemslandene overholder EU's lovgivning og om lovene gennemføres 

korrekt.  

Der findes to slags love i EU. 

Direktiv: ”Rammelov”. EU laver rammerne for loven, men medlemslandet må selv bestemme og beslutte 

hvordan loven skal foregå i praksis, samt tilpasse loven til det pågældende land. 

Der er ikke detaljer fra EU til medlemslandet, som bestemmer hvordan man skal håndtere loven, blot at alle 

landene i EU skal ende med samme resultat.  

Fx tobaksmærkning. Der skal mærkat/billeder på cigaretpakker, men vi bestemmer som individuelt land 

selv hvordan og hvor meget.  

Forordning: Den lov som EU vedtager, gælder direkte i medlemslandene. Her er EU overstatslig og 
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medlemslandene kan ikke gå imod lovgivning, men skal gennemføre loven på den måde EU har bestemt.  

 

3.1.13 Magt 

Grunddefinition af magt: 

En persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem eller nå sine mål ved at 

kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på andres adfærd, uanset 

om dette sker frivilligt eller ej. 

Eller Robert A. Dahls definition: 

”Person A, har magt over en anden person B, i det omfang A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville 

have gjort”. 

 

Der findes fire overordnede former for magt: 

• Direkte magt – når man bliver påvirket eller manipuleret til noget uden alternativer. 

• Indirekte magt – når man har alternativer 

• Bevidsthed kontrollerende magt – når man bliver manipuleret til at tage et valg.  

• Strukturel magt – tilpasse sig nogle normer og rutiner fx ved nyt job eller ved møde med 

svigerfamilien. 

Medierne kan også være med til at manipurere os.  

”Gate-keeper” funktion. Medierne har et filter – de vælger hvilke nyheder vi skal høre om og hvilke vi ikke 

skal høre om. På den måde kan vi hurtigt blive farvet af mediets holdning – manipulation.  

 

Vælgerne/borgerne <-> medierne <-> Det politiske system 

Vi får vores information og det politiske system via medierne.  

3.1.14 Globalisering 

”Verden bliver mindre”  

Aktiviteter og tendenser som er tiltaget og som er grænseoverskridende/kontinentaloverskridende.  

Vi kan følge med i hele verden hjemmefra via medierne, både danske og udenlandske.  

- Teknologi, fx kommunikation og IT, transport.  

- Politik, fx EU, FN, NATO.  

- Økonomi, fx handel, toldaftaler. 

- Kulturel, trends og tendenser. Fx yoga kom til Danmark og vi tog det til os, selvom det ikke 

oprindeligt er dansk.  

- Menneskelig, fx man skal tilpasse sig det land man flytter til. Vi rejser mere, vi arbejder i 

udlandet.  

Outsourcing – virksomheder flytter produktionen til udlandet, fx på grund af billigere omkostninger.  Kan 

også være callcentre og kurser for nuværende ansatte i Danmark. 
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3.2 USA.  
Overordnet føderal regering: Præsidenten og Kongressen bestemmer og beslutter de store ting. 

Underordnet: Delstater/enkeltstater. Mere lokalt. Senatorer og efterfølgende guvernører bestemmer.  

I USA findes to partier – Republikanerne og Demokraterne.  

 

3.2.1 Vejen til Det Hvide Hus 

Inden præsidentvalget 

Primærvalg: Det starter med at kandidaterne stiler op til møder i de lokale partier, i de enkelte stater. Ved 

disse opstillinger vælger man hvem der får nomineringen, som præsident kandidat for det enkelte parti. 

Super Tuesday: Derefter vælges de kommende præsidentkandidater af de fleste partier. Det kan være 

vigtigt for det endelige resultat. 

Partkonventet: Den endelige kandidat bliver derefter udpeget, og valget kan nu begynde. 

Selve præsidentvalget 

Valgmandskollegiet: Folket stemmer på en valgmand, der er forpligtet til at pege på den 

præsidentkandidat, som har flertal. 

Flertalsvalg i enkeltmandskredse (winner take all-system): Staterne er delt op i valgkredse (55 

valgkredse/valgmænd) Her bestemmer flertallet, hvilken præsidentkandidat valgkredsen skal støtte. Det 

gælder for præsidentkandidaten om at få flest valgmænd bag sig. 

3.2.2 Det amerikanske valgsystem 

I USA har de flertalsvalg i enkeltmandskredse også kendt som ”winner-take-it-all-systemet”. Dvs. hvis man 

har flertal i en valgkreds får man alle stemmerne. Fx hvis man får 51% af stemmerne får man alle 

stemmerne. Det starter med at man har primærvalg, hvor kandidaten vælges. Her vælger man en 

valgmand, der skal stemme på deres præsident kandidat. Den dag, hvor der er mange primærvalg kaldes 

”Super Tuesday”. Det har stor betydning for valget, da mange svingstater går til valg. En svingstat er en 

stat, der svinger mellem, hvem de vælger. Man kan dermed blive præsident selvom man ikke har flertal - 

bare man har flest valgmænd. Partikonventet er hvor der udvælges den endelige kandidat. 

3.2.3 Præsidenten  

Den amerikanske præsident har flere forskellige roller: 

Statsoverhovedet 

• Den øverste leder. 

• USA’s ansigt ud af til. 

• Landsfader/nationalfader 

• Lommeveto - hvis præsidenten ikke er enig med senatets lovgivning kan præsidenten nedlægge - 

veto. – hvis et flertal på 2/3 i senatet er for loven skal den vedtages. 

• Chef for hæren  (”commander in chief) 

 

 

Regeringsleder 
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• Leder af centraladministrationen - embedsmænd - dem der sørger for at lovene føres ud i 

virkeligheden. 

• Udvælger de ministre som skal være i regeringen. 

• Leder af den udøvende magt. 

Leder af sit politiske parti 

• Ikke reelt valgt som partileder, men pga. hans post som præsident ses det som en selvfølge at han 

bliver formand. 

• Bestemmer partiets formand og administrative poster i kongressen. 

• Ud over det har han ingen magtbeføjelse 

National samlingspunkt 

• Landsfaderrollen – dækker alle i landet. 

• Opmærksomhed skal deles lige mellem alle – både republikaner og demokrater. 

• Godt ansigt udadtil 

• Samle nationen. 

3.3 KONGRESSEN 
Kongressen består af to huse – Senatet og Repræsentanternes hus. 

Senatet: Senatet bliver set som det mest magtfulde kammer, af senatet og repræsentanternes hus. De der 

sidder i senatet, er senatorer fra hver delstat. Hver delstat har 2 senatorer, og der er i alt 50 delstater. Det 

er altså 100 medlemmer. Som sagt er der 2 repræsentanter fra hver delstat, de bliver valgt hvert 6. År. 

Præsidenten opstiller et lovforslag, som senatet (sammen med repræsentanternes hus) skal godkende, og 

blive enige om hvorvidt loven skal vedtages eller ej. Senatet er altså sammen med repræsentanternes hus 

lidt det samme som det vi i Danmark kalder ”folketinget” og har den lovgivende magt. 

Repræsentanternes hus: Træffer særlige humanistisk beslutninger samt økonomiske forslag (skat, udgifter 

og afgifter). Ved stemmelighed har huset den dømmende stemme ift. Præsidentvalg. Der er 435 

medlemmer og de vælges hvert 2. År og bliver stemt ind ved valg. Medlemmerne skal godkende 

lovændringer og træffe økonomiske beslutninger.  

3.4 IDEOLOGIER 
En ideologi er et overordnet tankesæt. 

En vision om hvordan samfundet ser ud mod hvordan samfundet bør ser ud. 

En ideologi vil gøre/være en af tre ting: 

• Progressiv: Man vil lave/indføre noget nyt.  

• Legitimerende: Retfærdighedsgøre det bestående samfund. 

• Regressivt: Men ønsker at føre samfundet tilbage enten helt eller delvist til et tidligere system. 
 
En politisk ideologi er et sammenhængende sæt af ideer, antagelser og holdninger som danner grundlag for 
en organiseret politisk handling. 

 
 
• Fordelingspolitik => fordelingen mellem samfundets rige og fattige  
• Værdipolitik => integration  
• Empirisk => hvordan virkeligheden er, hvad man bør gøre eller ikke gøre.   
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• Husk figuren på side 87.  
 

Liberalisme. 

• John Locke (1632-1704), den politiske del & Adam Smith (1723-1790) den økonomiske del. 

• Købmændene vil have afskaffet det monopol som kongen og adelen har på handelsmarkedet.  

• ”Købmændenes ideologi”. 

• Laissez-faire økonomi. Dvs. ”lad os selv råde”-økonomi. 

• Mekanisk samfundsopfattelse. Styreformen er et menneskeskabt produkt, hvis formål er at 
tilfredsstille det enkeltes behov. 

• Mennesket kan klare sig selv. Det er stærkt, fornuftigt, rationelt og egoistisk. ”Man er sin egen 
lykkes smed.” 

• Grundloven blev nedskrevet i 1849. Staten blander sig meget lidt, kun når de personlige rettigheder 
blev krænket. 

• Der er plads til at man kan udvikle og udfolde sig som individ. Frihed/økonomisk frihed/politisk 
frihed/rettigheder. 

• Fundamentale rettigheder såsom frihed, liv, privat ejendomsret, ytringsfrihed, religionsfrihed og 
aftalefrihed.   

• Markedsøkonomi. Virksomhederne må konkurrere med hinanden. Åben økonomi. Fx Hvis A har en 
vare til 10 kr. og B har en vare til 20 kr., så må C gerne komme ind på markedet og sælge samme 
vare til 5 kr. Der er ingen monopol. 

• Staten skal blot beskytte borgerne ved at håndhæve rettighederne. Politi, ro & orden, lovgivning. 
Staten skal være meget begrænset, skatten lav og omfordelingen lille. Den der tjener mere får 
mere og den der tjener mindre får mindre. 

• Hospitaler, skoler, læger, tandlæger osv. (offentlige funktioner) skal være privatejede. 

• Økonomisk ulighed i samfundet skaber vækst – hårdt arbejde giver gevinst. 

• Venstre og Liberal Alliance.   
 

 

Konservatisme. 

• Edmund Burke (1729-1797) 

• ”At konservere” – man vil gerne bevare noget. Vores værdier: Lov og orden (retspolitik), forsvaret, 

monarkiet. 

• Familien er den centrale, det mest vigtige, men vi er sammen som nation. Vi kan ikke fungere uden 

hinanden. ”Samfundsorganismen.” 

• Hierarkisk opbygget samfund. Individet er svagt og uselvstændigt. Individet har en fast plads i 

samfundet. Individet har brug for autoriteter (staten).  

• Staten har medansvar for den enkelte borger. Staten skal hjælpe de eller den gruppe som er 

kommet i problemer, hvis det påvirker samfundet som helhed. 

• Værdier og traditioner skal bevares. Kirken, kultur/religion, Kongehuset (i hvert fald i Danmark). 

• ”Gud, konge og fædreland.” 

• Privat ejendomsret og fri markedsøkonomi/ingen monopol. 

• Skeptisk og kritisk overfor forandring – skal foregå gradvist og langsomt.  

Socialisme. 

• Karl Marx (1818-1883) & Friedrich Engels (1820-1895) 
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• Via socialismen ville Karl Marx stræbe efter Kommunismen hvor alle var komplet lige og staten 

skulle nedbrydes. Alt var fælleseje. Kommunismen er ekstrem socialisme. 

• Mennesket er socialt. Der er fokus på fællesskabet. Mennesket vil omgås andre.  

• Lighed (fx økonomisk lighed)(ikke så stor forskel på folk)(alle er som udgangspunk født lige). 

• Omfordeling af samfundets goder. 

• Individet hører sammen i klasser – socialklasser, fx arbejderklassen.  

• Stor og aktiv stat. 

• Planøkonomi (staten tilrettelægger styringen af økonomien og produktionen).  

• Ingen privat ejendomsret (staten ejer virksomhederne)(fælleseje).  

• Enhedslisten og til dels SF.  

Kommunisme. 

En viderebygning/ekstrem socialisme. 

• Karl Marx (1818-1883) & Friedrich Engels (1820-1895) 

• Kapitalisme førte til klassedeling i samfundet. På den ene side stod kapitalisterne, som ejede 

produktionsmidlerne og på den anden side stod arbejderne, som ikke havde andet valg end at tage 

de job med de vilkår som blev tilbudt. 

• Arbejderne var blot lønslaver. 

 

3.4.1 Styreformer og valgmåder. 

Den demokratiske styreform. 

• Enten er det direkte eller også er det repræsentativt. 

• Borgerne har indflydelse på landets politik. 

• Valgende skal være frie, fair og lige. 

• Det kan være parlamentarisk eller præsidentielt. 

I det direkte demokrati stemmer folket direkte ved en folkeafstemning. Fx ved EU (Fx skal vi have euro?) og 

når vi stemmer om noget som har med Grundloven at gøre.  

Fordelene ved denne form for politik kan være at borgerne som individer har mere at skulle have sagt. Alle 

har muligheden for at blive hørt. Til gengæld så vil mindretallet blive den store taber, da alle de stemmer vil 

gå tabt. Derudover skal man som vælger til stilling til alle sager og ikke blot mærkesager. At holde 

folkeafstemninger flere gange om året vil også optage en masse tid og ressourcer og i sidste ende tage lang 

tid. 

I det repræsentative demokrati stemmer folket på en repræsentant eller et parti, som man har tillid til at 

kunne tage beslutninger på vores vegne.  

Fordelene her er at borgerne ikke behøver til stilling til alle sager og beslutninger. Modsat kan det også gøre 

folket dovent idet de ikke sætter sig ind i alle de politikker som partiet fører. Til gengæld går det ofte lidt 

hurtigere når ting skal besluttes, da ikke hele befolkningen skal tage stilling og stemme, men 

partiet/repræsentanten blot tager beslutningen. 

En anden ulempe kan være hvis man ikke er enig i alle sit valgte partis sager og beslutninger. Borgerne har 

godt nok mulighed for at vælge en ny repræsentant/parti ind, men efter 4 år går meget i glemmebogen og 

borgeren glemmer hvad den var utilfreds med. 
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I Danmark har vi forholdstalsvalg. Det vil sige at vi stemmer på et parti og alt efter hvor mange stemmer de 

får, vil de kunne komme i folketinget og efterfølgende i regeringen. 

Hele partiet vinder, men kun én repræsentant vil sidde i spidsen. 

Vi har en spærregrænse i Danmark, som lægger på 2 %. Det vil sige at hvis man har fået under 2 % af de 

afgivne stemmer, så vil man ikke nå i folketinget. 

I alt sidder der 179 MF’ere hvoraf to er fra Grønland og to er fra Færøerne.  

I USA har de i stedet flertalsvalg i enkeltmandskredse. Det betyder at man afgrænser et område (et 

geografisk område) til en valgkreds. Hvert område har én repræsentant som de sender videre til den 

lovgivende forsamling. Den med flest mandater vinder: Vinderen tager det hele: 

Præsident/præmiereminister.  
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4 ØKONOMI. 

Ordet økonomi betyder direkte oversat at føre husholdning. 

Der findes 6 forskellige mål indenfor samfundsøkonomi: 

• Fuld beskæftigelse. 

o Alle skal have et arbejde – begrænset antal ledige. 

o Målet er at så mange som muligt, som kan, skal være i en form for beskæftigelse. 

• Balance på valutaregnskabet. 

o Danmarks samhandel med udlandet. 

o Vi skal eksportere lige så meget som vi importerer for at skabe balance. 

• Rimelig social fordeling af goderne. 

o I en velfærdsstat tager vi os af de svageste i samfundet. 

o Vi udligner forskellene ved at de rigeste betaler mere i skat. 

o For stor forskel kan lede til kriminalitet.  

• Større hensyn til miljøet. 

o Vi skal stille højere krav til et renere miljø. 

o Vi skal være opmærksomme på hvilke tilsætningsstoffer vi tilsætter vores produkter, men 

også mht. dyrplageri når vi producerer vores fødevarer. 

o Vi skal ikke misbruge jordens ressourcer. 

o Mere vækst kan resultere i mere forurening – vi skal finde en balance eller prioritere. 

• Stigning i produktionen – økonomisk vækst. 

o Vores økonomi skal vokse – BNP (Bruttonationalprodukt). 

o Hvert år skal der ske en stigning. 

• Stabile priser. 

o Inflation – når priserne (de generelle priser) stiger for hurtigt, er det en dårlig ting for 

samfundet. Priserne skal være stabile og må ikke stige eller falde for hurtigt. 

 

Hvad kendertegner en økonomisk krise? 

- Lavkonjunktur  

- Lav og stagnerende vækst. 

- Afskedigelser – større arbejdsløshed. 

- Forbruget falder – både husholdningerne og virksomhederne og den offentlige sektor. 

- Betalingsbalancen forværres.  

 

Vækst måles i BNP (Bruttonationalprodukt) = et lands samlede produktion af varer og tjenester. Det 

gælder både den offentlige og private sektor.  

Det opgøres og måles pr år, pr indbygger.  

 

Renten: Prisen på penge. Hvis man skal låne penge af banken skal man betale en rente til banken. Hvis man 

har en opsparing i banken skal banken betale penge.  
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Renten i Danmark er styret af EU's rente – falder renten i EU vil den danske rente også falde.  

Renten i EU er styret af ECB (den Europæiske Central Bank).  

Når virksomheder flytter til udlandet hedder det outsourcing – globalisering.  

Planøkonomi styres af staten afhængig af graden af planøkonomi. Ingen privat ejendomsret, alt ejes i 

stedet af staten (statseje) eller fællesskabet (fælleseje)(i fælleseje har man mere demokrati/indflydelse). 

Statsdirigeret økonomi/staten lægger planer for produktionen og udbuddet. Staten har eneret 

(statsmonopol). Socialisme og i ekstreme tilfælde kommunisme. 

Markedsøkonomi styres af selvstændige af private virksomheder. Liberalisme. (i mindre omfang også 

konservatisme da staten skal kunne regulere) Man har privat ejendomsret. Statens rolle er meget 

begrænset. Fri konkurrence på markedet.  

Blandingsøkonomi styres af både markedet og staten. Staten skal sørge for at der er fri konkurrence og de 

skal kunne regulere de vigtigste elementer på markedet (fx forhindre monopol) Private virksomheder har 

mulighed for at få statslig støtte. Man har privat ejendomsret. Socialliberal (det vi har i Danmark.)  

 

4.1.1 Rentetyper 

Udlånsrente: Den rente som banken tager for at låne penge hos dem. 

Indlånsrente: Den rente bankerne giver kunderne for at have penge på en konto i banken. 

Diskontoen: Den rente som bankerne skal betale for at låne penge i nationalbanken. 

4.1.2 Konjunkturbevægelser (et udtryk for samfundets økonomiske aktivitet) 

Konjunktionsbevægelser er et udtryk for samfundets økonomiske aktivitet – går det godt eller går det 

skidt? 

Når kurven er helt nede er der lavkonjunktur. 

Når kurven er på vej op er der opgangskonjunktur. (Væksten stiger).  

Mellem opgangskonjunktur og højkonjunktur begynder inflation (generelle prisstigninger).  

Når kurven er helt oppe er der højkonjunktur. 

Når kurven står stille er der stagnering.  

Når kurven er på vej ned er der nedgangskonjunktur. (Væksten falder). 

Lavkonjunktur: Lav vækst. Høj arbejdsløshed. Der bliver ikke investeret så meget – investeringsniveauet er 

lavt. Også privaten har et lavt forbrug – vi køber ikke nyt hus eller bil. Inflationen er lav.  

Opgangskonjunktur: Væksten stiger. Arbejdsløsheden falder. Investeringsniveauet stiger. Forbruget stiger. 

Inflationen vil langsomt begynde at stige.  

Højkonjunktur: Væksten er høj og stagnerer. Arbejdsløsheden er lav. Inflationen er stigende/høj. Forbruget 

er højt, men aftagende – det er begrænset hvor mange nye ting vi kan købe så det stadig giver mening. 

Medarbejdere vil have lønstigninger. Virksomheder og private investerer. Der vil være omvendte 

flaskehalse, altså mangel på arbejdskraft.  

Nedgangskonjunktur: Væksten falder. Arbejdsløsheden stiger. Forbruget falder. Investeringer vil falde – 

man passer på sine penge. Inflationen er høj – den falder ikke bare sådan lige.  
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4.1.3  

4.1.4 Forskellige former for arbejdsløshed 

• Friktionsarbejdsløshed – Når man skifter fra et job til et andet melder man sig arbejdsløs i tiden 
mellem de to jobs. 

• Hjemsendelsesarbejdsløshed – Her er man arbejdsløs hvis der ikke er mere arbejde at tage sig til, 
men når der igen kommer arbejde, bliver man ansat i samme stilling af samme firma.  

• Sæsonarbejdsløshed – Her er man kun ansat i sæsoner fx Tivoli eller juleassistance.  

• Konjunkturarbejdsløshed – Når der er lavkonjunktur eller nedgangskonjunktur vil virksomheder 
være nødsaget til at afskedige medarbejdere. Det er konjunkturarbejdsløshed og næsten alle 
brancher vil blive ramt af det når konjunkturen falder. 

• Strukturarbejdsløshed – Geografisk strukturarbejdsløshed. Her er man arbejdsløs fordi man har 

geografiske udfordringer for eksempel på Bornholm. 

Faglig strukturarbejdsløshed – Her er man arbejdsløs fordi der er for mange i samme branche. 

Flaskehals – Hvis der fx er 5000 ansøgninger, men kun 500 arbejdspladser. Det kan gå begge veje, 

nogle gange er der for mange arbejdspladser i forhold til uddannede medarbejdere. 

Det kan også være hvis man som menneske bliver erstattet af teknologi. Fx samlebåndsarbejde – 

her bliver medarbejdere erstattet af robotter eller kassedamer der bliver erstattet af check-ud 

kasser.  

Nettoledighed: De som ikke i arbejde. 

Bruttoledighed: De som ikke er i arbejde, samt de der er i aktivering, løntilskud, dagpenge, kontanthjælp, 

arbejdsprøvning.  

 

4.1.5  

4.1.6 Danmarks udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet 

Tilbagetrækningsalderen er faldet mens middellevetiden er steget. 
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• Omkostningsklemmen – voksende udgifter.  

• Ældreklemmen/ældrebyrden – der bliver født for få børn og antallet af ældre stiger. 

• Integrationsklemmen – udfordringer med integration på arbejdsmarkedet. 

• EU-klemmen – EU-borgers ret til at få hjælp til sociale ydelser. 

• Forventningsklemmen – Pligtkultur (pligt til at tage et job) -> rettighedskultur (retten til at få hjælp 

af staten.) Faldende arbejdsmoral. 

• Individualiseringsklemmen – Der er mere fokus på en selv end på fællesskabet. Vi er mere 

individfokuseret end før.  

• Globaliseringsklemmen – danske varer bliver solgt i Danmark, men produceret i udlandet.   
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4.1.7 Det økonomiske kredsløb. 

Skatter – Indkomstskatter (alle former for indkomst). Kommuneskat/kirkeskat. ”Skatter + afgifter”. 

Bilafgift/vægtafgift. Moms (23 %). AM-bidrag. Grønne afgifter. Punktafgifter (fx ekstra afgifter på sukker og 

nødder). Told.  

Opsparing – Hvad husholdningen sparer op og gemmer i pengeinstitutter.  

Pensioner m.m. – Hvad husholdningen har af opsparinger og pensioner i forbindelse med stat og kommune. 

Lønninger – Hvad husholdningen får i løn fra kontanthjælp, SU, dagpenge. 

Løn og erhvervsindkomst – Hvad husholdningen får i løn fra jobs. 

Privat forbrug – Hvad husholdningen har af privatforbrug. 

Private investeringer – Låner penge til virksomhederne eller investerer aktier i dem. 

Eksport – Hvad virksomhederne investerer til udlandet. 

Import – Hvad virksomheder investerer i fra udlandet. 

Afgifter – Hvad virksomhederne har af afgifter til staten og kommunerne. 

Varekøb – Hvad staten/kommunerne køber fra virksomhederne. 

Investeringer – Hvad staten/kommunerne investerer i, i virksomhederne. 
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4.1.8 Phillips kurven 

Jo større vækst/inflation (opgangskonjunktur), des flere er i arbejde. Derfor er arbejdsløsheden meget lav i 

et sådan tilfælde. Efterspørgslen er høj. 

Modsat, hvis konjunkturbevægelsen er på vej ned 

(nedgangskonjunktur) så vil arbejdsløsheden stige og 

blive meget høj. Udbuddet er lavt. 

 

 

4.1.9 Laffer kurven 

Set fra statens side. 

Yderst til højre betaler man 100 % i skat, til 

venstre betaler man 0 % i skat.  

I takt med at skatteprocenten stiger, vil 

skatteindtægterne stige, med mindre man når 

over halvvejs, så vil det ikke længere kunne betale 

sig fra statens side, da folket ikke vil betale så 

meget i skat.  

Andelen af sort arbejde vil stige eller folk flytter til 

udlandet. Nogle vil måske helt stoppe med at 

arbejde, da det bedre kan betale sig økonomisk at 

være på kontanthjælp. Hvis dette sker, vil staten i 

stedet miste penge, da folk falder fra 

arbejdsmarkedet.  

4.1.10  

Inflation 

Inflation er generelle prisstigninger. Findes oftest i højkonjunktur. Jo flere penge folk får mellem hænderne, 

des flere penge bruger man. Derfor stiger forbruget, hvorefter priserne stiger. For høje priser gør det svært 

for udlandet at handle med os.  

For høj inflation er dårligt for økonomien.  

Inflation måles typisk pr. måned, men med løbende poster.  

• ”Demand—pull”-teorien: (Efterspørgsel og udbud) Priserne stiger i forhold til at efterspørgslen 

stiger.  

• ”Cost-push-teorien: Omkostninger/produktionsomkostninger stiger. (Fx olie, computerchips) 

• ”Løn- og prisspiral”: Prisstigninger medfører at ansatte vil have mere i løn.  

4.1.11  

4.1.12 Velfærdsmodeller 
”Omfanget af omfordeling af goderne i et samfund, samt hvordan tryghed skal inkorporeres.” 
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Den residuale – den engelske/amerikanske, den liberale. 

I trekanten placeres den under markedet. 

• Lave skatter. 

• Fokus på individet. 

• Liberalistisk ideologi. 

• Staten har en begrænset rolle og er meget lille. 

• Kun de allersvageste personer i stor nød har ret til goderne. 

• Den private sektor leverer velfærden (privathospitaler, privatskoler, privat sundhedsforsikring osv.) 

• Individet er selv ansvarlig for at sikre sig selv.  

• Velgørenhed er udbredt.  

• USA. 

Den universelle – den skandinaviske. 

I trekanten placeres den under staten. 

• Høje og progressive skatter. 

• Høj omfordeling. 

• Socialistisk og socialdemokratisk ideologi. 

• Staten har en stor rolle. 

• Staten skal sikre lighed og tryghed. 

• Alle har ret til de samme midler og goder – forudsætter dog visse kriterier, for at modtage disse 

ydelser. 

• Ydelserne er skattefinansieret.  

• Formålet er at undgå nød, samt sikre vores velfærd. 

• Individet er i fokus. 

• Danmark, Sverige, Norge, Holland.  

Den selektive – den kontinentaleuropæiske, korporative, socialforsikringsmodellen. 

I trekanten placeres den under civilsamfundet. 

• Ses ofte i katolske lande. Italien, Tyskland. 

• Familien, landsbysamfundet og kirken træder til hvis individet får brug for hjælp. 

• Arbejdsmarkedet/arbejdsgiver kan også forsikre individet. 

• Lave skatter. 

• Konservativ og liberalistisk ideologi. 

• Moderat størrelse stat. Rollen er begrænset.  

• Har man dog intet andet hjælp at hente andre steder, vil staten træde til. 
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4.1.13 Velfærdsstatens udfordringer og løsninger 

• Vi kan sætte pensionsalderen op så folk bliver længere på arbejdsmarkedet. 

• Vi kan sætte brugerbetalingen op på offentlige ydelser. (Biblioteker, lægebesøg, ambulance) 

• Længere videregående uddannelser skal man selv betale for eller evt. fjerne SU’en fra 

overbygninger. 

• Vi kan ændre skattesystemet. (sænke bundskatten – så vil det være mere attraktivt at få et arbejde 

i stedet for at være på overførelsesindkomst)(Hæve beskæftigelsesfradraget) Hæve skatten (så vil 

staten få flere indtægter) Det kan dog føre til mere grænsehandel, sort arbejde. 

• Vi kan afskaffe folkepensionen (Borgerne må selv spare op til pension af deres løn) 

• Udlicitering og privatisering. Offentlige/statslige/kommunale funktioner skal flyttes til private 

(børnehaver, snerydning, mad til ældre) Staten sparer penge derved.   

• Indkomstregulering (Jo højere indkomst, des mere skal man selv betale af offentlige ydelser)(Hvis 

man tjener meget har man fx ikke ret til børnepenge)  

• ”Stramningsstrategi” – man skærer i offentlige ydelser fx kontanthjælp, boligsikring, enlige mødre, 

dagpengeperioden reduceres) 

• Muligvis en separataftale med EU om ophør af ydelser fx børnepenge, SU mm. til andre EU-

borgere.  

• Fleksibelt uddannelsessystem for folk der arbejder samtidig.  

• Få studerende igennem uddannelsessystemet hurtigere. 

• Fleksibelt arbejdsmarked. Fx skal børnefamilier arbejde mindre, men med tiden arbejde længere tid 

på arbejdsmarkedet.  

4.1.14 Finanspolitik 

Ekspansiv finanspolitik. 

Når noget ekspanderer, udvider det sig. Formålet er at hæve efterspørgslen i samfundet. 

- Sænke skatter og afgifter. Dvs. folk får flere penge og dermed har et større forbrug = flere 

penge bevæger sig rundt i samfundet -> opgangskonjunktur.  

- Øge det offentlige forbrug/investeringer (statens forbrug stiger, men indtægterne falder) 

Eksempel: Opførelse af infrastruktur (broer, veje, tunneller, renovation af skoler, opførelse af 

superhospitaler osv.)  

Skattelettelser, man fjerner afgifter, hæver SU, dagpenge, pensioner osv. Alt dette skaber vækst og 

arbejdspladser. 

Som resultat af eksemplet,  

• Får husholdningerne en større disponibel indkomst (flere penge til rådighed) 

• Resultatet vil derfor være at forbruget og efterspørgslen vil stige.  

• Virksomhederne producerer mere, har en større produktion, ansætter flere medarbejdere. 

• Forbruget vil igen stige og væksten i samfundet vil stige. 

• Virksomhederne vil investere i fx nye maskiner, lokaler.  

• Ledigheden falder mere og mere = mindre arbejdsløshed. 

• Opgangskonjunktur og begyndende inflation. 

• Medarbejderne vil have lønforhøjelse og priserne stiger. 

• Danmarks konkurrenceevne med udlandet falder – udlandet vil ikke købe vores dyre varer hvis de 

kan få dem billigere andetsteds. 
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• Vi har vækst i samfundet, men konjunkturen stagnerer. 

• Forbruget hos husholdningerne er højt og inflationen vokser. 

• Virksomhederne begynder at opleve problemer med arbejdskraften. 

• Konkurrenceevnen forringes yderligere da varerne bliver dyrere og dyrere 

• Økonomien er ved at blive ”overophedet” (inflation, problemer med konkurrence og 

betalingsbalancen) 

 

Kontraktivfinanspolitik. (stram) 

Når noget er kontraktivt, så trækker det sig sammen. Formålet er at sænke efterspørgslen i samfundet. 

Kontraktiv er modsat ekspansiv. 

Hvis økonomien er overophedet (høj inflation, dårlig konkurrenceevne/betalingsbalance) Man vil bremse 

forbrugsmulighederne. 

Her vil statens udgifter falde mens indtægterne stiger. 

- Man vil hæve skatterne og afgifterne for at dæmpe det offentlige forbrug.  

Eksempel: I stedet for at bygge tre nye superhospitaler, som kan give flere arbejdspladser, så bygger man 

kun ét. 

Som resultatet af eksemplet: 

• Får husholdningerne mindre disponibel indkomst (færre penge til rådighed) 

• Forbruget og efterspørgslen falder. 

• Virksomhedernes produktion falder og færre vil være i arbejde = større ledighed. 

• Forbruget vil falde og derved vil også væksten i samfundet falde. 

• Virksomhedernes investeringer vil falde. 

• Arbejdsløsheden vil stige. 

• Inflationen vi stadig være relativ høj, da den ikke falder med samme hastighed som 

nedgangskonjunkturen. 

• Væksten falder. 

• Forbruget falder endnu mere. 

• Langsomt falder inflationen også. 

• Konkurrenceevnen bliver forbedret i beskedent omfang. 

• Heromkring vil man igen begynde på ekspansiv finanspolitik, meget stille og roligt.  

 

Ulempen ved finanspolitik er at de offentlige budgetter får underskud. Ved ekspansiv får skatten færre 

skatter i statskassen, da skatten bliver sænket.  

På grund af EU’s regler, er der en grænse for hvor stort et underskud en stat må have. Man kan ikke kun 

have ekspansiv finanspolitik hele tiden, da det vil give underskud i statskassen.  

Denne model er det vigtigste redskab for Danmarks økonomi. 

4.1.15 Multiplikatoreffekt  

Den virkning ekspansiv finanspolitik (omvendt ved kontraktiv) har på samfundet. Staten vil først få et større 

underskud ved at sænke skatterne, men i sidste ende vil det blive vendt til overskud i samfundet da folk vil 

komme i arbejde. Husholdningerne vil kunne forsørge sig selv da de ikke længere er arbejdsløse (ikke 
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længere en byrde for staten, fx kontanthjælp) og i stedet kunne tjene penge og betale skatter. 

Efterfølgende vil husholdningernes forbrug stige.  

Multiplikatoreffekten = hvor mange gange kan statens forbrug multipliceres.   
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4.1.16 Pengepolitik 

Danmark kan ikke føre pengepolitik da vi følger EU's rente.  

Rente – ”prisen på penge”. 

Man kan føre enten ekspansiv eller lempelig pengepolitik. 

Ved den ekspansive sænkes renten. 

• Renten sænkes. 

• Det bliver billigere at låne penge. Virksomhederne har en interesse i dette, da deres investeringer 

vil vokse. 

• Ved husbyggeri er det også afgørende om renten sænkes, da det vil blive billigere at bygge. 

• Produktionen øges. 

• Større efterspørgsel og flere kommer i arbejde. 

• Opgangskonjunktur og begyndende inflation. 

• Medarbejderne vil have lønforhøjelse og priserne stiger. 

• Danmarks konkurrenceevne med udlandet falder – udlandet vil ikke købe vores dyre varer hvis de 

kan få dem billigere andetsteds. 

• Vi har vækst i samfundet, men konjunkturen stagnerer. 

• Forbruget hos husholdningerne er højt og inflationen vokser. 

• Virksomhederne begynder at opleve problemer med arbejdskraften. 

• Konkurrenceevnen forringes yderligere da varerne bliver dyrere og dyrere 

• Økonomien er ved at blive ”overophedet” (inflation, problemer med konkurrence og 

betalingsbalancen) 

Ved lempelig pengepolitik vil renten stige.  

• Renten stiger. 

• Får husholdningerne mindre disponibel indkomst (færre penge til rådighed) 

• Forbruget og efterspørgslen falder. 

• Virksomhedernes produktion falder og færre vil være i arbejde = større ledighed. 

• Forbruget vil falde og derved vil også væksten i samfundet falde. 

• Virksomhedernes investeringer vil falde. 

• Arbejdsløsheden vil stige. 

• Inflationen vi stadig være relativ høj, da den ikke falder med samme hastighed som 

nedgangskonjunkturen. 

• Væksten falder. 

• Forbruget falder endnu mere. 

• Langsomt falder inflationen også. 

• Konkurrenceevnen bliver forbedret i beskedent omfang. 

• Heromkring vil man igen begynde på ekspansiv pengepolitik, meget stille og roligt.  

 

 

Forskellen ved finanspolitik og pengepolitik er at det enten er skatten/afgifterne eller renten som 

justeres, samt at staten ikke vil kunne komme i underskud ved pengepolitik.   
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4.1.17 Betalingsbalance 

Danmarks opgørelse over samtlige transaktioner med udlandet.  

En periode er typisk et år og dækker over både den offentlige og private sektor.  

 

Eksempel, når man sælger en vare til udlandet. Når man rejser til udlandet og bruger sine penge der i stedet 

for i sit eget land.  

Hvis udenlandske turister i Danmark køber ting her i landet, påvirker det Danmark positivt på 

betalingsbalancen.  

Modsat, hvis en dansker køber ting i udlandet, påvirker det Danmark negativt på betalingsbalancen.  

En betalingsbalance består af løbende poster.  

- Handelsbalancen. Forskellen mellem import og eksport. 

- Tjenestebalancen. Søtransport og turisme. 

- Overførselsbalancen. Betalinger til produktion der foregår i Danmark.  

 

4.1.18 Udbud og efterspørgsel 

Udbud er det producenten tilbyder og efterspørgsel kommer fra forbrugerens ønsker.  

Ligevækstprisen opstår når der er balance mellem udbud og efterspørgsel.  

4.1.19 To økonomiske retninger/teorier (Keynesianismen og Monetarismen) 

Keynesianismen blev udviklet i 1930’erne. Keynes (engelsk økonom) mente at man aktivt kunne gribe ind i 

den økonomiske udvikling via den offentlige sektor. 

Hvis der er for stor ubalance, fx for høj arbejdsløshed, er det fordi den samlede efterspørgsel i samfundet er 

for lav.  

Det vigtigste redskab her er finanspolitik – det er statens opgave at styre efterspørgslen og forhindre 

lavkonjunktur.  

Dog er pengepolitik stadig vigtig for Keynes da en rentenedsættelse kan medvirke at få investeringerne i 

gang. 

Hvis højkonjunkturen bliver for overophedet skal væksten stoppes ved hjælp af kontraktiv finanspolitik. 

Det er den offentlige sektors opgave at styre markedet ved hjælp af enten kontraktiv finanspolitik eller 

ekspansiv finanspolitik.  

Monetarismen er modspillet til Keynes teori. Opkaldt efter Milton Friedman (amerikansk økonom). Her 

mener man at finanspolitik skaber inflation og underskud på statens budgetter.  

I dette tilfælde skal staten forholde sig neutral og kun føre pengepolitik, altså kun ændre på renten.  

Hvis inflationen bliver for høj, skal staten gå ind og hæve renten så det bliver dyrere at låne penge og 

derved vil folk holde lidt på deres penge og inflationen vil derfor falde.  

Inflationen falder ikke lige så hurtigt som lavkonjunktur hvilket er et problem da folk vil miste arbejde men 

priserne ikke falder.  
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5 KULTURELLE OG SOCIALE RELATIONER I DET SENMODERNE 

SAMFUND 

5.1.1 3 samfundstyper i Danmark  

Det traditionelle samfund  

• Landbrugssamfund/bondesamfund – indtil år 1800 ca.   

• Traditioner og religion havde stor betydning. 

• Familien havde en meget stærk rolle. Er far bonde, bliver sønnerne også bønder.   

• Sammenhold på godt og ondt.   

• Ting gik i arv fra generation til generation. – beskæftigelse, værdier, traditioner. 
Det moderne samfund 

• Industrialisering/industrisamfund. 

• Fra ca. midten af 1800-tallet til ca. 1960’erne.  

• Der begynder at komme maskiner, fabrikker, dampmaskiner, lokomotiver.  

• Mekanisering. 

• Hierarkisk organisationsform. 

• Masseproduktion (Taylorismen). 

• Urbanisering – folk bliver hevet ind fra landet til byerne for at arbejde.   

• Omkring år 1900 begyndte der at blive forsket i selvmord. Folk flyttede fra små, trygge 
bondebyer/samfund til de store byer hvor de ingen eller intet kender – det er meget utrygt og 
isoleret.   

• Klassesamfundet opstår – arbejderklassefabriksejere, handelsmænd, bankfolk, borgerskab. 

• Folk i byerne får færre børn.  

• Familien ændrer sig. Kvinder er meget små begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet.   
o Far er på arbejde – hovedindtægtskilde.   
o Mor står typisk for husholdningen – kan være på arbejdsmarkedet, men langt fra 

fuldtids. Fx rengøring, trappevask, børnepasning, syning.   
o Børn er på arbejde helt ned til små aldre – vaskeri, mælkedreng. Men også skole.   

Det senmoderne samfund.   

• Informationssamfundet, IT-samfundet, informationsteknologi.   

• 1960’erne til nu.   

• Parcelhus e bliver bygget i massevis, men kun til kernefamilier med to børn, fjernsyn, køleskab – 
det er det nye, det fandtes ikke før.   

• Kvinderne indtog arbejdsmarkedet. – institutioner (vuggestue, børnehave, plejehjem) åbner da 
behøvet opstår.   

• Kvinderne tjener penge og bliver selvstændige – skilsmisser opstår.   

• Teknologiudvikling. 

• Digitalisering, serviceydelser, vidensamfund. 

• Mikroelektronik. 

• Globalisering. 

• Outsourcing (produktionen flytter til udlandet). 

• Netværk og projektgrupper. 

• Flad organisationsstruktur.   

• IT.  
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Thomas Ziehe  
Den tyske sociolog Ziehe taler om den kulturelle frisættelse. Et opgør/oprør med forældregenerationens 
værdier og måden folk lever på som forandres. Den traditionsbundne kultur ændres, normer, værdier.    
Fællesskabsorienteret kultur => individorienteret kultur – vi sætter mere fokus på individet nu.  
Ontologisering: Søgen efter en mening med livet i fx religiøse grupper/fællesskaber.  
Øget refleksivitet: På grund af de mange valgmuligheder vi har i dag, skal vi hele tiden reflektere over vores 
valg. 
Kulturel frisættelse: Normer og traditioner betyder mindre i dag end tidligere. 
Potensering: Man mærker først at man lever, når man kaster sig ud i ekstreme oplevelser, fx ekstremsport, 
stoffer. 
Subjektivering: Stort behov for andres anerkendelse. Man vil involvere andre i sit følelsesliv, fx via sociale 
medier.  
 

Ulrick Bech  
Bech taler om risikosamfundet. Vi lever i et samfund hvor vi lever med risiko for at leve (klovne på 
motorvejen, ikke ferie da der er terrorisme i Egypten, risiko for kræft ved ris, risiko for hormoner ved ikke at 
købe økologisk)  
Medierne har stor indflydelse på hvilker risikoer vi skal være opmærksomme på – uanset om de er 
pålidelige eller ej.  
Thomas Ziehe taler om kulturel frisættelse, men det kan også være en risiko at have for mange 
valgmuligheder ifølge Ulrick Bech. 
Risikosamfundet er menneskeskabte problemer. Konsekvenserne deraf kan blandt andet være en masse 
forvirrede borgere som pludselig skal tage stilling til alt. Konsekvenserne rammer ikke kun ét samfundslag, 
men alle. Tidligere blev kun en begrænset gruppe ramt af konsekvenserne.  
Risikosamfundet er opstået da vi i dag er mere oplyste. Fx varedeklarationer kan advare os om 
kræftfremkaldende stoffer og kemi som kan forstyrre vores hormoner.  
I dag sætter vi vores lid til eksperter, hvilket også kan være en risiko for forvirring, da forskellige eksperter 
kan have forskellige meninger og måske endda ændre deres udtalelser. Individet kan have svært ved at 
navigere rundt i al informationsstrømmen.  
Dog kan risikosamfundet også være med til at skabe et langt mere selvstændigt samfund, da individet bliver 
formet og opdraget til at skulle tage højre for de forskellige valg med dertilhørende risici.  

 

5.1.2 Anthony Giddens 

En af Giddens’ grundtanker er adskillelse af tid og rum. Den teknologiske udvikling og digitaliseringen 

bryder frem og er en af årsagerne til adskillelsen. Fx Facebook: adskillelse af tid kan fx være tidszoner, men 

det kan også være en ven man ikke har snakket med i mange år. Adskillelse af rum kan være at man sidder 

på den anden side af verden, men også at man blot sidder to forskellige steder i byen. 

Ansigtsløse relationer, fx mail mellem bankrådgiver, sagsbehandler, computerspil, Skype- og FaceTime-

opkald. (Så længe man ikke fysisk er sammen med personen man taler med, er det en såkaldt ansigtsløs 

relation) 

Udlejring af sociale relationer er fx daginstitutioner, plejehjem og rengøringshjælp. De opgaver som før i 

tiden var familiens eget ansvar er nu lagt over hos andre plejere og eksperter.  

Vi er i dag overladt til at tage vores egne valg – vi er et individpræget samfund, frem for et 

fællesskabssamfund som vi før i tiden var.  

Øget refleksivitet er også et af Giddens’ grundtanker. Vi skal i højere grad forholde os til en masse flere valg 

end før i tiden. Dengang tog familien og fællesskabet valgende for individet, mens individet i dag selv skal 

undersøge og tage stilling. Fx valg af uddannelse: Det er den unges eget ansvar at finde frem til hvilken 
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uddannelse man vil have, undersøge hvordan det skal ske og selv hjælpe sig med at gennemføre. Individet 

står her på egne ben og er nødt til at reflektere over livet og dets egne valg for fremtiden.  

5.1.3 Familietyper 

Lars Denciks forskellige familietyper.   

 

Teamfamilie 

• Familien er det vigtigste.  

• Man forhandler og går på kompromis.  

• Alle hjælper så familien fungerer, både praktisk og følelsesmæssigt. 
 
Patriarkalsk familie (det mandlige overhoved) / Matriarkalsk (det kvindelige overhoved) 

• Beslutningerne tages af familiens overhoved. 

• Man diskuterer, men forhandler ikke på samme måde som i team-familien.  

• Overhovedet tager den sidste afgørelse. 

Svingdørsfamilie  

• Individets behov kommer før familiens.  

• ”Man mødes i svingdøren.” 

• Man har hver sine interesser. 

• ”Aftale-familien.” 

Det sociale akvarium  

• Man bruger meget tid sammen, men laver ikke noget sammen. (Man kan sidde i samme rum, men 

være optaget af to forskellige ting) 

• Man har ikke faste rutiner sammen som familie, men gør hvad man lige føler for. 

• ”Man svømmer rundt i familien, som fisk i et akvarium.” 

• Man har som individ rigtig meget frihed. 

5.1.4 Social arv.   

Ved social arv, arver man normer og værdier (fx holdninger, adfærdsmønstre, job, kultur, misbrug, viden, 
personlighedstræk). Bestemmer individets udfoldelsesmuligheder. Det sociale miljø (ikke arv i biologisk 
eller genetisk forstand, altså ikke medfødte forhold), men de sociale forhold man begår sig i.  
Negativ og positiv, samt to slags mønsterbrydere.   
Negativ social arv: Fx, hvis man vokser op i et hjem med alkoholiske forældre og vold og man så tager det 
med sig i sit eget liv og opfostrer sine børn i samme rammer.  
Positiv social arv: Fx, hvis man opvokser i et hjem med kærlighed og omsorg og videregiver det til sine egen 
børn. 
Mønsterbryder: Når et barn vælger en anden vej end den vej de er vokset op i.  
Negativ mønsterbryder: Hvis man er vokset op i et godt hjem, men vælger dårlige veje i livet. 
Positiv mønsterbryder: Hvis man er vokset op i et skidt hjem, men vælger den rette vej i livet. 
Anthony Giddens var positiv indstillet overfor mulighederne for at bryde den negative sociale arv. 
Begrundes med bland andet ”mange valgmuligheder.” => SU, uddannelse, man kan søge stipendier.   
Uddannelsessystemet og det øgede fokus på negativ social arv som et samfundsproblem.   
Øget refleksivitet – vi skal undersøge og selv tage ansvar for vores valg.  

 
Pierre Bourdieu var mere skeptisk omkring mulighederne for at bryde den sociale arv. Han deler ikke 
Giddens optimisme.   
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Bourdieu mener at alle mennesker har en Habitus => handlingsmønstre på baggrund af de 
kapitaler/ressourcer man har med sig.   
Kapitaler (ressourcer)  

• Økonomisk kapital => penge, indkomst, materielle ressourcer.  

• Social kapital => venner, netværk, omgangskreds, familie, kollegaer.   

• Kulturel kapital => dannelse/opdragelse, uddannelsen, etikette, kulturelle vaner, sprog (måden 
man taler på), viden.   

• Symbolsk kapital => anseelse, prestige, ære. Måden vi opfattes på. Nogle ting som mange 
medlemmer i et samfund tilskriver positiv værdi. Indforstået. Både penge og også evner (fx 
ægteskab, uddannelse, job (fast arbejde), mønsterbrydere, rigdom/formue, familie/børn, kendte 
mennesker eller folk som forsøger at blive kendte, velgørenhed).   

 
Bourdieu mener at det er vanskeligt at bryde den sociale arv, på grund af habitus (kapitaler). Vi har 
forskellige habitusser, altså vores ressourcer er forskellige fra hinanden, hvilket giver os 
forskellige muligheder.   
Bourdieu mener at individet er et objekt – det vil sige at individet er fanget af sin baggrund. Dog mener han 

også at individet er et subjekt – altså at en selvstændig handling kan ændre på ens situation.  

5.1.5 Socialisering (evt. socialisation)  

Socialisering er hvordan til adapterer og skaber vores identitet, vores normer og værdier. Individet spejler 

sig/efterligner/imiterer sine omgivelser (mor, far, venner osv.).  

• Primær socialisering – Foregår i familien og de nærmeste venner/familievenner. 
• Sekundær socialisering– Arenaer – uddannelses-/dagsinstitutioner, arbejdspladser, venner, 
fritid, slægt (øvrig familie). Her vil værre rolleovertagelse. 
• Tertiær socialisering– medier – tv, 
internet, sociale medier.  

 

5.1.6 Sommerfuglemodellen 
Dobbeltsocialisering – en blanding af primær og 
sekundær forklares i sommerfuglemodellen. 
 
 
 
 
 I daginstitutionen I familien 
Barnets sociale 
position 

Lige med andre Unik 

 Udskiftelig Uerstattelig 
Barnets sociale 
relationer 

Offentlige private 

 Objekt for arbejde Gennemvævet af følelsesmæssige bånd 
Barn-barn-forholdet Mange, skiftende Få, stabile 
 Samme aldersgruppe Forskellige aldre 
 
 

5.1.7 Normer & sanktioner  

• Formelle – love og nedskrevne regler  
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• Uformelle – de uskrevne regler.  
• Forventninger – klare forventninger til hvem man er i hvilken rolle.  
• Sanktioner – negativ konsekvens efter brud på regler/positiv kan være en belønning.  

 

Social kontrol 

Forhold som gør at individet beslutter sig for at følge en gruppes værdier, forventninger, adfærd og 

traditioner. Det kan fx foregå via tvang (gruppe pres) eller motivation (evt. med belønning).  

• En gruppe har nogle forventninger til individet. Normer skal følges.   

• Forsøge at få individet til at opføre sig på en bestemt måde.   

• Adfærdsregulering.   

• Der skal ske en sanktion hvis ikke individet følger ”reglerne”.   

• Tvang eller motivering skal styre individerne i en gruppe.   
 

Det sker blandt andet i: 

• Hjemmet 

• Venner/omgangskreds 

• Fritidsinteresser 

• Arbejdspladser 

• Uddannelsessystemet 

5.1.8 Social mobilitet 

Når man ændrer sin sociale position. Man ændrer sin status – fra ufaglært til studiejob til faglært job til 

efteruddannelse til højere stilling osv.  

Det har kun med arbejde eller uddannelse at gøre. Det går begge veje, men det forbindes med fremskridt. 

5.1.9 Grupper 

Se psykologinoter fra side 5.  
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5.1.10 Familiens fire grundfunktioner 

Økonomi: Familien danner rammen om et økonomisk fællesskab hvor forældrene er ansvarlige for at skaffe 

de daglige fornødenheder, som fx bolig, mad og tøj. 

Reproduktion: Familien har op gennem historien været det eneste accepterede forum at få børn i. Set ud 

fra menneskets overlevelse har det været en af de vigtigste funktioner, som familien dannede ramme om. 

Socialisering: Familien er det sted, som har størst indflydelse på børnenes socialisering. Det er i familien at 

den første opdragelse finder sted og forældrene er de første rollemodeller som børnene imiterer. 

Følelser: Familien opfattes af mange i vores samfund som det forum hvor det er ”tilladt” at vise følelser 

overfor andre mennesker. Det er også her at seksualiteten finder sted. 

Tidslinje Økonomi Reproduktion Socialisering Følelser 
Landbrugssamfundet 
frem til ca. 1870. 

Arbejdsfællesskab 
hvor familiens 
medlemmer var 
afhængige af 
hinanden og alle 
ydede til 
familiens 
overlevelse. 

Vigtigt at få 
mange børn. 
Børn skulle 
hjælpe med 
arbejdet og 
forsørge 
forældrene når 
de blev gamle. 

Familien var 
den primære 
arena og det var 
der den tidlige 
socialisering 
fandt sted. 
Skolen og kirken 
havde lidt 
indflydelse. 

Fornuftsægteskaber.  

Industrisamfundet fra 
ca. 1870-1960.  

Far arbejdede og 
mor passede hus 
og hjem. Det var 
nedværdigende 
hvis mor var på 
arbejdsmarkedet. 
Børnene var ikke 
længere en 
nødvendighed i 
familiens 
arbejdsfællesskab 

Børnetallet faldt 
meget. Det var 
ikke længere en 
nødvendighed at 
have mange 
børn.  

Familien havde 
stadig en stor 
rolle, men den 
største rolle var 
morens da 
manden var på 
arbejde. 
Børnenes 
skolegang blev 
mere stabil og 
der kom 
pludselig flere 
arenaer at 
befærde sig i. 

Ægteskabet var den 
eneste socialt 
accepterede måde at 
komme nært et af det 
andet køn. Familiens 
ære ville lide overlast 
hvis et barn blev født 
udenfor ægteskabet. 

Informationssamfundet 
fra ca. 1960-nu. 

Familiens voksne 
er mere 
uafhængige af 
hinanden da 
begge har job og 
tjener penge. En 
individualitet i 
ægteskabet er 
opstået dog er 
den typiske 
kernefamilie 
stadig den mest 
dominerende.  

Børn fødes ikke 
længere i de 
traditionelle 
rammer og det 
er ok at være 
enlig. Fri abort 
og bedre 
prævention 
kommer også 
frem her.  

Da begge 
forældre 
arbejder nu, 
bliver børnene 
passet ude 
hvilket giver 
langt flere 
sociale arenaer 
end tidligere. 
Alle arenaer er 
med til at 
præge individet 
på bekostning 
af den 
socialisering der 

Samfundsudviklingen 
har givet folket større 
mulighed for at skifte 
partneren ud hvis ikke 
følelserne er der – for 
nu gifter man sig hvis 
man har gengældte 
følelser og hverken af 
fornuft eller på grund 
af økonomi.  
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tidligere fandt 
sted i familien. 

5.1.11  

5.1.12 Livsformer. 

Definition: Måden folk organiserer, prioriterer og tilrettelægger deres liv på i forhold til arbejde, familie, 
fritid og frihed. 
 
Thomas Højrup inddeler livsformerne i tre hovedformer: 

• Den selvstændige mand/virksomhed, fx. bondemand.   
Hele familien er oftest inddraget og hjælper til.  
Det er svært at skele mellem arbejdstid og fritid.   
Arbejdet er målet i sig selv.   
”Man er sin egen herre.”  
Virksomhedens økonomi og privatøkonomien hænger sammen.   

• Lønarbejderen kan både være faglært og ufaglært.   
Arbejdet er et middel der skal skabe den indtjening der skal sikre familien et ordentligt familieliv.  
Når han har fri så har han fri og kunne aldrig drømme om at tage overarbejde uden at få løn for 
det.   
Har ofte ikke nogen indflydelse på hvordan arbejdet tilrettelægges.   

• Den karrierebundne. 
Gift med jobbet.   
Målet er at have et interessant, succesfuldt og betydningsfuldt arbejde. Selve arbejdet er målet.    
Man elsker sit job og har svært ved at lægge det fra sig. Arbejder gerne overtid fordi der er en 
tilfredsstillelse i det.   
Har sjældent fri fra arbejde.  
Grænsen mellem fritid og arbejde er meget lille.   
Ofte højtuddannede personer og lederstillinger.   
Arbejdet er i centrum hver dag. 

 

  
.   

 


