
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

2G Årsprøve i samfundsfag 2020  

 

Sammen - men hver for sig 
 

 

Dette opgavesæt består af en fællesdel og to delopgaver. 

Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares og må max 

fylde 700 ord. 

Af de to delopgaver (A og B) skal du vælge én til besvarelse. 

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer begge spørgsmål (fællesdel og 

delopgave) lige meget. 

 

Kl. 9.00-13.00 

Opgaven skal afleveres senest. kl. 13.00 i lectio i word-format.  

 



Fællesdel  

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.  

 

1a.  Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til 

økonomisk vækst og miljø, der kommer til udtryk i tabel 1 (bilag 1A)  

Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.  

 

Bilag 1A 

 

Tabel 1a: Danskernes holdning til om økonomisk vækst bør sikres, selv hvis det er i strid med 

miljøinteresser. Respondenter fordelt på partivalg. 2015. Procent 

 

 Helt 

enig 

Nærmest 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Nærmest 

uenig 

Helt 

uenig 

Total  

Socialdemokratiet 3,8 11,4 18,8 32,7 33,3 100 

Det Radikale Venstre 0,0 8,0 13,8 36,8 41,4 100 

Det Konservative Folkeparti 6,5 23,9 21,7 30,4 17,4 100 

Socialistisk Folkeparti 0,0 6,6 10,5 38,2 44,7 100 

Liberal Alliance 11,3 27,8 30,5 20,5 9,9 100 

Dansk Folkeparti 14,5 18,2 28,0 25,2 14,2 100 

Venstre 11,9 24,8 24,2 24,5 14,6 100 

Enhedslisten 1,9 5,8 10,9 26,3 55,1 100 

Alternativet 0,0 1,9 3,8 27,4 67,0 100 

I alt  7,2 15,4 20,3 28,2 28,9 100 

Note: Respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til påstanden: ”Den økonomiske vækst bør 

sikres, selv hvis det er i strid med miljøinteresser”. Kilde: aau.surveybank. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1b.  Hvad kan der af tabel 2 (bilag 1B) udledes om sammenhængen mellem indkomst og 

holdning til fordelingspolitik.  

Besvarelsen skal baseres på relevante beregninger og du skal anvende viden om politiske 

skillelinjer.  

 

Bilag 1B: 

 

Tabel 1b: Årlig personlig indkomst (brutto) og holdning til fordelingspolitik. 

 

Årlig personlig indkomst 

(Brutto) 

Helt 

uenig  

Delvist 

uenig  
 

Hverken 

enig 

eller  

uenig  

Delvist  

enig  

Helt 

enig 

I alt  

Mindre end 100.000 kr.  13 27 52 53 48 193 

100.000 til 199.000 kr.  25 56 120 129 161 491 

200.000 til 299.000 kr.  22 70 156 168 186 602 

300.000 til 399.000 kr.  49 93 172 159 122 595 

400.000 til 499.000 kr.  38 73 95 85 64 355 

500.000 til 599.000 kr.  28 42 48 39 32 189 

600.000 til 699.000 kr.  15 27 18 15 10 85 

700.000 til 799.000 kr.  15 16 10 14 10 65 

Over 800.000 kr.  35 21 21 6 11 94 

I alt  240 425 692 668 644 2669 

Anm.: 2669 respondenter har svaret på spørgsmål vedrørende årlig personlig indkomst og om 

indkomstforskellene i samfundet skal gøres mindre.  

Kilde: SurveyBanken: Kommunal- og regionsrådsvalget 2017 

 

Find og download tabel 1b som excelfil 

  

http://octavius.vibygym.dk/uploads/2/9/7/7/29775175/tabel_1b.xlsx


Delopgave A: Integration og velfærd 

 

Undersøg på baggrund af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2, figur 3 og figur 4) 

udviklingen i integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark 

Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om social forskelle, 

integration og kulturelle mønstre 

 

 

Bilagsoversigt: 

 

Figur 1: Indvandrere i Danmark 2019. Danmarks Statistik 

 

Tabel 1: Danmarks Statistik: Indvandrer i tal 2007 og Udlændinge- og integrationsministeriet. Integration: 

Status od udvikling. 2018. 

 

Figur 2: Udlændinge- og integrationsministeriet. 2017. 

 

Tabel 2: Danmarks Statistik: Indvandrer i tal 2007 og 2017 

 

Figur 3: Danmarks Statistik: Indvandrer i tal 2017 

 

Figur 4: Udlændinge-, integration- og Boligministeriet: Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse 

i Danmark, 2016 

 

 

  



Figur 1 

Andelen af personer fordelt efter herkomst, der har modtaget en dom for overtrædelse af straffeloven 

- som er født i henholdvis 1987 og 1997.  

 

 

 

 

Find og download tabel 1 som excelfil 

http://octavius.vibygym.dk/uploads/2/9/7/7/29775175/tabel_1.xlsx


 

 

 

Tabel 2: Årlig gennemsnitlig indkomst (før skat) efter herkomst (2005 og 2016). 

 2005 2016 

Indvandrere fra vestlige lande 

           

236.000  

           

282.000  

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 

           

169.000  

           

224.000  

Personer med dansk oprindelse 

           

255.000  

           

323.000  

Kilde: Danmarks statistik: Indvandrere og tal 2007 og 2017 

 

Find og download tabel 2 som excelfil  

 

http://octavius.vibygym.dk/uploads/2/9/7/7/29775175/tabel_2.xlsx


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Delopgave B: Coronaøkonomi 
 

Sammenlign de synspunkter til staters håndtering af den økonomiske nedgang som følge af 

Coronakrisen, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.  

I sammenligning skal du anvende viden om økonomisk politik og målkonflikter.  

 

Bilagsoversigt: 

 

Bilag 1: Vi skal ikke frygte gælden efter Coronakrisen 

 

Bilag 2: Glem revolutionsromantikken - kapitalismen skal redde os efter coronakrisen 

 

Bilag 3: Coronakrisens tabere og vindere 

  



Bilag 1: 

Vi skal ikke frygte gælden efter coronakrisen 

Af Adam Tooze - britisk-tysk økonomihistoriker og professor på Columbia University. Information 

2. maj 2020 

Nationalstaternes svar på pandemien har været at optage gigantisk gæld - men når sundhedskrisen 

er slut, og økonomien skal genoprettes, kan en genoptagelse af sparepolitik vise sig som den værst 

tænkelige løsningsmodel. 

Vi ved ikke, hvordan pandemien ender. Men vi ved så meget, at når den er forbi, vil vi være 

fattigere: I alle verdens lande styrtdykker BNP. 

Vi ved også, at krisens ekstraordinære udgifter har skabt en tårnhøj bunke gældsbeviser, som venter 

på os, når vi kommer ud på den anden side. Og vi skal så tage stilling til, hvordan gælden skal 

tilbagebetales - eller om vi overhovedet skal det? (…) 

I dag ejer de rigeste (…) en uforholdsmæssigt stor andel af verdens statsgæld. Og dog 

er staternes gældsforpligtelser i langt højere grad spredt ud. Statsobligationer udgør således også 

basisaktiverne for pensionsfonde og forsikringsselskaber. Statsgæld er ikke en simpel byrde, men 

også et særdeles nyttigt finansielt aktiv (tilgodehavende, red.), der ganske vist kun byder på 

beskedne afkast, men til gengæld rummer en høj grad af sikkerhed. Dette er desto mere nyttigt, 

fordi stater ikke dør, men i al fremtid vil kunne generere indtægter til sig selv via beskatning. 

Dermed bliver det muligt at lægge mere langsigtede planer. 

Ikke desto mindre forholder det sig sådan, at skal der være en realistisk gældsafvikling, vil der også 

være brug for en vækst i BNP, som omfatter både vækst i realøkonomien og inflation. Inflationen er 

væsentlig, fordi den kan udhule gældsbyrden. 

Prisstabilitet, det primære mål for den pengepolitik, som er ført siden 1970' erne, er utvivlsomt til 

gavn for alle, men begunstiger dog banker og investorer i højere grad end alle andre. (…) 

Der findes en mekanisme, som kan sikre, at vi vitterligt skylder til os selv. Denne mekanisme er 

centralbanken, hvis vigtigste job er at styre den offentlige gæld - og i krisestunder gør 

centralbanker, hvad de skal. De opkøber statsgæld, eller hvad der kommer ud på ét: åbner 

overtrækskonti for regeringen. (…) 

Når centralbanker opkøber gæld, gør de det ved at skabe penge. 

Under normale omstændigheder ville denne fremgangsmåde vække bekymring for inflation. Men i 

betragtning af den recession, vi nu står over for, er chancen værd at tage. Og faktisk vil en beskeden 

inflation kunne hjælpe os ved at gøre et vist indhug i gældens reelle værdi. 

At sikre, at centralbankerne også viderefører deres metoder til krisebekæmpelse, når vi kommer ind 

i den forestående økonomiske genrejsningsperiode, vil selvsagt kræve politisk kamp. 

Skræmmeretorik om inflation er nært beslægtet med skræmmeretorik om gæld. Vi må modstå 

begge afpresninger. Vi har institutionerne og teknikkerne til at neutralisere 

coronavirusgældsproblemet. 



Bilag 2 

Glem revolutionsromantikken - kapitalismen skal redde os efter coronakrisen 

Af Kenneth Rogoff, professor i økonomi ved Harvard University. Berlingske 18. april 2020 

Coronakrisen udløser drømme om revolutioner og endelige opgør med kapitalismen, 

neoliberalismen og en løbsk globalisering. Men kapitalismekritikerne tager grueligt fejl, når de vil 

afskaffe vækst og frihandel, siger den amerikanske Harvard-økonom Kenneth Rogoff, (…)  

»Universelle ydelser, statslige redningspakker og centralbankers finansiering af statsgæld er alt 

sammen blevet indført med en hastighed, der har chokeret selv de sædvanlige fortalere for den slags 

tiltag.«  

»Vi opererer lige nu med en krigsøkonomi, som man kan køre i et stykke tid. Det er der voldsom 

opbakning til i de fleste lande lige nu. Og det er der god grund til. Grunden til, at man har et stærkt 

system, er, at man kan håndtere denne her slags fænomener. 

»Man kan sagtens finde fremtrædende venstreorienterede økonomer, der ser dette som en anledning 

til at udvide statens rolle. 

Når man ser på krige, fører de ofte til en permanent udvidelse af staten. Og det kan meget vel ske 

nu. Det kan meget vel være resultatet. Det betyder ikke, at det vil være det langsigtede resultat i 

løbet af de næste 50 år, for hvis det går for vidt, vil der komme en modreaktion,« siger han. 

I Europa har den verdenskendte franske økonom Thomas Piketty profeteret, at coronakrisen 

indvarsler en ny æra med store politisk-ideologiske omvæltninger. »Og i den herskende akutte 

nødstilstand kan de uundværlige sociale udgifter (til sundhed, og til at befolkningen kan oppebære 

en minimumsindtægt) kun finansieres gennem lån og likviditetstilførsel,« skriver Piketty i en nylig 

blogpost hos Le Monde, inden han peger på behovet for hårdtslående beskatning, der skal dæmme 

op for fritflydende kapitalstrømme på tværs af landegrænser. 

»Meget hurtigt må denne nye socialstat indføre et retfærdigt skattesystem og stille krav om et 

internationalt finansregister, så de største virksomheder og de rigeste kan bidrage med så meget, 

som det vil være nødvendigt.«  

Pikettys kriseretorik tolker Kenneth Rogoff ikke som andet end et begrædeligt udtryk for »en 

utrolig mangel på selverkendelse« hos den franske økonom 

»Pikettys kernepointe er, at globaliseringen og kapitalismen har slået fejl. Rent faktisk mener jeg, at 

den korrekte vurdering er, at der bør være en højere omfordeling af globaliseringens gevinster i de 

rige lande. 

I 2009 udgav Kenneth Rogoff sammen med Carmen Reinhart bogen »This Time is Different« 

(Denne gang er det anderledes, red.), hvori de to økonomer med udgangspunkt i en historisk analyse 

af finansielle kriser advarer mod overdreven ophobning af både privat og offentlig gæld i 

højkonjunkturperioder som en gennemgående risikofaktor for det finansielle system. 

  



Bilag 3: 

Coronakrisens tabere og vindere 

Af Michael Svarer, professor i økonomi v. Aarhus Universitet. Fhv. økonomisk overvismand. 

Weekendavisen 24. april 2020 

Begyndelsen på en smukkere verden 

Mine børn vokser op i et land, der er næsten ti gange rigere end det land, mine bedsteforældre blev 

født i for godt 100 år siden. Denne imponerende, næsten eksponentielle, velstandsfremgang skyldes, 

at vi har uddannet os mere, og at vi har omfavnet de muligheder, som en stadig mere globaliseret og 

teknologisk verden tilbyder. Sideløbende med, at velstanden er steget kraftigt, har vi opbygget 

stærke nationale og internationale institutioner, der kan handle hurtigt og effektivt, når en krise som 

coronapandemien rammer verden. 

Coronakrisen kommer til at sætte et markant negativt aftryk på den danske og internationale 

økonomi. I finanskrise-målestok svarer det til en-to styk af slagsen. 

Til trods for disse enorme velstandstab vil der for et land som Danmark være tale om små skvulp set 

i det historiske perspektiv. Dansk økonomi vil også efter corona være en økonomisk duks. 

Den modstandsdygtighed, der gavner os nu, er afkastet af vores stærke økonomiske og 

institutionelle grundform. 

Men modstandsdygtigheden har haft en pris. Vi har tæret på klodens ressourcer og overforbrugt på 

klimakontoen. 

Det vil ændre sig fremadrettet. Billeder af klart vand i Venedigs kanaler, ren luft over Wuhan og 

delfiner i de italienske havne vil styrke opbakningen til en mere ambitiøs klimaindsats. Det har 

indtil videre været alt for billigt at udlede drivhusgasser for virksomheder og forbrugere. Der vil 

være øget opbakning til klimainvesteringer og til at afgiftspålægge forurenende adfærd hos 

forbrugere og virksomheder. 

Vi vil rejse mindre - onlinemøder og webinarer er kommet for at blive. De er effektive, 

tidsbesparende og klimavenlige. Den øgede online-aktivitet varsler en ny tid, hvor økonomisk vækst 

og klimahensyn for alvor går hånd i hånd. Vi er ved begyndelsen af en smukkere og renere verden. 


