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Tema 1 

 

Økonomi – krisepakker?
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Eksamens-synopsis i samfundsfag 
Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en 
film. Inden et filmselskab skyder penge i et projekt præsenteres de for en synopsis. Først når den 
er godkendt udarbejdes der et egentligt manuskript. 
 
Synopsis kan også betegne et skriftligt oplæg til en (eksamens)opgave. 

En synopsis skal uddybes mundtligt, og i eksamenssammenhæng efterfølges af en samtale med 
en censor og eksaminator. 
 

  

Taksonomi i samfundsfag 

Ved eksamen i samfundsfag B gives der mindst 24 timers forberedelse til udarbejdelse af 
synopsis. Den skal udarbejdes på grundlag af det udleverede bilagsmateriale, fagets pensum og 
materiale fundet i forberedelsestiden. 
 
Eksaminationstid: 30 minutter – heraf anvendes ca. 5 minutter til votering. 
 
Ved eksamen skal der belyses en eller flere samfundsfaglige problemstillinger på tre niveauer: 
 
Redegør 
Det betyder, at der skal gives en saglig og neutral redegørelse for temaet og enkelte kilder i den 
sag man vil undersøge. En redegørelse er ikke helt det samme som et referat. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 
 

Undersøg 
Det betyder, at der skal undersøges data, fx statistik, interviews og avisartikler. Det betyder, at 
der også gennemføres sammenligninger af synspunkter i de anvendte data, med henblik på at 
kunne forklarer årsagssammenhænge. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 
Diskuter (- og vurder) 
Det betyder, at et emne belyses ud fra forskellige synspunkter med henblik på at kunne opstille 
argumenter for og imod, eller for at kunne vurderer konsekvenserne af forskellige handlinger. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 

 

 

 

 

 

I samfundsfag er det er en god ide at begynde sin synopsis  
med et overordnet spørgsmål, som kan opdeles i en række  
underspørgsmål, som gør det muligt både at:  
redegøre, undersøge og diskutere problemstillingen. 
 
En synopsis på 1-2 sider – vil ofte være tilstrækkelig. 
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Regeringen og DF enige om krisepakke 
 

25-05-2010 10:46 af Sofie Kaae  

Relateret indhold 

 
 (Opdateret 10.57) - Regeringen er nået til en aftale med Dansk Folkeparti (DF) om en 
genoprettelsesplan for den danske økonomi. Det er meldingen fra finansminister Claus 
Hjort Frederiksen (V). 
 
Fastfrysningen af overførselsindkomsterne er droppet, men til gengæld forkortes 
dagpengeperioden fra fire til to år. 
 
Kommunerne friholdes for de planlagte besparelser på 4 mia. kr., og der er afsat 5 mia. 
kr. ekstra til sundhedsområdet, fortæller Claus Hjort Frederiksen, der takker DF for et 
konstruktivt samarbejde. 
 
Hjort: Regningen er betalt 
 
Aftalen konsoliderer de offentlige finanser med 24 milliarder kroner i 2013 og 26 mia. kr. 
i 2015, mens arbejdsudbuddet styrkes med ca. 11.000, anslår Finansministeriet i en 
pressemeddelelse. 
 
"Timingen er helt rigtig. Vi er inde i en stabil udvikling," siger finansministeren til TV2 
News. 
 
"Vi har lagt en robust plan for genopretning af den offentlige økonomi – samtidig med at 
vi styrker vækstgrundlaget. Vi bremser stigningen i gælden og i rentebetalingerne på 
gælden. Vi sikrer tillid til Danmark og dansk økonomi. Det medfører lavere renter og 
mindsker risikoen for, at Danmark rammes af finansiel uro og pres på kronen. Krisen har 
kostet det danske samfund dyrt. Nu kan vi komme videre. Regningen er betalt," lyder 
det ydermere fra finansministeren. 
 
"Vi løser de udfordringer, der er for dansk økonomi," siger økonomi- og erhvervsminister  
 
Brian Mikkelsen (K). 
 
 
 

mailto:sofie.kaae@borsen.dk�
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FAKTA: REGERINGEN OG DF'S FÆLLES KRISEPLAN 
25-05-2010 11:02 AF SILLE WULFF MORTENSEN 
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række tiltag, der samlet set skal 
styrke de offentlige finanser med 24 mia. kr. i 2011-2013. 
De centrale elementer i aftalen er følgende: 

• Kommunerne friholdes for de tidligere annoncerede besparelser på 4 mia. kr. i 
2012 og 2013. 

• Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014.  

• Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.  

• Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i 2011-
2013. 

• Modsat tidligere udmeldt friholdes SU og førtidspension ligesom andre 
overførselsindkomster fra fastfrysning. 

• Der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på 3000 kr. årligt. 

• Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i 2011-2013.  

• Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper. 

• Der sker en omprioritering af offentlige udgifter for sammenlagt 10 mia. kr. 
Herunder skæres U-landsbistanden, der i dag er på 0.88 pct. af BNP, og der 
tillægges gebyrer på udlændingeområdet. 

• En arbejdsmarkedsreform indføres, hvilket skal styrke vækst og beskæftigelse. 

Hovedparten af finansieringsforslagene har således først virkning efter 2011, men 
aftalen kommer ifølge Finansministeriet til at betyde, at: 

• Der tages et skridt i retning af at sikre strukturel balance i den offentlige økonomi 
i 2015, samtidig med at de ventede henstillinger fra EU kan indfris. 

• Arbejdsudbuddet kan stige med omkring 11.000 fuldtidspersoner på længere sigt.  

mailto:simo@borsen.dk�
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• Opsvinget fortsat kan udvikle sig og blive selvbærende. 
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Ansvarlige politikere eller tyve om natten? Spareplanen fra regeringen og Dansk Folkeparti fylder i debat 
og avisannoncer, som den billedet kommer fra. 

Her er din regning for VKO-planen 
Regeringen og Dansk Folkepart vil rette op på dansk økonomi. Det sender en regning til alle. Se 
hvordan og hvornår du skal betale. 

 

Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, graversen@3f.dk  

Publiceret: 27/05.10 - 09:40 

Fakta 

Mere end 2 børn? 

16.860 3F'ere har tre eller flere børn. 
 
Har man mange børn, falder hammeren hårdt. Der indføres loft over børnechecken på 30.000 kr. 
Det koster en familie med tre børn cirka 11.000 kroner om året. Flere børn = højere regning. 

Der kommer en regning til alle. 

Det løfte kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) uddele tirsdag. 
 
Her stod det klart, at regeringen og Dansk Folkeparti var klar med sin såkaldte 
genopretningsplan. 

Den er regeringens bud på at bringe Danmark ud af krisen.  
 
Og alt tyder på, at genopretningsplanen fra regeringen og Dansk Folkeparti bliver vedtaget i 
Folketinget inden sommerferien. 

mailto:graversen@3f.dk�
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Fakta 

Er du ledig? 

3.255 3F'ere har været ledige i mere end to år. 
 
Fra 1. juli er der kun dagpenge til ledige i to år. Samtidig bliver det sværere at optjene ret til 
dagpenge. I dag kan man få lidt over 16.000 kroner i dagpenge om måneden i op til 4 år. 

Regning til alle 3F'ere: 

Stort set alle danskere kommer til at betale til planen. Det lægger politikerne ingen skjul på. Men 
især de ledige og familier med mere end to børn får sig en uventet regning. Og alle, der betaler 
skat må vente et par år på at få højere personligt fradrag.  
 
Medlemmer af 3F og en række andre fagforeninger får desuden en regning på cirka 50 kroner om 
måneden. Det skyldes, at der kommer et loft på 3.000 kroner over, hvor meget man kan trække 
fra i skat af sit fagforeningskontingent. 

 
Fakta 

Er du 3F'er? 

3F har over 310.000 medlemmer.  
 
Fra 2010 kan de højst trække 3.000 kroner fra i skat for kontingentet til fagforeningen. Men det 
koster typisk 5.500 kroner om året at være medlem af 3F. Ændringen udløser en regning på godt 
50 kroner om måneden. Der bliver ikke pillet ved fradraget for a-kasse og efterløn. 

Skjulte sparegrise 

Regeringen og Dansk Folkeparti har fundet i alt 24 milliarder kroner i danskernes lommer og på 
de offentlige budgetter. 
 
Ændringerne i skatten og fradrag for kontingenter til fagforeninger giver næsten 10 milliarder 
kroner. 
 
Nedskæringen af perioden med dagpenge forventes at give 1,5 milliarder. 

Desuden skal kommunerne holde sine udgifter i ro i 2011, 2012 og 2013. Det sparer 13,5 
milliarder kroner. 

Men det er forskelligt, hvordan hver enkelt kommune skal spare. 

Fakta 

Er du i arbejde? 

Mange 3F'ere fik en skattelettelse, da 2009 blev til 2010. 
 
Men nu får alle danskere en regning over skatten. Der skal betales skat i 2011 og 2012 efter 
samme satser som i 2010. Det betyder på jævnt dansk en uforudset regning på cirka 1.300 
kroner. Det skyldes at personfradraget ikke hæves som normalt.  
 
Hvis du tjener mere end 424.000 kroner om året er regningen på 7.900 kroner om året. Det 
skyldes at den varslede sænkning af topskatten er udsat i tre år. 

 
Skattehop i stedet for stop 

http://forsiden.3f.dk/article/20100525/NYHEDER/100529912/2140/NYHEDER�
http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=SD&Dato=20060420&Kategori=OM3F&Lopenr=60420054&Ref=AR&profile=2195�
http://forsiden.3f.dk/article/20100410/NYHEDER/100409926/2140�
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Under alle omstændigheder betyder planen, at regeringens skattestop er brudt.  
 
For eksempel er loftet over fradrag for kontingent til fagforeningen et brud på skattestoppet, som 
daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) brugte som slagnummer. Medlemmer af 
3F'ere skal dermed betale lidt mere i skat. 
 
Skattestoppet er forvandlet til et stop for skattelettelser. Og dermed et stop for, at danskerne 
hvert år får hævet deres personlige fradrag. Også de varslede lettelser i topskatten er udskudt i 
flere år. 

 
Fakta 

Vrede 3F'ere på gaden på mandag 

Regeringen får kontant afregning for sin økonomiske genopretningsplan. 3F-afdelinger og 
arbejdspladser varsler aktioner på mandag. 
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