
Gode	  links	  til	  supplerende	  materiale	  i	  samfundsfag	  
	  
	  
www.surveybanken.aau.dk	  	  -‐	  her	  kan	  I	  finde	  rådata	  fra	  alle	  mulige	  undersøgelser	  herunder	  
valgundersøgelser.	  Data	  kan	  bruges	  i	  beregninger	  og	  dokumentation	  
	  
http://www.dst.dk/da	  	  -‐	  	  Her	  kan	  findes	  både	  tal	  og	  figurmateriale	  men	  også	  rapporter	  over	  	  
analyser	  Danmarks	  statistik	  har	  lavet.	  
	  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/	  	  -‐	  En	  europæisk	  
statistikdatabase	  
	  
www.worldbank.org	  -‐	  Verdensbankens	  hjemmeside	  
	  
www.imf.org	  -‐	  Den	  internationale	  valutafond	  som	  er	  en	  del	  af	  den	  gruppe	  som	  har	  støttet	  
Grækenland	  økonomisk	  
	  
www.oecd.org	  -‐	  OECD´s	  officielle	  hjemmeside	  
	  
https://skoda.emu.dk/omdatabaser/infomedia.html	  -‐	  I	  kommer	  ind	  vha	  jeres	  unilogin.	  Brug	  
når	  det	  er	  muligt	  Pdf	  udgaven	  af	  artiklen	  da	  den	  kan	  indeholde	  data	  som	  ikke	  er	  med	  i	  EMU	  
artiklen.	  
	  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_en.htm	  	  -‐	  Eurobarometer	  –	  
laver	  hele	  tiden	  undersøgelser	  om	  befolkningernes	  forhold	  til	  EU	  
	  
http://www.ae.dk	  	  -‐	  alle	  de	  grå	  bokse	  kan	  bruges	  
	  
http://www.fm.dk	  	  -‐	  her	  er	  det	  især	  publikationer	  både	  finansloven	  og	  
velfærdskommisionens	  
	  
http://oim.dk	  	  -‐	  	  her	  er	  også	  publikationer	  vigtig	  men	  læg	  også	  mærke	  til	  boksen	  med	  	  
populære	  sider	  
	  
www.folketinget.dk	  -‐	  Her	  kan	  alle	  partiernes	  politiske	  programmer	  findes	  	  
	  
http://www.cevea.dk	  	  -‐	  En	  centrumvenstre	  tænketank	  .Læg	  især	  mærke	  til	  analyser	  og	  
tidskrift	  
	  
https://www.cepos.dk/	  -‐	  borgerlig	  liberal	  tænketank	  –	  der	  er	  analyser	  på	  mange	  områder	  
både	  politisk	  og	  økonomisk	  	  
	  
http://www.ugebreveta4.dk/	  -‐	  	  
	  
http://www.avisen.dk	  	  -‐	  En	  avis	  udgivet	  af	  fagforeningen	  3F	  	  
	  



http://raeson.dk/	  -‐	  Har	  gode	  seriøse	  artikler	  om	  mange	  emner,	  internationalt,	  politisk	  og	  
økonomisk	  	  
	  
http://www.diis.dk/	  	  -‐	  Dansk	  institut	  for	  internationale	  studier	  –	  en	  lang	  række	  gode	  artikler.	  
	  
http://www.wfp.org/	  -‐	  FN´s	  fødevareorganisation	  
	  
www.un.org	  	  -‐	  FN	  	  
	  
http://www.project-‐syndicate.org/	  	  -‐	  debathjemmeside	  om	  internationale	  politiske	  forhold	  	  
	  
http://um.dk/da/danida/	  -‐	  Udenrigsministeriets	  afdeling	  for	  u-‐landsprojekter	  
	  
www.ms.dk	  	  -‐	  Udviklingsorganisationen	  MS	  
	  
http://www.kora.dk/	  	  -‐	  KORA	  er	  en	  kommunal	  forskningsenhed	  –	  se	  publikationer	  nederst	  på	  
siden	  
	  
http://www.dors.dk/	  	  -‐	  Det	  økonomiske	  råd	  som	  udgiver	  vismandsrapporter	  og	  diskuterer	  
aspekter	  af	  disse.	  
	  
http://di.dk/Opinion/Nyheder/Pages/Sidstenyt.aspx	  	  -‐	  Dansk	  industris	  nyheds-‐	  og	  
analysedel	  
	  
http://www.lo.dk/	  -‐	  LO	  den	  største	  faglige	  hovedorganisation	  
	  
http://www.europarl.dk/	  	  -‐	  Europaparlamentet	  
	  
http://ec.europa.eu/index_da.htm	  -‐	  Den	  danske	  kommisionsside	  	  
	  
Der	  er	  en	  ”tænketank	  europa”	  som	  jeg	  ikke	  har	  kunnet	  finde	  egen	  hjemmeside	  på	  
	  
SFI	  –	  det	  gamle	  socialforskningsinstitut	  har	  skiftet	  navn	  og	  organisation	  og	  har	  tilsyneladende	  
ikke	  fårt	  ny	  hjemmeside	  
	  
http://www.dr.dk/p1/orientering	  -‐	  P1	  programmet	  Orientering	  sendes	  dagligt	  i	  2	  timer	  og	  
består	  af	  ca.	  10	  min	  lange	  indslag	  om	  emner	  fra	  hele	  Verden.	  Tidligere	  indslag	  kan	  findes	  i	  
Orienterings	  arkiv.	  
	  
http://www.dr.dk/tv/	  -‐	  her	  kan	  også	  tidligere	  programmer	  findes	  i	  arkivet	  
	  
http://www.dr.dk	  -‐	  findes	  skrevne	  artikler	  i	  relation	  til	  medieindslag	  	  
	  
http://www.bbc.com/news/	  	  -‐	  Tilsvarende	  side	  for	  BBC	  	  
	  
http://danskemedier.dk/	  	  -‐	  artikler	  der	  debatterer	  forhold	  i	  medierne  



http://www.gapminder.org/world/ - anbefalet af Ole Nedergaard – jeg kender den ikke 
	  
	  
	  
http://www.theguardian.com/uk	  -‐	  Guardian	  er	  en	  engelsk	  avis	  på	  et	  meget	  højt	  
niveau	  
	  
Børsen	  –	  www.borsen.dk	  
Brugernavn	  1866973	  
Password	  	  	  	  	  L3yCcxVf	  
Giver	  adgang	  til	  dagens	  avis	  
Se	  også	  Børsens	  artikelarkiv	  –	  I	  InfoMedia	  fås	  kun	  abstracts	  af	  artikler	  
Arkivet	  går	  tilbage	  til	  1996	  
	  
Jyllandsposten	  –	  www.jp.dk	  
Brugernavn:	  adm@fredericia-‐gym.dk	  
Kodeord:	  adm123	  
Arkivet	  går	  tilbage	  til	  1996	  
	  
Politiken	  –	  www.politiken.dk	  
Hvis	  du	  vil	  læse	  Politikens	  trykte	  udgave.:	  
Klik	  på:	  ”Læs	  avis	  på	  nettet”	  øverst	  tv.	  Abonnementsnr.	  er	  42820381	  
Her	  får	  man	  også	  adgang	  til	  arkivet	  og	  kan	  finde	  gamle	  artikler.	  
	  
Mandag	  Morgen	  –	  www.mm.dk	  
Vi	  har	  fuld	  adgang	  til	  alt	  indhold.	  Opret	  en	  brugerprofil,	  din	  mail	  adresse	  benyttes	  som	  
login	  og	  skal	  ende	  på	  @fredericia-‐gym.dk.	  Vælg	  selv	  kodeord.	  
For	  at	  læse	  hele	  artikler	  brug.	  ulla@fredericia-‐gym.dk	  	  	  login:	  mandagmorgen	  
	  
Ræson	  –	  http://raeson.dk/wp-‐login.php	  	  
Klik	  på	  linket	  ”Gæste	  login”.	  
Brugernavn:	  adm@fredericia-‐gym.dk	  
Kodeord:	  7000	  
	  
	  


