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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2017 (fra den 9. august til den 4. december 2017). 

 

Institution VUC Vest, Esbjerg Afd. 

Uddannelse HF enkeltfag 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer Per Fridberg 

Hold HFE17SA0C20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Samfundsfag. 

Titel 2 Socialisering og identitetsdannelse- 

Titel 3 Hvem har magten i Danmark? 

Titel 4 På vej ud af krisen? Økonomiske mål og økonomisk politik. 

Titel 5 Velfærdssamfundet og forsørgerbyrden. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til Samfundsfag. 

Indhold Kernestof: 

Ole H. Jensen: Dit Samfund - Samfundsfag på C-niveau (Systime: Århus 2005) 

 side 7-9. 

 

Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Colum-

bus: København 2014) 

 side 12-21. 

 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler - hvis indhold falder ind under de samfundsfaglige discipliner - 

udvalgt af kursisterne gennem individuelle informationssøgninger fra den 9. august 

2017. 

 

Omfang 

 

6 lektioner á 45 min. (3 timer). 

16 sider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Samfundsfags discipliner (sociologi, politik og økonomi), genstandsfelter, identitet 

og metode. De tre taksonomiske niveauer. De faglige mål. Kernestoffet, eksamens-

formen, studievaner. Vigtigheden af at følge med i nyhedsmedierne. Om målrettet 

informationssøgning og adgang til gratis nyhedsmedier. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

- Informationssøgning på internettet. 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

samfundsmæssige problemer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Brainstorm om samfundsfag, informationssøgning på internettets nyhedsmedier, 

præsentation, klasseundervisning, par-opgaver, samfundsfagsquiz. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Socialisering og identitetsdannelse. 

Indhold Kernestof: 

Flemming Gräs: C-Samfundet - En grundbog om det danske samfund (Gyldendal: Køben-

havn 2005): 

 side 21-27 (om socialisering, dobbeltsocialisering, de fire opdragelsesformer, 

normer og sociale roller, opdragelsesformer). 

Eget materiale (noter) om Kurt Lewins tre opdragelsesformer (1 side). 

Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Columbus: 

København 2014): 

 Side 35-40 (Socialisation, normer og værdier, dobbeltsocialisation, sommer-

fuglemodellen, social kontrol, sociale roller, rollekonflikter, rollemodeller). 

 Side 40-42 (Familietyper i det senmoderne samfund, familien og dobbeltsoci-

alisering, sommerfuglemodellen). 

 Side 44-55 (Social identitet, sociale grupper, sociale rollers betydning for iden-

titeten). 

 Side 56-72. (Socialkarakterer, myren, sneglen og kamæleonen, Det traditionel-

le samfund, Det moderne samfund, Det senmoderne samfund, Anthony 

Giddens, refleksivitet, udlejring af sociale relationer, adskillelse af tid og rum, 

aftraditionalisering, individualisering, ekspertsystemer og ansigtsløse relatio-

ner, selvrealisering, selviscenesættelse, 

 Side 73 -76 (Thomas Ziehe, formbarhed, valgbiografi, kulturel frisættelse, 

subjektivisering, ontologisering, potensering. 

 Side 90-94 (Social arv, Pierre Bourdieu: Felter, Økonomisk Kapital, Social 

Kapital og Kulturel Kapital, Habitus). 

 

Supplerende stof: 

”Børnene er ved at overtage børnehaverne” (Ugebrevet A4 28-02-2011) (4 sider). 

John Aasted Halse: ”Mange børn tror, at alt er til forhandling” (uddrag) (Politiken 29-

11-2014) (3 sider). 

”Rest in Peace, Martin” (Nyhedsavisen 14. Maj 2007). 

“Danskerne nyder livet som singler” (Berlingske 03-07-2013). 

”Travlhed koster samvær om middagsbordet” (Jyllands-Posten 01-02-2014). 

”Små fisk i det sociale akvarium” (Jyllands-Posten 16-06-2014). 

Kortfilm: Identity - Who We Are  

(https://www.youtube.com/watch?v=i_oI4aZn47E&feature=related) 

Kortfilm: Identity - Who are we? (https://www.youtube.com/watch?v=QEren32-
LPw&feature=related) (3 minutter). 

Kortfilm: What is Identity? 
(https://www.youtube.com/watch?v=LTvrRqPUMHE&feature=related)  

Omfang 

 

18 lektioner á 45 minutter (13 timer og 30 minutter). 

66 sider og 8 minutters film. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i_oI4aZn47E&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=QEren32-LPw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=QEren32-LPw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=LTvrRqPUMHE&feature=related
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Særlige fo-

kuspunkter 

Socialisering, opdragelsesformer, det traditionelle, moderne og senmoderne samfund. 

Kvalitativ metode. Social identitetsdannelse og gruppeidentitet. Den senmoderne 

samfund. Thomas Ziehes teori om den senmoderne ungdoms strategier til at håndte-

re usikkerheden ved øget refleksivitet og formbarhed. 

 

-Identitetsdannelse og socialisation. 

-Sociale og kulturelle forskelle. 

-Kvalitativ metode, Kvantitativ metode, 

 

Kompetencer og læreplanens mål: 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer. 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

fagets begreber. 

- Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dia-

log. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, par-opgaver, individuelle skriftlig afleveringsop-

gaver, fremlæggelse, diskussion. 

 

Retur til forside 
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 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Hvem har magten i Danmark? 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Columbus: 

København 2014): 

 Side 105-114 (Politiske ideologier med særligt fokus på konservatisme, libe-

ralisme og socialisme). 

 Side 114-118 (Partier og ideologier, venstre-højre-akser, fordelingspolitik og 

værdipolitik, partiadfærd, Downs’ model, Molins model, Kaare Strøms ad-

færdstrekant). 

 Side 119-127 (Politikdefinitioner, det politiske system, styreformer, demo-

kratiformer og demokratiopfattelser, den parlamentariske styringskæde, 

magtformer, magtens tredeling). 

 Side 127-129 (Valg, valgmåder og vælgeradfærd). 

 Side 129-132 (Partier, partityper, interesseorganisationer, græsrodsbevægel-

ser). 

 Side 132-134 (Lovgivningsprocessen). 

 Side 134-136 (Parlamentarisme). 

 Side 141-148 (Mediernes rolle i samfundet og i det politiske system, medi-

ernes magt, medialisering,  politisk spin og spindoktorer, nyhedskrierier, 

priming/vinkling og framing, modeller for mediernes meningsdannelse af 

modtagerne). 

 

Morten Winther Bülow (red.): SamfNU C (Systime: Århus 2017) side 96-107 (om 

demokratiformer - direkte og repræsentativt demokrati, styreformer og demokrati-

ets udbredelse, om medborgerskab, rettigheder og pligter, om ligestilling og kvin-

ders deltagelse i politik). 

 

Maria Bruun Bundgaard, Ole Hedegaard Jensen, Thomas Secher Lund: Samf C 

(Systime: Århus 2017) side 91-99 (om politiske partier, venstre-højre akser, fode-

lingspolitik og værdipolitik, Molins model, populisme). 

 

Supplerende stof: 

Udvalgte interesseorganisationer og græsrodsbevægelsers hjemmesider: 

Ældresagen, BUPÆ, Verdens Skove, NOAH - Friends of the Earth, Landbrug og 

Fødevarer. 

 

”Det tyrkiske mareridt” (Berlingske 18-04-2017). 

”Venstrefolk i oprør - går åbent imod egen minister” (Jyllands-Posten 02-10-2017). 

”Hver fjerde ser ingen forskel på Thorning og Løkke” (Politiken 31-12-2014). 

”Vi skal have flere folkeafstemninger” (Politiken 15-07-2009). 

”Umage alliance går til valg på flere folkeafstemninger” (Ekstra Bladet 29-05-2015). 

”Venstre: Nej tak til flere folkeafstemninger” (Berlingske 29-05-2015). 

”Det er skræmmende at se Socialdemokraterne bryde fuldstændig med deres ideo-

logi” (Politiken 27-04-2016). 

”En lille håndfuld organisationer trækker i trådene i dansk politik” (Politiken 10-03-
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2014) 

Videoer: Ved Det Grønne Bord: Eksamen i Samfundsfag C (www.vdgb.dk) (30 

min.). 

 

Folketingets videoer fra www.folketinget.dk  

 Hvem bestemmer hvad? (om magtens tredeling) (3 min.) 

 Rettigheder (3,5 min.) 

 Fra idé til lov (3 min.) 

 Styreformer (3 min.). 

 Hvad er et politisk parti? (3 min.) 

 Politisk påvirkning (4 min.) 

 Politik og medier (3,5 min.) 

 Den demokratiske samtale (3,5 min.) 

 

Omfang 

 

39 lektioner á 45 min. (29 timer og 15 minutter). 

74 sider og 26, 5 minutters film. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Demokratiformer (direkte og repræsentativt demokrati), Demokratiopfattelser 

(konkurrence- og deltagelsesdemokrati), Partiadfærd og vælgeradfærd, venstre-

højreakser, fordelingspolitik og værdipolitik. Lovgivningsprocessen og dens aktø-

rer. Politiske deltagelsesformer, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser, 

Medialisering, medier og mediernes magt, meningsdannelse og politiske rolle, magt-

former. Fagligt samspil med Dansk A, hvad angår medier og nyhedsjournalistik. 

 

-Politiske partier og politiske ideologier. 

-Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng. 

-Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer. 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge. 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber. 

- Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Brainstorm, informationssøgning på internettet, præsentation, klasseundervisning, 

par-opgaver, gruppeopgaver, projektarbejde, matrixgrupper, produktion af Power-

Point-Præsentationer, CL-øvelser, diskussionsøvelser, skriftlige diskussion på To-

daysmeet og Sharepoint diskussionsforum. 

 

 

http://www.vdgb.dk/
http://www.folketinget.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

På vej ud af krisen? Økonomiske mål og økonomisk politik. 

Indhold Kernestof: 

Morten Winther Bülow (red.): SamfNU C (Systime: Århus 2017): 

 Side 135-140 (økonomiske sammenhænge og økonomiske mål, Det økono-

miske kredsløb, økonomiske mål og målkonflikter). 

 Side 141-146 (Økonomisk politik, Finanspolitik - ekspansiv og kontraktiv) 

 Side 149-155 (Strukturpolitik, konjunkturarbejdsløshed og strukturarbejds-

løshed, flexicurity, stramningsstrategien, incitamentsstrategien, opkvalifice-

ringsstrategien). 

 

Supplerende stof: 

”Skattelettelser er benzin på bålet” (BT 27-01-2017) (2 sider). 

”Aftale til 2,5 milliarder til voksen- og efteruddannelse på plads” (dr.dk 29-10-2017) 

(3 sider). 

”Overblik: Forstå regeringens nye kontanthjælpsloft” (Altinget.dk 14-03-2016) (4 

sider). 

”Vismand: Kontanthjælpsloftet har ingen betydelig effekt på beskæftigelsen” (In-

formation 27-03-2017) (3 sider). 

”S: Mulighederne for at presse folk i arbejde er ved at være brugt op” (Information 

06-01-2017) (3 sider). 

”Cirkulær økonomi - muligheden for grøn vækst!” 

(http://www.baeredygtigudvikling.com/ressourcer/cirkulaer-oekonomi-giver-groen-

vaekst) (2 sider). 

Talmateriale om sammenhængen mellem BNP og arbejdsløshed 

(Finansministeriet: Økonomisk redegørelse 2015 (http://www.fm.dk/publikationer/2015/oer-dec-15)) 

Indslag om strukturpolitik fra DR Deadline kl. 22.30 den 31-10-17(32 min.). 

Video fra Folketinget (www.ft.dk): Finansloven (2,5 minutter). 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 min. (13 timer og 30 minutter). 

35 sider og 34,5 minutter s film.  

 

Særlige fokus-

punkter 

De samfundsøkonomiske mål og målkonflikter, Det økonomiske kredsløb, Finans-

politik, Konjunkturarbejdsløshed og Strukturarbejdsløshed, Strukturpolitik og struk-

turpolitiske strategier, Samfundsøkonomiske sammenhænge. Økonomiske styrings-

instrumenter. Kvantitativ metoder. Politiske beslutninger I Danmark i en global 

sammenhæng. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer. 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer. 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale 

forhold. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

http://www.baeredygtigudvikling.com/ressourcer/cirkulaer-oekonomi-giver-groen-vaekst
http://www.baeredygtigudvikling.com/ressourcer/cirkulaer-oekonomi-giver-groen-vaekst
http://www.fm.dk/publikationer/2015/oer-dec-15
http://www.ft.dk/
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- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, gruppeopgaver, paropgaver.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Velfærdsstaten og forsørgerbyrden 

Indhold Kernestof: 

Morten Winther Bülow (red.): SamfNU C (Systime: Århus 2017): 

 Side 108-116: Velfærdsbegrebet, velfærdstrekanten, stat, marked og civil-

samfund, Gösta Esping-Andersens tre velfærdsmodeller: Den universelle 

model, Den selektive model og Den residuale model. Modellernes styrker 

og svagheder. 

 Side 117-122: Social ulighed og Gini-koefficienten, Skattetrykket i Dan-

mark. Den danske velfærdsstat og dens udfordringer. 

 Side 122-124 Forsørgerbyrden. Den sociale kontrakt. 

 Side 125-127 Den danske velfærdsstats styrker: Flexicurity, Social tillid. 

 Side 127-128 Den danske velfærdsstats svagheder: Skattetryk, incitaments-

struktur, Laffer-Kurven. 

 Side 128-134 Trusler mod den danske velfærdsstat: Globalisering, Europæi-

sering, Indvandring, Individualisering. 

 

Dokumentarfilm: Danskernes Akademi (10): ”Velfærdsstaten - Velfærd fra vugge til grav 

(DR2 20-01-2010) (29 min.). 

 

Supplerende stof: 

Talmateriale: 

Graf med fremskrivning af middellevetid for mænd og kvinder. 

Søjlediagram om befolkningens alderssammensætning pr. 1. januar 2007. 

Graf fra Torben M. Andersen PPP om fremskrivning af statens udgifter og indtæg-

ter under antagelse af, at der føres passiv politik. 

Søjlediagram om de gennemsnitlige offentlige udgifter pr. borger fra 0 år til 90 år, 

fordelt på overførsler og offentlig service. 

 

”Den danske velfærd er ikke til salg” (Politiken 10-11-2017). 

”Frivillige skal redde velfærden” (Djøfbladet 31-08-2012). 

”Margrethe Vestager og MortenØstergaard vil gøre op med lighedsmageriet i vel-

færdspolitikken” (Berlingske 06-12-2013). 

”Regning for lægebesøg kan spare milliarder” (Ritzau 30-06-2012). 

”Teknologi skal bruges med omtanke” (Jyllands-Posten 10-01-2014). 

”Velfærd - Betal selv i fremtiden” (Ritzau 19-07-2013). 

  

Omfang 

 

20 lektioner á 45 min. (15 timer). 

42 sider. 29 minutters film. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Gøsta Esping Andersens tre velfærdsmodeller. Velfærdsstatens styrker og svaghe-

der. Trusler mod velfærdsstaten. Den universelle models fordele og ulemper. Vel-

færdsstaten og ideologi. Velfærdsstaten og social mobilitet. Velfærdsstaten og social 

tillid. Velfærdsstaten og incitamentsstrukturer. Velfærdsstaten og forsørgerbyrden. 

Demografiske udfordringer. 
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-Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund. 

-Velfærdsmodeller. 

-Sociale og kulturelle forskelle. 

-Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng. 

-Kvantitativ metode. 

 

Kompetencer og faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer. 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer. 

-Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kul-

turelle mønstre. 

-Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale 

forhold. 

- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge. 

- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler. 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber. 

- Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-opgaver, gruppeopgaver, Brainstorm om velfærdssamfun-

det, miniprojekt om arbejdsløshed og incitamentsproblemer, informationssøgning 

på borger.dk, præsentation, Ud af huset: Paneldebat med byrådskandidater om bl.a. 

velfærdstemaer (KV-2017), individuelle skriftlige afleveringer. 

 

 


