
 

Side 1 af 4 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2018 

Institution VUC-Vest - Esbjerg 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Samfundsfag 0B HF 

Lærer(e) Lektor Peter Rasmussen (PRA) 

Hold 17SA0B11E17 Samfundsfag 0-B HF 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Velfærdssamfundets udfordringer  

Titel 
2 

Ideologi og politik 

Titel 
3 

Identitet og socialisering 

  

  

  

 
 
 
 
Titel 2 
 

Ideologi og politik

Indhold Kernestof: 
I-bog Systime. "SamfNu" Kap. 3.(Medier og politik), Kap. 4. (Politik i 
teori og praksis) og kap. 5. 6. 7. 8.  
”De danske kvinders historie” Chakravarty M.fl. Systime 2017. S. 19-28, 
31-37 og 93-104. 
Supplerende stof: 
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Kortfilm om Folketinget, grundloven, politiske partier, mv. Folketingets 
Mediatek. www.folketinget.dk. 
Film: Dokumentar, "Gintberg på kanten - EU" afsnit 6 Danmarks Radio. 
2012. 
Kortfilm om EU, historie, institutioner, mv. Folketingets Mediatek. 
www.folketinget.dk. 
Film: "Hængt ud på forsiden" Dokumentar DR.  
 

Omfang 
 

Ca.  33 % af undervisningstiden 

Særlige 
fokuspunkter 

- anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og 
politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og 
løsninger herpå 
- på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i 
dialog derom 
- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 
beskrivelse og vurdering 
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU 
og globale forhold 
- formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og 
anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige 
sammenhænge 
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets 
terminologi 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Matrixgrupper 
- Projektarbejde 
- Deltage aktivt i undervisningen 
- Søge information 
- Elevoplæg 

 
 
 
 
Titel 1 
 

Velfærdssamfundets udfordringer

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" Kap. 9.(Velfærdssamfundet), Kap. 
10.(Økonomi, globalisering og miljø) og Kap. 11.(Metode og viden i 
samfundsfag) 
 
Supplerende stof: 
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Film: Danskernes Akademi (Danmarks Radio) Velfærdssamfundets 
historie part 1-3. 
Danmarks Statistik, sammenfatning s. 7-9. ”Indvandrer i Danmark 2017” 
"Danmark i tal" 2016. Danmarks Statistik. 
 

Omfang 
 

Ca. 33 % af undervisningstiden  

Særlige 
fokuspunkter 

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 
- anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og 
politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og 
løsninger herpå 
- på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i 
dialog derom 
- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 
beskrivelse og vurdering 
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU 
og globale forhold 
- formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og 
anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige 
sammenhænge 
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets 
terminolog. 
- Projektarbejde om velfærdstaten/samfundet. 
- Øvelse i synopsisskrivning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Matrixgrupper 
- Deltage aktivt i undervisningen 
- Søge information 
- Elevoplæg 
- Projektarbejde 

 
 
 
 
 
Titel 3 
 

Identitet og socialisering.

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" Kap. 1. "Identitetsdannelse og 
socialisation" og kap.2: "Kultur og kulturmøde". 
Supplerende stof: 
Danskernes Akademi (www.dr.dk): Foredrag - "Børns Velfærd og 
trivsel" Social Forsknings Institut. ved Mai H. Ottosen 
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Dokumentarfilm: "Min barndom i helvede" DR 2012. Omhandler 
Lisbeth Zorning Andersens opvækst. 
Artikel: ”Hygge sælger uhyggeligt godt” Samvirke. Birgitte Aabo m-
fl- sep. 2018. 
Artikel: ”Imamens tre ting, som muslimer ikke skal give køb på i 
Danmark” JP. Lørdag d. 16. sep. 2017. 
Artikel: ”Partier ønsker mere assimilation blandt indvandrere” 
NordvestNyt. Onsdag. D. 13. sep. 2017. Ritzau. 
Artikel: ”Flere unge søger hjælp mod social kontrol og 
æreskonflikter” JP. / jan. 2018. Thomas Albrektsen.  
Artikel: ”Arv og miljø - hvad bestemmer vores personlighed?” Stine 
Johansen. Videnskab.dk/ spørg videnskaben. 2015. 
Artikel: "USA bryder den social arv lige så godt som Danmark" 29 
juni. 2016 af Peter Burhel. Ringkøbing-Skjern Dagblad.  
Artikel: "Sådan påvirker økonomisk fattigdom i Danmark" Kristoffer 
Friis. Boligen april 2016. 
  

Omfang 
 

Ca.33 % af undervisningstiden  

Særlige fokuspunkter – anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af 
begreber og enkle teorier 
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
– formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og 
bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle 
modeller, beregninger, tabeller og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret 
måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret 
for egne synspunkter og indgå i dialog derom. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Arbejde i par 
- Gruppearbejde 
- Matrixgrupper 
- Deltage aktivt i undervisningen 
- Søge information 
- Elevoplæg 
- Projektarbejde 

 


