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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Sommer 2019 

Institution VUC-Vest - Esbjerg 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Samfundsfag  C -  HF  

Lærer(e) Lektor Peter Rasmussen (PRA) 

Hold NsaC119snetE18 (Samfundsfag C. fjernundervisning) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Velfærdssamfundets udfordringer  

Titel 

2 

Ideologier og politik 

Titel 

3 

Identitet og socialisering 

  

 

 

Titel 2 

 

Ideologier og politik. 

Indhold Kernestof: 
I-bog - Systime. "SamfNU" C. Læreplan 2017.  

Kap. 3.(Politiske partier og Ideologier), Kap. 4. (Politiske 

beslutningsprocesser) og kap. 5. (Demokrati hvorfor og hvordan?)  

 

 

Omfang 

 

Ca.  33 % af undervisningstiden/læsestof/opgaver 

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 argumenterer for egne synspunkter og indgå i 

dialog derom. 

https://fronter.com/vuc-vest/prjframe/chp.phtml?edit=612986112
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- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 

beskrivelse og vurdering. 

- undersøge aktuelle konkrete politiske beslutninger. 

- 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. 

- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk 

samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændig - fjernundervisning 

 

 

 

Titel 1 

 

Velfærdssamfundets udfordringer 

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNU" C.  Læreplan 2017.  

Kap. 6.(Velfærd - rammen om et godt liv), Kap. 7.(Økonomi) og Kap. 8. 

(Metoder) 

 

Omfang 

 

Ca. 33 % af undervisningstiden/læsestof/opgaver  

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 argumenterer for egne synspunkter og indgå i 

dialog derom. 

- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 

beskrivelse og vurdering. 

- undersøge aktuelle konkrete politiske beslutninger. 

- 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. 

- Projekt/opgaveskrivning om velfærdsstaten/samfundet og dets 

udfordringer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændig - fjernundervisning 
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Titel 3 

 

Identitet og socialisering. 

Indhold Kernestof: 

I-bog, Systime. "SamfNU" C.  Læreplan 2017.  

Kap. 1. "Identitetsdannelse og socialisation" og kap.2: "Kultur og 

kulturmøde". 

Omfang 

 

Ca.33 % af undervisningstiden/læsestof/opgaver  

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. 

-Inddrage konkrete, aktuelle problemstillinger. 

– 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 argumenterer sammenhængende og 

nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændig - fjernundervisning 

 


