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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

December-januar, 2016-2017 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse HF-E -  

Fag og niveau Samfundsfag 0C, HF-E læreplan 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold 16SA0c11E16 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 

1 

Familien i det senmoderne samfund 

Forløb 

2 

Velfærd og fordeling 

Forløb 

3 

Kulturmøder i Danmark 

Forløb 

4 

Ideologier og politiske partier 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Side 2 af 13 

  

 



 

Side 3 af 13 

 

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

 

Titel 1 

 

Familien i det senmoderne samfund 

Indhold Litteratur: 

Bysociologi, Ibog, Systime 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=140 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=153 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=154 

 

 

Antal børn i institutioner 1990-2014, fra Danmarks Statistik.  

http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-

dine-born 

https://www.youtube.com/watch?v=ps__mJgbpH8 

 

AE:  statistikker om unge uden uddannelse, fra "Børns opvækstvilkår har enorm 

betydning", 2011. 

 

 

Politiken d. 24.9.2009 

”Generation røvrendt – eller bare fortabt” 

 

Statistik fra Danmarks Statistik. 

”Antal børn i institution” 

 

Artikel fra Radio ANR d. 21.6.2012 

”Forældre spiller ind på dine karakterer” 

 

Politiken d. 29.2.2012 

”Kan man overhovedet bryde den sociale arv i dette land” 

 

Jeg er Zlatan. Uddrag, side 67-80.  

 

Samfundsfag B&C, https://samf-bc.systime.dk/, Ibog, Systime: 

Kapitel 2, 3 og 11 

 

Klassesamfund.dk tema 2: den sociale arv er stadig stærk i Danmark 

 

Sociologisk Set, Ibog, Systime: 

Kapitel 4 

 

https://c-samf.systime.dk/index.php?id=912 - sådan læser man en tabel 

 

 

Bysociologisk undersøgelse  der ledte over i metode lære.  

 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=140
https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=153
https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=154
http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-dine-born
http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-dine-born
https://www.youtube.com/watch?v=ps__mJgbpH8
https://samf-bc.systime.dk/
https://c-samf.systime.dk/index.php?id=912
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Kernestof: 

 

Sociologi 
– identitetsdannelse og socialisation 
– sociale og kulturelle forskelle. 

– centrale samfundsfaglige informationskanaler. 

 

 

Omfang 

 

42 lektioner ä 45 minutter (inkl. Introduktion på 9 lektioner) 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Faglige mål:  
– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for ak-

tuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 
– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kultu-

relle mønstre 

– formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
– formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 

– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets 
terminologi 

– på et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 
og diskutere en faglig problemstilling. 

 

 

 

Begreber: 

Socialisation 

Dobbeltsocialisering 

 

Identitet 

Individualisering 

Øget refleksivitet 

Ingen adskillelse af tid og rum 

Udlejring af sociale relationer 

Forandringshastighed 

valgniografi 

 

Norm 

værdier 

 

Patriarkalsk familie 

Sociale akvarium 

Svingdørsfamilie 

Teamfamilie 

 

Refleksivitet 

 

Rolle 

Rollekonflikter 
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Sociale sanktioner 

 

Social arv 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, web 2.0, empirisk undersøgelse, gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Velfærd og fordeling 

Indhold  

Ibogen Samfundsfag B&C, kapitlerne 7 og 8 

 

Politiko.dk d. 29.10.2015 

Nobelprisvinder: USA kan lære noget af den danske model 

 

Velfærdstrekanten 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbv9h39q1r0 

 

Politiken.dk d. 30.08.2016 

Sådan skal Løkkes Danmark se ud i 2025 

 

Debatten 

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-09-29 

 

politiken.dk d. 03.10.2011 

Se Helle Thornings 9 mål for dansk økonomi 

 

Artikel fra nordjyske.dk d. 10.05.2012 

Finansiering. Den danske velfærdsstat er enorm der, det kan der ingen tvivl være 

om.  

 

Nationalbanken maj 2012: 

Udvikling i bestemte befolkningsgrupper 

 

 

Kernestof: 

-  politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 

– økonomiske kredsløb og styringsinstrumenter 

– velfærd og fordeling. 

 

 

Omfang 

 

21 lektioner â 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 
Faglige mål 

- anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 
– undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser 

– undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 

– påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politiske 
handlingsmuligheder 

– formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere infor-
mationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 

– formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbv9h39q1r0
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-09-29
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– formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 

– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets 
terminologi 

– på et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 

og diskutere en faglig problemstilling. 

-  

 

 

 

Kernebegreber: 

Velfærdsmodeller: 

- Angelsaksisk/liberale/residuale velfærdsstatsmodel 

- Centraleuropæisk/konservative velfærdsstatsmodel 

- Skandinavisk/universelle velfærdsstatsmodel 

Økonomi: 

- Skattetryk 

- Udlicitering 

- Brugerbetaling 

- Forsørgerbyrde 

- Højkonjunktur 

- Privatisering 

- Betalingsbalancen 

- Blandingsøkonomi 

- Devaluering 

- Ekspansiv finanspolitik 

- Flexicurity 

- Højkonjunktur 

- Lavkonjunktur 

- Indkomstpolitik 

- Inflation 

- Keyesianisme’ 

- Konjunkturarbejdsløshed 

- Kontraktiv finanspolitik 

- Markedsøkonomi 

- Pengepolitik 

- Planøkonomi 

- Prismekanismen 

- Valutakurspolitik 
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- Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 9 af 13 

Titel 3 

 

Kulturmøder i Danmark 

Indhold Samfundsfag b&c, Ibog: kapitel 3 og 9. 

 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-

mellem-liv 

 

http://politiken.dk/oekonomi/ECE83304/danskerne-vil-vaere-selvstaendige---

men-toer-ikke/  

 

 

https://2esa.wikispaces.com/Tre+identitetsformer 

 

Film: Ordet fanger. Fra www.filmcentralen.dk 

 

http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/17276304 

 

 

 

 

Kernestof: 

- Menneskerettigheder 

– identitetsdannelse og socialisation 

– sociale og kulturelle forskelle. 

 

Omfang 

 

4 x 3 lektioner â 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 
– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktu-

elle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 
– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturel-

le mønstre 
– påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politiske 

handlingsmuligheder 
– formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere informa-

tioner til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 

– formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
– formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 

– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets ter-
minologi 

– på et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog og 
diskutere en faglig problemstilling. 

Faglige begreber: 

Integrationsformer: 

- Assimilation 

- Pluralistisk integration 

- Segregation 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
http://politiken.dk/oekonomi/ECE83304/danskerne-vil-vaere-selvstaendige---men-toer-ikke/
http://politiken.dk/oekonomi/ECE83304/danskerne-vil-vaere-selvstaendige---men-toer-ikke/
https://2esa.wikispaces.com/Tre+identitetsformer
http://www.filmcentralen.dk/
http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/17276304
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Livsformer: 

- Karrierelivsform 

- Lønarbejderlivsform 

- Selvstændig livsform 

- Livsformcentrisme 

- Baglandslivformen 

- Husmorlivsformen 

 

Andre begreber 

- Asylansøgere 

- Etnocentrisme 

- Flygtninge 

- Globalisering 

- Indvandrere 

- Ytringsfrihed 

- Asian Values 

- Folkeretten 

- Globalisering 

- Humanitær intervention 

- Ikke-interventionsprincippet 

- Kulturrelativisme 

- Territorialhøjhed 

- Universelle menneskerettigheder 

- FN 

 

Hyllands identitetsformer 

- Ren identitet 

- Bindestregsidentitet 

- Kreolsk identitet 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/projektarbejde/web 2.0/tv-avisen/ 
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Titel 4 

 

Partier og politiske ideologier 

Indhold Samfundsfag b&c (ibog) kapitel 4, 5 og 6. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs 

 

http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/ 

 

https://www.martinschultz.dk/opgaver/dahl.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs 

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=x8QaGc-vpcU 

 
https://www.information.dk/debat/2002/10/magtens-tredeling 
 

https://www.information.dk/debat/2016/10/usa-dysfunktionelt-demokrati 

 
http://www.b.dk/politiko/lektor-dronningerunden-kan-blive-vanskelig 
 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-
hvis-ikke-han-faar-sin-vilje  

 

http://www.ft.dk/Demokrati/Folketinget/Fra_ide_til_lov.aspx 

 
folketingsbehandling 
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/salen/19.aspx?as=1 
 
 
udvalg - åbent samråd 
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/uui/td.1353300.aspx?as=1 

 

http://www.ft.dk/Leksikon/Beslutningsforslag.aspx 

 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-

mindretal/ 

 

http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-dropper-lov-om-boernecheck 

 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6JRZqxiIIU 

 

Uddrag af hvert folketingspartis principprogram. 

 

Pape raser over Anders Samuelsen: Du taber det borgerlige Danmark på gulvet. Artikel fra 

Ugebrevet A4 d. 07.09.2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs
http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/
https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs
https://www.youtube.com/watch?v=x8QaGc-vpcU
https://www.information.dk/debat/2002/10/magtens-tredeling
https://www.information.dk/debat/2016/10/usa-dysfunktionelt-demokrati
http://www.b.dk/politiko/lektor-dronningerunden-kan-blive-vanskelig
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
http://www.ft.dk/Demokrati/Folketinget/Fra_ide_til_lov.aspx
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/salen/19.aspx?as=1
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/uui/td.1353300.aspx?as=1
http://www.ft.dk/Leksikon/Beslutningsforslag.aspx
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-mindretal/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-mindretal/
http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-dropper-lov-om-boernecheck
http://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.youtube.com/watch?v=e6JRZqxiIIU
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Valgresultatet folketingsvalg 2015. Fra dr.dk d. 19.06.2015 

 

 

Kernestof¨ 
– politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 

– demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet 
– politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder. 

 

Omfang 

 

24 lektioner â 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter  

Faglige mål 

2.1. Faglige mål 

Kursisterne skal kunne: 

– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktu-

elle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 

– undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser 
– formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere informa-

tioner til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
– formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 

– formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 
– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets ter-

minologi 
– på et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog og 

diskutere en faglig problemstilling. 

 

Forløbets begreber 

Partytyper: 

- Catch-all-parti 

- Ideologisk parti 

- Klasseparti 

- Markedsparti 

- Pragmatisk parti 

- Enkeltsagsparti 

Politik: 

- Forhandlingsmodellen 

- Gammel politik 

- Molins model 

- Natvægterstat 

- Politik 

- Rationel problemløsning 

- Skraldespandsmodellen 
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- Velfærdsstat 

- Dronningerunde 

- Finansloven 

- Korporatisme 

- Magtens tredeling 

- Mistillidsvotum 

- Parlamentarisme 

- Nærdemokrati 

- Ombudsmanden 

- Spærregrænsen 

- Deltagelsesdemokratiopfattelsen 

- Demokrati 

- Direkte demokrati 

- Konkurrence-demokratiopfattelsen 

- Repræsentativt demokrati 

- Retsstat 

- Retssystem 

Vælgere: 

- Marginalvælger 

- Kernevælger 

- Populisme 

-  

Ideologier: 

- Konservatisme 

- Liberalisme 

- Socialisme 

Dahls fem demokratikriterer 

-  Medbestemmelse 

- . Lighed i valg 

- Opnåelse af begrundet indsigt 

- Kontrol med dagsordenen 

- Ingen udelukkelse af voksne 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Grupperbejde/projektarbejde/web 2.0/Besøg i Esbjerg byret 

  

 


