
 

Side 1 af 17 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin  

Maj/juni 2016 

Institution  Vuc-vest (Varde afd.) 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau  Samfundsfag B 

Lærer(e) Villy Lauridsen 

Hold 55SA0B11E15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Stratifikation, social arv og uddannelsessociologi 

Titel 2 Demokrati og magt 

Titel 3 Velfærdsstaten – velfærdssamfundet - økonomi 

Titel 4 Social differentiering og kulturelle mønstre med hovedvægten på integration 

Titel 5 Ideologier, socialisering  og identifikation 

Titel 6  Familien 

Titel 7 Danmark og EU 

Titel 8 Introduktionstema  

Titel 9 Værkstedsundervisning 

Titel 10 Medier 

Titel 11 Ugepraktik 

Titel 12  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Stratifikation, social arv og uddannelsessociologi 

Indhold 1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 06 
s. 103-128 

      2.   Den samfundsskabte virkelighed. Berger m.fl. s. 74-77, 80, 81 
            Lindhardt og  Ringhof  1972 

3. Hvem bestemmer uddannelsens længde og art ? En arbejdsmo-
del. Erik Jørgen Hansen. 1965 

4. Mønsterbryder. Wikipedia. 
www.wikipedia.org/wiki/mønsterbryder 

5. De fleste af os har mere end vi fortjener. Preben Wilhjelm. In 
      formation 1.1114 
6. Politikere kan ikke modvirke social arv med flere penge. Anne 

Ringgaard . Videnskab 3.10.12 
7. Flere unge tager en ungdomsuddannelse. Danmarks Statistik  

1.5.14 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

16 lektioner 

Særlige fokuspunkter Stratifikationsmodeller, social arv,  statistik, stratifikationsudvikling, 
Turmin, Erik Jørgen Hansens forløbsundersøgelse, restgruppebegrebet. 
 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger gennem anvendelse af 
begreber og teorier
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At formulere fagligt funderede problemstillinger 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter 
og indgå i dialog herom på et fagligt grundlag 
At formidle sammenhæng gennem enkle metoder samt at arbejde med 
kvantitative undersøgelser 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Demokrati og magt  
 

Indhold 1.. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 2006 s. 197-268 
2. Den danske grundlov. Netudgaven. 
3. Magtens 3-deling i Danmark og EU. V.L.   I.P. 
4. Sådan bekæmper vi markedskræfternes magt. Pelle Dragsted. 
http://politiken/debat/profiler/pelledragsted/ECE2026962/saadan-bekaemper-
vi- m... 
5. Demokrati. Statskundskabere leder landet. Peter H. Nielsen. Pol 10.4.12  
6. Joseph Schumpeter. Demokratiteoretiker. 
    http://www.samfundsviden.dk/josef-shumpeter 
7. Pres på fagforeninger er et pres på hele den danske model. Flemming Ibsen m.fl.  
    Information 17.7.12 
8. Udviklingstoget.  Model for kritisk tænkning og forståelse af magtbegrebet. Villy  
    Lauridsen 13. I.P. 
9 .Magt og indflydelse. Magtmodel  13 0-B. HF-VUC-varde  I.P. 
10. Når superfluen lander på din dyne. Tænk 30.1.09 
11. Socialiseringsteorier. Villy Lauridsen. S. 28-60. Danmark i verden. Erhvervssko 
      lernes forlag 06. 
12. WikiiLeaks – the tell-tale of the web.  have@go 2/2011 
13. Samf. Nu. Bylov m.fl. s. 172-176. Systime 08  
 
Klasseprojekt: Udarbejdelse af aktuel “magtmodel” 
 
Udarbejdelse af problemstillinger til- og deltagelse i diskussion med folkeskolelærer 
Udarbejdelse  af problemstillinger til og deltagelse i diskussion med forstander 
Frants Regel, VUV-Vest), samt rektor for Varde Gymnasium, Finn Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

27 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Demokratimodeller, terrorlovgivningen, Bjerres skalamodel, magtbegrebet, politiske 
partier, folketinget, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, lobbyisme 
Fremtidsperspektiver, Molins model, Montesquieu. EU-lovgivning 
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At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge historiske og 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teo-
rier 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale-, europæiske- og globa-
le udviklingstendenser 
At formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle modeller 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
At undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i dialog herom 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 klassearbejde, gruppearbejde, studerende i lærerrollen, gæstelærere 
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Titel 3 
 

Velfærdssamfundet – velfærdsstaten – økonomi 

Indhold 1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 2006. Heri s.   
264,265 , 327-342 

2. Samf. Nu. Morten Bylov m.fl.. Systime 2009. Heri s. 236-240,  245-248 
3. B-Bogen. R. Bundsgaard m.fl. Columbus 2011. Heri s. 90-93,  186-187 
4. Samf.fag C. Henrik Kurreer m.fl. Systime 2008. Heri s.   223-226,286-288, 

296-299, 321-323,  
5. Velfærdsstatens mange liv. Benny Jacobsen. Columbus 2004. Heri s. 130-

132, 137-138 
6. fremtidens velffærdssamfund. DR/DK/P1/orientering 

mhtml:file//C:documentsandsettings/bruger/dokumenter/fremtidens vel-
færdssamfund… 

7. konkurrencestaten Danmark. Helene Willadsen m.fl. Pol 12.3.11 
8. til helvede med konkurrencestaten. Arbejderen 8.4.14 
9. overvågning og underholdning. Peter Lauritsen. Information 16.4.12 
10. nettoformuer fordelt på formuedeciler. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

2010 
11. finanskrise 2007-2010. Wikipedia.http://da/wikipedia.ork/wiki-finanskrise 
12. det koster samfundet og borgerne dyrt, når private virksomheder skal have 

snablen ned i fælleskassen. Pelle Dragsted. Pol 21.7.13 
13. finanspagten kort fortalt. Metroexpres  31.1.12 
14. terrorlov bliver brugt, men ikke til terrorudleveringer. Kim Kristensen. In-

formartion 14.7.12 
15. finansrådet fraråder bankunionen. Poul dengsøe  8.10.14 
16. forbyd omskæring. Bjarne Nielsen. Information 20.7.12 
17. forstå det nu, Corydon. Kaj Himmelstrup.  Pol. 19.3.14.  
18. vækst på hjernen. Information 16.7.12 
19. skal vi fortsætte med at lave grise i Danmark ? Morten Merrild m.v. 4.2.14 
20. sådan ligger landet. Jens Fisker  Pol 
21. reklamer. Villy Lauridsen. Jydske Vestkysten  21.6.13. 
 

 
Efterfølgende statistikker er alle hentet i Statistisk 10 års oversigt. Danmarks Sta-
tistik 2014 
 
22. vielser og skilsmisser s. 22 
23. indvandrere og efterkommere 1. jan. Fordelt efter alder s. 25 
24. indvandrere og efterkommere 1. jan. Fordelt efter lande s. 25 
25. familier fordelt efter familietype 1. jan. s. 27 
26. familier fordelt efter husstandssammensætning 1. jan. s.27 
27. i uddannelse 3 måneder efter afgang fra grundskolen s. 30 
28. fuldførte almen- og erhvervskompetencegivende uddannelser 1. okt. – 30 

sept. 
29. andel af 25. årige, som har fuldført en ungdomsuddannelse s. 31 
30. andel af 35 årige, som har fuldført en videregående uddannelse s. 31 
31. TV-seertid fordelt efter kanaler  s. 35
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32. befolkningen fordelt efter køn og tilknytning til arbejdsmarkedet s. 37 
33. offentligt forsørgede 16-64 årige s. 44 
34. udgifter til sociale ydelser s. 46 
35. modtagere af overførselsindkomster fordelt efter herkomst s. 48 
36. Danmarks nationalregnskab  s. 101 
37. centrale størrelser i nationalregnskabet s. 102 
38. Danmark og udlandet  s. 105 
39. Danmark og udlandet s- 105 
40. investeringer fordelt efter art s. 121 
41. skatter og afgifter fordelt efter art s. 121 
42. statens gæld  s. 136 
43. importen fordelt efter varegrupper  s. 143 
44. eksporten fordelt efter varegrupper  s. 143 
45. betalingsbalancen  s. 149 

 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Omfang 
 

  38 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Det økonomiske system. Friedman, Keynes, Marx, Adam Smith, finanskrise, lavkon-
junkturer, finanspolitik, outsourcing, de politiske klemmer, velfærdsmodeller, vel-
færdssamfundets fremtid, privatisering, udlicitering, den danske model, BNP, beta-
lingsbalancen, finanspagten 
 
 
 
 
at kombinere viden fra fagets discipliner 
At undersøge et politikområde
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At undersøge økonomiske prioriteringsproblemer, herunder betydningen af EU 
At formidle sammenhæng v.h.a. enkle modeller 
At anvende kvantitative og kvalitative  metoder 
At skelne mellem forskellige argumenter 
At argumentere på et fagligt og politisk grundlag 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog på baggrund heraf 
At undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 
diskutere løsninger 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelser, gæstelærer 
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Titel 4 
 

 
Social differentiering og kulturelle mønstre med hovedvægten på integration

Indhold  
1. Danmark i verden. Villy Lauridsens. Erhvervsskolernes forlag 06. heri  Kap. 

1 (S/M-syn). Kap. 6 (socialisering), Kap. 10 (heri kun Tofflers udviklingsteo-
ri, Kap. 12 (globalisering). 

2. Kvinders adfærd er familiens ære. Hussein Shehadeh. Samspil nr. 7 1994 
3. Assimilation ser et lodret krav til indvandrere. Søren Krarup. 

www.danskfolkeparti.dk/S%C3%B8ren_krarup_assimilation_et_lodret_krav 
4. Den danske forening. Wikipedia  

            http:// Da.wikipedia.org/wiki/Den_danske_Forening 
5. Koranen (formelt Mohammed/Allah). Dansk udgave med arabiske side tek-

ster Udg. af ?. Udvalgte sider: 83,168,169,172,173.182,183,742,743,750,751 
6. Frihed fra friheden. Lotte Bøggild Mortensen. Information …/2011 
7. Kan danske børn spise muslimsk mad? Finn Vejlgaard. Vanløse folkeblad 

26.10.99 
8. Dilemmaer i  flygtningepolitikken. Villy Lauridsen i Jydske Vestkysten. 

30.4.16 
 
 

 
 
 

 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Integrationsmodeller, globalisering, migration, dansk kultur, murens fald, den øko-
nomiske globalisering, EU (arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed) 
 
 
 
At kombinere og anvende viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle, sam-
fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
At formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle metoder, beregninger, 
tabeller og diagrammer 
At skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i dialog herom.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, klassediskussion, studerende i lærerrollen 
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Titel 5 
 

 Ideologi , socialisering og identitetsdannelse 
 

Indhold 1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 06. Heri s. 28-
60, 161-195, .    

2. Hvad er socialisering ? Flemming Ravn 
File:///C:Users/villys/AppData/Local/Temp/Low/A66751A8.htm  

3. Mig, mig, mig ! Er du klar til at se dig selv i øjnene ? Lasse Lavrsen 1.2.08 
http://www.information.dk/154042 

4. kropsidealer/selviscenesættelse. Trine Larsen. 
http://kropsidealerprojekt.blogspot.dk/2014/03/selviscenesættelse 7.html 

 
Holdet har her ud over set og diskuteret : 

 
     Dr 2`s og You tubes  : ”Inside Wall street” dato ? 

 
Omfang 
 

30 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Socialisme, humanisme, liberalisme, socialliberalisme, fascisme, venstresocialisme, 
socialdemokratisme, konservatisme, gammel-konservatisme, den hermeneutiske spi-
ral, rolleteorien, identifikation, behaviorisme, hverdagsbevidsthed, Freuds person-
lighedsmodel, klassespecifik socialisering, primær-,sekundær-, og tertiær socialisering 
 
 
 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-
fundsmæssige problemstillinger 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger gennem anvendelse af begreber og 
teorier 
At formulere faglige sammenhænge 
At indsamle, vurdere og bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, studerende i lærerrollen 
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Titel 6 
 

Familien 

Indhold  
Projektarbejde om familien: 

1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes Forlag. Heri: s. 63-
100 

2. Familien under forandring. Camilla Mehlsen. Information. 
http://www.faktalink.dk/titelliste/familien-under-forandring/hele-
faktalinket-om-famil... 

3. Arbejdet,fritiden og familien i fremtiden. Maria T. Hoppe. 
http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=10&1ng=1 

4. Et nyt kvindeoprør er på vej. Amalie Lyhne. Politiken debat 
http://politiken.dk/debat/ECE2261490/est-nyt-kvindeoproer-er-paa-vej 

5. Trends i familiemønstrene i fremtiden. Liselotte Lyngsø m.fk. 
http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=296&1ng=1 
 
Hertil individuel litteratur fra de forskellige projektgrupper 

 
 

Omfang 
 

  18 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Kernefamiliens opståen, biologiske og samfundsskabte forskelle mellem de to køn, 
kønsroller,  børnefamilier, kulturrevolutionen, kærlighed, seksualitet og samliv, 
skilsmisser, alternative familieformer, familiens fremtid 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Projektarbejde, klasseundervisning, fremlæggelser, ud af huset aktiviteter 
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Titel 7 
 

 
 Danmark og EU 
 

Indhold 1. 117 spørgsmål og svar om EU. Folketinget 12 Heri : s. 12,29,35,41 59, 60 ,82 
101 ,118 ,136-37  

2. Samfundsfag C. Hammer m.fl. s. 370-80. Systime 07 
3. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Heri s. 346-248, Erhvervsskolernes for-

lag 06 
4. Finanspagten kort fortalt. Metroexpres 31.1.12 
5. Fri bevægelighed – EU-borgere. Europakommissionen. 

http://EC.europa.eu/social/mail.jsp?catld=457&langld=da 
6. Frie kapitalbevægelser. Europaparlamentet. 

http://www.europaparl.europa.eu/aboutparliament/da/displayFtu.html?ftul
d=FTU 3.1.6… 

7. Merkel skal ikke hyldes. Peter H. Thomsen i PIO 14.8.13 
8. Velfærdsklemme. www.ugebreveta4.dk/da/2013/201339/Tirsdag/EU-

regler kan presse danske ydelser.aspx?p=1 
..  

9. Fakta:Hvad er de fire EU-forbehold. Ritzau 8.1.08 
C:Users/villys/appData/Local/Temp/low/Z1xx24ZH.htm 

      10. Folketingets vedtagelse af traktater uden folkeafstemning. (Grundlovens §  
            20). Kilde: Grundloven. 
      11. Det siger partiernes retsordførere: Karina Bjørnholdt. Dansk Politi 31.3.14 
      12. Danmark er låst fast i EU`s spændetrøje. Glen Madsen . Jyllandsposten  
            21.6.13 
      13. DK på vej ud af politisamarbejde. TV2 Nyhederne 31.5.13 
      14. Flertal: Forsvarsforbeholdet er forældet og bør afskaffes nu. Nola Grace  
            Gaardmand. C:/villys/App/Data/Local/Temp/Low/XZME3ZLX.htm 
      15. Tag dig iagt Danmark ! Admin 20.5.2015. Dansk Folkeavis 
      16. Mere end europol. ML . arbejderen 25.8.15 
      17. Den store forskel – EU eller stater . Line Barfod. Arbejderen  OBS….OBS 
      18. 10 argumenter for retsforbeholdet.  Lave. K. Brock. Folkebevægelsen mod  
            EU. Arbejderen OBS:::OBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omfang 
 

25 lektioner 
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Særlige fokus-
punkter 

EU`s historie, folkeafstemninger, 4 danske forbehold, finanspagten, patentdomsto-
len, europaparlamentet, demokratiet i EU, arbejdskraftens- og kapitalens frie bevæ-
gelighed, euroen, medier i EU-sammenhæng, retsforbeholdet 
 
 
 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter 
punkter og indgå i dialog herom. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teori-
er 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge historiske og 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde , klassegennemgang, studerende i lærerrollen, gruppearbejde, Anni 
Mathiesen fra FT i diskussionsmøde med studerende
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Titel 8 
 

 
Introduktionstema 
 

Indhold  
 

1. Bekendtgørelsen for samfundsfag. Uvm.2014/15 
 
2. At være eller  at lære – det er spørgsmålet for gymnasiet i dag. Per H. Han-

sen. Pol. 25.1.12 
3. Den røde hue kan ende som symbol på snyd og ugidelighed.  Freja Schloss. 

Inf. 11.7.12 
 

Omfang 
 

10  lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kernestof, frafald, metodediskussion, besøg af studerende fra VUC-holdet 2013 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, gæstelærerbesøg uden lærerens tilstedeværel-
se (tidligere studerende)
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Titel 9 
 

 Værkstedsundervisning 
 

Indhold  
Værkstedsundervisningen havde for samf.fags vedkommende  fokus på begreberne  
problemformuleringer, problemstillinger samt skrivning/udformning af  synopsis. 

Omfang 
 

  
Værkstedsundervisning:  10 lektioner  
 

Særlige fokus-
punkter 

Se ovenfor 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde,  
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Titel 10 
 

Medier 

Indhold 1. Medier. Samfundsfag C. Hammer m.fl. Systime 07 s.138-142 
2. Massemedier, nyhedsformidling og meningsdannelse. Finn Rasmussen. Columbus 
07. Heri s. 13-16, 105-107, 135-138 
3. Medierne og politisk meningsdannelse. Bundsgaard m.fl. Columbus 09. Heri s. 64-
68 
4. Hvem ejer medierne ? Erhverv og finans 5.11.13 
5. Stort medieforbrug kan skade unges trivsel. Børnerådet 10.6.15 
6. Sociale medier. Wikipedia. http://da.wikipediaorg/wiki/sociale.medier 
7. Manning og ytringsfriheden. Information 2.3.13 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Borgerligt mediemonopol ?, magtbegrebet, ejerforhold, demokrati i relation til medi-
er, børn og unges forbrug af medier 
 
At indsamle, vurdere og bearbejde materiale for at undersøge problemstillinger 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner 
At forklare samfundsmæssige problemstilligner ved anvendelse af begreber og teori-
er 
At formulere fagligt funderede problemstillinger, at indsamle, vurdere og bearbejde 
materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kursister i lærerrollen 
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Titel 11 
 

Ugepraktik 

Indhold Samtlige studerende fik til opgave selv at opsøge et relevant praktiksted, indgå aftaler 
vedr. arbejdstider, arbejdets indhold, gensidige forventninger, at skaffe formel un-
derskrift fra arbejdsstedet etc. 
Tanken var, at den enkelte studerende skulle afvikle en ugepraktik på en arbejdsplads 
svarende til den uddannelse, den enkelte forestillede sig at søge ind på efter dette 
studieår. 
Ideen fra min side var den at forhindre fejlvalg af uddannelse, ud fra den hypotese, 
at nogle studerende aldrig har arbejdet i det job , man efterfølgende havde tænkt sig 
at søge uddannelse til 
Efter praktikugen deltog alle studerende i en fælles evaluering af ugen, hvor man 
udvekslede erfaringer og oplevelser

Omfang 
 

En studieuge 

Særlige fokus-
punkter 

Svarede arbejdspladsen til den studerendes forestillinger om et fremtidigt job 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Almindeligt arbejde  og arbejdstider på linje med alle øvrige ansatte 

 


