
 

Side 1 af 5 

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

maj-juni 2015 

Institution VUC-Vest - Esbjerg (Grindsted afd.) 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Samfundsfag 0-B 

Lærer(e) Lektor Peter Rasmussen (PRA) 

Hold 25SA0B11E15 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Velfærdssamfundets udfordringer  

Titel 2 Politiske forhold i Danmark  

Titel 3 Familien - Samfundsudvikling og socialisering 

Titel 4 Kriminalitet 

Titel 5  

Titel 6  

 
 
Titel 4 
 

Kriminalitet 

Indhold Kernestof:  
"Ret og rimelighed" I-bog Systime. Lise Ravnkilde.  
"Ungdomssociologi" Keld M. Sørensen Columbus 2005 2. udgave s. 144-205. 
"Kriminalitet og social kontrol" Columbus , Flemming Balvig 1999. 
S. 148-169. 
"Narkotikaproblemet" Keld M. Sørensen Columbus 2005 2. udgave s. 130-
144. 
Supplerende stof:  
Besøg i retten i Kolding. 
Artikel: "Straf virker hvis prisen passer" NyViden feb. 2016. nr.1. Helle Dioni. 
Artikelserie Metroexpress: "42 millioner er brugt på utilpassede i Caribien" 6. 
juli 2015. "Røvede 7-Eleven afsonede i Caribien" 4 juni 2015. "Brugte to 
millioner på Caribien-ture" 6 juli 2015. og "12 misbrugere har fået Caribien-
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tur " 3 juni 2015. Metroexpress. 
DR TV serie: "Dommer for en dag" 6 episoder. 

Omfang 
 

Ca. 25 % af undervisningstiden 

Særlige 
fokuspunkter 

Årsager til ungdomskriminalitet, sanktionsmetoder, politiske partiers 
straffesynspunkter 
Almene studiekompetencer, IT-kompetencer. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

Indhold Kernestof: 
I-bog Systime. "SamfNu" Kap. 3.(Medier og politik), Kap. 4. (Politik i teori 
og praksis) og kap. 5. 6. 7. 8.  
Supplerende stof: 
Artikel: "Danske domstole er verdens mest retfærdige" Ritzau 28/11 2012  
Artikel: "Danmark er verdens mindst korrupte land" Metroxpress 2012. 
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.folkletinget.dk. 
Besøg og rundvisning i folketinget. 
Studiehæfte: "EU og Folketinget" Folketinget 2012. 
Film: "Hængt ud på forsiden" Dokumentar DR. (om Henrik Gade Jensen) 
 

Omfang 
 

Ca.  20 % 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 
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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 
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Velfærdssamfundets udfordringer 

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" Kap. 9.(Velfærdssamfundet), Kap. 10.(Økonomi, 
globalisering og miljø) og Kap. 11.(Metode og viden i samf.) 
Supplerende stof: 
Artikel: "Er velfærdsstaten på vej ud?" Bent Greve RUC. i Videnskab.dk. 
2013. 
Artikel: "Måling: Danskerne er bekymrede for velfærdsstaten" i Den 
offentlige.dk  27/08 2013. 
Artikel: "Velfærdsstaten under pres" i af Nicolaj Dupont-Mersing. (V) 
aoh.dk. 18 marts 2015.   
Artikel: "Minister: Velfærd vakler i flygtningekrise" Børsen 12. april 2016. 
Film: Danskernes Akademi (Danmarks Radio) Velfærdssamfundets historie 
part 1-3. 
Artikel: "Der er mor der bestemmer hvem du bliver" 24timer.dk 3/okt. 2012. 
af Signe. L. Christiansen. 
Artikel: "Færre mænd bryder den sociale arv" MetroExpress.sep. 2012.  
Dokumentar DR "Den rigeste procent" 2015. tre afsnit. 
 

Omfang 
 

Ca. 30 % 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 
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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 
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Samfundsudvikling og socialisering. 

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" Kap. 1. "Identitetsdannelse og 
socialiation" 
Supplerende stof: 
Tv dokumentar: "Blodets bånd" 90 min. DR 2013. 
Danskernes Akademi (www.dr.dk): Foredrag - "Børns Velfærd og 
trivsel"  Social Forsknings Institut. ved Mai H. Ottosen 
Dokumentarfilm: "Min barndom i helvede" DR 2012. Omhandler 
Lisbeth Zorning Andersens opvækst. 
Artikel: "Lever familien? ja, men det er en ny familie" Berlingske 1. 
juni 2008. L. Dencik. 
Artikel: Flere og flere danskere bliver fattige" Artikel Ritzaus B. 
24/09 2012.  
Artikel: "Fakta: se fattigdommens Danmarkskort" Politiken 24/09 
2012. 
Artikel: "Flere og flere kvinder tjener mere end deres mænd"  
24timer. 07/03 2012. 
Artikel: Social arv slår hårdt i Danmark" Ritzaus 23/12 2012. 
Artikel: Singler i Danmark: flere og flere ufaglærte bor alene" 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 11/11 2012. 
Artikel: Skilsmissebørn bliver oftere enlig som børn" Kristelig 
Dagblad 1/7 2012. 
Artikel: "Danmark er ikke længere førende i lighed" JP 18/05 2012. 
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Omfang 
 

Ca.25 % 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 

 


