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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

januar- maj 2016 

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Michael Bay Jørgensen 

Hold NsaB116snet15  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 
 
 Velfærden i en globaliseret verden, har vi råd til velfærd?  

 

Titel 2 
 
 Hvem har magten i dansk politik?  

 

Titel 3 
 
 Socialisering og identitetsdannelse – spiller familien ingen rolle mere?  

 

Titel 4 
 
 EU og Danmark – har vi en fremtid sammen?  

 

  

 

https://fronter.com/vuc-vest/prjframe/chp.phtml?edit=640838104
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Velfærden i en globaliseret verden, har vi råd til velfærd?  

 

Indhold SamNU B, Ibog fra Systime  
Kapitel 5.1 og 5.2  
Kapitel 9 og 10  
Kapitel 11 (Metode og viden)  
Nyhedsbrev fra Danmarks Statistik d. 17.04.2012 – Vi har formue over for udlandet og gæld 
til os selv.  
www.politiken.dk d. 02.07.2011 – Jeg skylder den danske velfærdsmodel alt.  

Jyllandsposten d. 08.08.2013 – Udlændinge har nem adgang til danske dagpen-ge.  

Ugebrevet A4 nr. 18 d. 16.05 - 22.05.2011 - Velfærdsstaten styrker Danmark i globalise-

ringen.  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Klassiske og moderne ideologier.  
Velfærdsmodeller og udfordringer.  
Skattesystemet, omfordeling, det offentliges udgifter.  
BNP.  
Samfundsøkonomiske mål  
Finanskrise  
Økonomi, marked, økonomisk politik,  
Globalisering  

Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-

fundsmæssige problemstillinger, forklare samfundsmæssige problemstillinger gen-nem 

anvendelse af begreber og teorier, formulere faglige sammenhænge, indsamle, vurdere 

og bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger, at argumentere sammenhæn-

gende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog herom på et fagligt grund-

lag.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning, synopsis 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Hvem har magten i dansk politik?  

 

Indhold SamfNU B, Ibog fra Systime.  
Kapitel 3-4 og kapitel 5.3 – 5.5  
Kapitel 6 og 8  

www.jp.dk 25.06.2013 – Politikere vil tage magten tilbage  
Kristeligt Dagblad d 18.05.2012 – Demokratiets vogtere svigter  
PolitikNU, Ibog. Kapitel 8, tematekst 2, Beslutningsprocessen om kommunalreformen.  

PolitikNU, Ibog. Kapitel 8, tematekst 3: Mødet mellem Klient og system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Partier og ideologier  
Medier og politik  
Magtens 3-deling  
Hvad politik er  
Politisk deltagelse  
Stemmeteorier  
Demokratiformer  
Menneskerettigheder  
Magt  

At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-

fundsmæssige problemstillinger, at forklare samfundsmæssige problemstillinger gen-

nem anvendelse af begreber og teorier, at formulere fagligt funderede problem-

stillinger, at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og 

indgå i dialog herom på et fagligt grundlag. At formidle sammenhæng gennem enk-le 

metoder, arbejde med kvantitative undersøgelser  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og synopsis 

 

 

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

Titel 3 

 

Socialisering og identitetsdannelse – spiller familien ingen rolle mere?  

 

Indhold SamfNU, Ibog fra Systime. Kapitel 1 og 2.  
www.Information.dk d. 15.01.2014 – Barnet i systemets tjeneste.  

Tidsskriftet Asterisk nr. 27/2007, side 20-22. - Opdragelse er blevet et sam-

fundsansvar.  

Nyt fra Danmarks Statistik d. 18.03.2013 – 43% af alle ægteskaber ender i skils-

misse.  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Identitet, normer og værdier  
Dobbeltsocialisering  
Bourdieu  
Individualisering  
Livsstilsgrupper  
Trad, mod, senmod samfund  
Giddens  
Beck og risikosamfundet  
Familiens rolle  
(sociale) medier og identitet  
Social arv  
Multikultur  
Identitetsformer  
Kulturelle forskelle  

At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner ril at undersøge historiske og 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, forklare sam-

fundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teorier, at doku-

mentere viden om sammenhænge mellem nationale-, europæiske- og globale udvik-

lingstendenser, formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle modeller, på 

et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunk-

ter og indgå i dialog herom  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og synopsis.  

 

 

Retur til forside 

 



 

Side 5 af 5 

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

Titel 4 

 

EU og Danmark – har vi en fremtid sammen?  

 

Indhold SamfNU B, Ibog fra Systime, Kapitel 7.  

Ritzau d. 09. januar 2014 – Nye tal gennemborer myte om velfærdsturisme i Dan-

mark.  
Læserbrev fra www.aoh.dk d. 13.05.2014 – Sagen er klar, EU har for meget magt!.  
www.Information.dk d. 2.11.2013 Rygterne om EU's magt er stærkt overdrevne.  

www.B.dk d. 16.05.2014 - Rina Ronja Kari: Ja, EU-parlamentet skal have me-re 

magt over Kommissionen  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Magtens 3-deling  
EU's organer  
EU's påvirkning på DK politik  
Andre politiske systemer  
Partiers holdning til EU  
 
 

Kombinere viden fra fagets discipliner, undersøge et politikområde, undersøge øko-

nomiske prioriteringsproblemer, herunder betydningen af EU, formidle sam-menhæng 

v.h.a. enkle modeller m.v., anvende kvantitative og kvalitative metoder, skelne mellem 

forskellige argumenter, argumentere på et fagligt og politisk grund-lag, argumentere 

sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog på baggrund 

heraf  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og synopsis. 

 

 

Retur til forside 

 


