
 

Side 1 af 6 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2016 

Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg 

Uddannelse HF  

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Michael Bay Jørgensen 

Hold NsaC115vnet15  Periode: januar - juni 2016 

  
 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Velfærd 

Titel 2 Fordeling 

Titel 3 Partier og ideologier 

Titel 4 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Fordeling 

Indhold SamfNU C, Ibog fra Systime. 
Kapitel 7  
Politiken d 03.10.2011 – Se Thornings ni mål for dansk økonomi.  
 
 

Omfang 
 

 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Skattesystemet, omfordeling, det offentliges udgifter. 
Markedsmodellen  
Samfundsøkonomiske mål  
Økonomiske systemer og økonomisk politik  
Anvende grundlæggende viden økonomi og politologi til at redegøre for aktuel-le sam-
fundsmæssige problemer og løsninger herpå.  
Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  
Påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politi-ske 
handlingsmuligheder  
Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer  
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-funds-
mæssige problemstillinger, at forklare samfundsmæssige problemstillinger gennem anven-
delse af begreber og teorier, at formulere fagligt funderede problem-stillinger, at argumen-
tere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog herom på et 
fagligt grundlag. At formidle sammenhæng gennem enk-le metoder, arbejde med kvantita-
tive undersøgelser  
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Net undervisning og synopsis 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Politik og ideologi 

Indhold SamfNU C, Ibog fra Systime. 
Kapitel 3, 4 og 5.  
 
Uddrag af Liberal Alliances partiprogram.  
Uddrag af Dansk kommunistisk Partis partiprogram.  
Uddrag af Frihedskæmpernes partiprogram. 

Omfang 
 

35 timer  

Særlige fokuspunkter Partierne 
Lovgivning  
Menneskerettigheder  
Styreformer  
Fokus på forskellene mellem ideologier og partier, hvordan ideologi 
bruges i praksis af partierne  
Dokumentere enkle faglige sammenhænge  
Formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige be-
greber  
Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 
af fa-gets terminologi.  
Anvende grundlæggende viden om politologi til at redegøre for aktuelle 
sam-fundsmæssige problemer og løsninger herpå.  
Undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser  
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner ril at undersøge hi-
storiske 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 fag-
lige sammenhænge v.h.a. enkle modeller, på et fagligt grundlag at argumen-
tere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dia-
log herom 

Væsentligste arbejdsformer Net undervisning og synopsis
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Retur til forside 
 
Titel 1 Velfærd 
Indhold   

SamNU C, Ibog fra Systime  
Kapitel 3.1 og 6 samt 8.  
Debatindlæg fra 222.nordjyske.dk d. 10.05.2012 – Den danske velfærdsstat er alt for dyr, det kan 
der ikke være nogen tvivl om.  
Publikation fra nationalbanken juni 2011 – Udvikling i de forskellige aldersgrupper.  
www.JP.dk d. 01.02.2013 – Skandinavien giver vesten baghjul.  
Eurostat – BNP pr. indbygger i perioden 2005-2011 i EU og USA/Japan  

Omfang 
 

30 timer 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Klassiske og moderne ideologier. 
Velfærdsmodeller og udfordringer.  
Kritik af velfærdsstaten  
Anvende grundlæggende viden økonomi og politologi til at redegøre for aktuelle sam-
fundsmæssige problemer og løsninger herpå.  
Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  
Påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politiske 
handlingsmuligheder  
Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer  
Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæs-
sige problemstillinger, forklare samfundsmæssige problemstillinger gen-nem anvendelse af 
begreber og teorier, formulere faglige sammenhænge, indsamle, vurdere og bearbejde ma-
teriale til at undersøge problemstillinger, at argumentere sammenhængende og nuanceret 
for egne synspunkter og indgå i dialog herom på et fagligt grundlag. 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Net undervisning og synopsis 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 

Indhold SamfNU B, Ibog fra Systime, Kapitel 1 og 2 
Politiken d. 24.9.2009 ”Generation røvrendt – eller bare fortabt”  
Statistik fra Danmarks Statistik. ”Antal børn i institution, fra 1990-2011.  
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”  
 
 
 
 
 

Omfang 
 

30 timer 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

  
Identitet, normer og værdier  
Individualisering  
Livsstil  
Familien  
Etnicitet  
National identitet  
Social arv  
Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 
mønstre  
På et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dia-log og 
diskutere en faglig problemstilling  
Anvende grundlæggende viden om sociologi til at redegøre for aktuelle sam-funds-
mæssige problemer og løsninger herpå  
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner ril at undersøge historiske og aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, forklare sam-fundsmæssige pro-
blemstillinger ved anvendelse af begreber og teorier, at doku-mentere viden om sammen-
hænge mellem nationale-, europæiske- og globale udvik-lingstendenser, formidle og tyde-
liggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle modeller, på et fagligt grundlag at argumentere 
sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog herom  

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Net undervisning og synopsis 
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