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

maj-juni 2016 

Institution VUC-Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Samfundsfag CB 

Lærer(e) IME 

Hold 15SACB21E15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Hvem har magten? 

Titel 2 Velfærdsstat eller konkurrencestat? 

Titel 3 Fra finanskrise til økonomisk krise 

Titel 4 Den skæve verden 

Titel 5 Livet i byen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Hvem har magten? 
 

Indhold Kernestof 
”B-bogen, Din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, side 9-35, side 41-48,  
side 61-69, side 96-117 
 
Supplerende stof 
”Tænketanke på himmelflugt”, Dansk kommunikationsforskning, 22.5.2015 
”Bilderberg-en elitær og udemokratisk supermagt”, Politiken, 22.5.2015 
”Pendanter til Bilderberg”, DR-DK, 30.5.2014 
”Topchefer forlader VL-grupper”, Berlingske, 29.1.2014 
”Tænketanke på dansk himmelflugt”, Dansk kommunikationsforening, 22.5.2015 
”Spindoktorer er kommet for at blive”, Kristlig Dagblad, 6.12.2011 
”En håndfuld organisationer trækker i trådene i dansk politik”, Information, 10.3.2014 
”Med partiernes krise kom demokratiets krise – eller hvad?” Politico, 27.9.2013 
”Tilliden til politikerne er helt i bund”, Ugebrevet A4, 6.10.2014 
Underviserproduceret powerpoint med opgaver vedr. mediernes magt inklusive 
henvisninger til relevante hjemmesider og artikler 
”Politikerne tillægger medierne stor magt”, Alting, 6.10.2008 
”Fattige Carina og Dovne Robert har ændret danskernes syn på kontanthjælp”, Politiken  
18.12.2012 
”Arven efter Carina og Robert”, Information, 27.12.2013 
http://www.b.dk/berlingskebarometer, 26.10.2014 
Dagpengekommissionen er sammensat af ”the usual subjects”  
http://www.detdanskearbejdsmarked.dk/den-danske-model 
Besøg af Carsten Holm, konsulent LO Esbjerg, oplæg og diskussion om dansk  
Fagbevægelse, arbejdsmarkedspolitiken og den danske model 
Besøg af Thomas Bruun, jounalist ved Jydske Vestkysten, oplæg om mediernes rolle i  
politikudvikling, herunder forholdet mellem pressen og politikerne 
Opgavesæt: 
”Hvor er fronten i dagpengekampen?”, Kritisk Debat, 15.10.2014 
”Den store guide til dagpengeballaden”, Berlingske Politico, 30.4.2015 
”SF og Dansk Folkeparti indgår aftale om dagpenge”, EkstraBladet, 30.5.2015 
”Højere velfærdsydelser truer ikke arbejdslyst”, djøfbladet, 9.6.2015 

Omfang 
 

 37 lektioner 
 

Særlige fokuspunk-
ter 

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde  
- At anvende kvalitativ analyse 
- Fremlægge og argumentere på et fagligt grundlag 
- Anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
- At kunne skelne mellem er og bør 
- At undersøge og demonstrere et politikområde 
- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 

samfundsmæssige problemer og løsninger herpå (projektopgave)
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

- Klasseundervisning 
- eksterne besøg 
- parvis arbejde 
- arbejde i større grupper 
- individuelle projektopgave - synopsistræning

Titel 2 Velfærdstat eller konkurrencestat? 
Fokus på den udfordring den aktuelle flygtningestrøm udgør for den skandinaviske 
velfærdstat 

Indhold Kernestof 
”B-bogen, Din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, side 79-95, side 169-182 
 
Supplerende stof 
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-09-04-svarede-du-ogsaa-forkert-et-spoergsmaal-dri
danskerne-i-statsborgerskabs-test 
www.youtube.com/watch?v=ryHoPiEAzao, Kaj Ove Pedersen om Konkurrencestaten og 
”det etiske øjeblik” 
”Introduktion til finansloven”, Information, nov.2013 
”Overblik over finansloven 2016”, Børsen, 29.9.2015 
”Folketingets åbningstale”,6.10.2015 
http://nyheder.tv2.dk/2015-10-06-her-er-loekkes-aabningstale-danmark-er-et-dejligt-land-m
”Er 800.000 danskere på passiv forsørgelse?”, 3.11.2014, Information 
”65 år i tal”, Danmarks Statisktik 
www.dst.dk/da/statistik/emner/offentligt-forsoergelse/16-64-aarige-offentligt-forsoergelse
”2,9 er på enten overførselsindkomster eller offentligt ansat”, 20.3.2013, CEPOS 
”Konkurrencestaten er velfærdstaten på afveje”, 24.8.2013, Berlingske Nyhedsbureau 
”Her er Lykkes 34 asylstramninger”, Politiken, 13.11.2015 
”Muslimsk kvinde blev presset efter medvirken i DR2-program”, DR 
”2015 kan blive et rekordår: så meget koster det at få flygtningenes ægtefælle og børn til 
Danmark”, BT, 18.10.2015  
”En flygtningepolitik, der virkeligt batter”, Alternative 
Kilder til løsning af gruppeopgaver om velfærdsstaten og den aktuelle  
flygtningestrøm 
www.dr.dk/nyheder/tema/flygtningepres-paa-europa 
http://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-spoergsmaal-og-svar-om-flygtninge/ 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/flygtninge 
”Fakta-saadan-fordeler-eu-120000-flygtninge”, Politiken, 22.9.2015 
”Flygtningekrisen afslører at EU mangler-redskaber”, Politiken 4.9.2015 
http://www.ungeformenneskerettigheder.dk/category/videoer/ 
http://www.frivillignet.dk 
Tyskland Flygtninge er en større udfordring end genforening, Jyllandsposten, 3.10.2015 
”Grækenland vi kan ikke klare flygtningepresset”, Berlingske, 7.8.2015 
”Sådan vil partierne løse flygtningskrisen i middelhavet”, Jyllandsposten, 21.4.2015 
http://www.dfunk.dk/intetvalg/facts-om-flygtninge/ 
”Årsagerne bag flygtningestrømmen og veje til Europa”,youtube 
Besøg af en gruppe flygtninge

Omfang 32 lektioner 
Særlige fokuspunk- - Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde
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ter - At anvende kvalitativ og kvantitativ analyse 
- Fremlægge og argumentere på et fagligt grundlag 
- Anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
- At kunne skelne mellem er og bør 
- At undersøge og demonstrere et politikområde, herunder betydningen af EU 
- At arbejde med sammenhængen mellem økonomiske og politiske problemstillinger 
- At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 

             samfundsmæssige problemer og løsninger herpå (projektopgave)
Arbejdsformen - Klasseundervisning 

- parvis arbejde 
- arbejde i større grupper 
- eksterne besøg

Titel  
 

Fra finanskrise til økonomisk krise 
 

Indhold Kernestof 
”B-bogen, Din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, side 122-127, side 130-141, 
Side 144-147, side 149-154  
Fra finanskrise til økonomisk krise https://www.youtube.com/watch?v=xR6IBl0XjV8 
 
Supplerende stof 
Powerpointintroduktion til samfundsøkonomi 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virkomhedsret/Finansielle%20sektor/ 
anbefalinger%20fra%20Rangvid%20udvalget 
”Reaktioner på Rangvidrapporten”: 
www.cevea.dk/pressemeddelse/cevea-roser-rangivd-rapporten 
Oplæg og diskussion v. Eigil Starup, forhåndværende direktør i Sydbank om  
finanskrisen set med lokale/regionale briller 
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/medlemslande/oekonomimodul 
www.eu-oplysninger.dk/fakta/tal/bnp_vaekst 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx 
http://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2015 
www.information.dk/databloggen/480268 
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=18973 
”Hvad var årsagerne til finanskrisen”, Information, 18.9.2013 
”The big short”, biograffilm 
Tilsynsdiamanten (”Finanstilsynet klar med den endelige tilsynsdiamant”, Børsen, 2.12.2014
Underviserproduceret oplæg om finanskrisens følger 
Økonomitest 

Omfang 
 

25 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde  
- Udarbejde faglige problemstillinger 
- At anvende kvantitativ, kvalitativ og komparativ analyse 
- Anvendelse af fagets taksonomi og terminolog 
- Undersøge og demonstrere et politikområde, herunder betydningen af  

globale forhold 
- At dokumentere viden om sammenhænge ml. nationale, europæiske og 
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globale udviklingstendenser 
- At undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i  
- forskellige lande 
- At undersøge samspil mellem nationale og globale forhold 
- At vurdere fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger

Væsentligste ar-
bejdsformer 

- Klasseundervisning 
- ekstern besøg 
- parvis arbejde 
- arbejde i mindre grupper 
- individuel økonomitest 
- biografbesøg

Titel 4 
 

Den skæve verden 

Indhold Kernestof 
”Ulighedens mange ansigter”, kapitel 4, 5.1 og 6 
 
Supplerende stof 
”Topøkononom: Tiden med velordnet vækst er forbi”, Information, 26.5.2014 
”Jeg har bevist, at under de nuværende omstændigheder kan kapitalisme simpelthen ikke  
fungere” Information, 16.4.2014 
”Ulighed er den store globale trussel”, Information 18.1.2014 
”Fremtidens/jeres globale udfordring”, underviseroplæg 
www.fagbladet3f/temaer/udkant/kort 
www.ae.dk/emne/stigende-uligehd-i-danmark 
www.globalis.dk 
Opgavesæt: 
”Pikettys økonomiske forudsigelser har udløst ophedet debat om ulighed”,Videnskab.dk,  

5.6. 2014 

”Voksende ulighed i Europa truer EU”, INFORMATION, 7. 10. 2014 
”London-professor sår tvivl om den nordiske ligheds levedygtighed”, POLITIKEN,  
6.4.2015 
”Fagbevægelsen er vigtig i kampen mod uliged”,Ugebrevet A4, 25.2.2015 
”Verdens rigdom samles på færre hænder”, DR.dk 
”Danskerne afviser reform med social slagside”, Ugebrev A4, 9.2.2009 

Omfang 
 

27 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde  
- Udarbejde faglige problemstillinger 
- Kvantitativ og komparativ analyse 
- Fremlægge og argumentere på et fagligt grundlag 
- Anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

- Klasseundervisning 
- arbejde i mindre grupper 
- synopsistræning – gruppearbejde

Titel 5 
 

Livet i byen 

Indhold Kernestof 
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Repetition af anvendt kernestof fra ovenstående 4 forløb 
”Bysociologi”, side 109-117, side 127-130, side 134-140, side 143-145 
 ”De grænseløse landskaber”, side 53-64 
http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/den_graenselose_by_bog.pdf 
Statistisk materiale og kort om urbaniseringen på nationalt, europæisk og globalt niveau” 
sammenstillet af underviseren 
”Sociologisk integration: At være dansker eller ikke at være dansker” 
 
Supplerende stof 
”Globalisering er lig med urbanisering”, Kristlig Dagblad, 18.4.2015 
https://www.restudy.dk/video/identitet,-etnicitet-og-integration/id/1379 
https://www.youtube.com/watch?v=cvHz0p6Xkfk (Krøyers Plads) 
https://www.youtube.com/watch?v=o-jXcy1sJ9w (Bliv væk fra vort kvarter) 
”Glem snakken om ghettoer. Parallelsamfund er problemet”, Kristlig Dagblad, 23.10.2010 
”Danmark er et overvågningssamfund”, Politiken, 8.4.2010 
”Frygt for nytårsterror: byer verden over skærper sikkerheden”, Berlingske, 31.12.2015 
”Her er overklassen butlere for de rigeste”; Information, 22.11.2015 
Billedeksempler på nudging

Omfang 
 

19 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde 
under inddragelse af  relevante begreber og teorier fra samtlige temaer,  
gennemgået i indeværende skoleår 

- Synopsis og fremlæggelse 
- Udarbejde faglige problemformuleringer og problemstillinger 
- Kvantitativ og kvalitativ analyse 
- Fremlægge og argumentere på et fagligt grundlag 
- Anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
- Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og  
- globale udviklingstendenser. 
- Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og  

enkle teorier
Væsentligste ar-
bejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Individuelt/gruppearbejde med henblik på udarbejdelse og  

præsentation af synopsis
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