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Hold Samfundsfag C 

 

Oversigt	over	gennemførte	undervisningsforløb	

Titel 1 Velfærd 

Titel 2 Fordeling- Partier og ideologier 

Titel 3 Magten i Danmark  

Titel 4 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund  
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Titel 1 
 

Velfærd 

Indhold SamNU C, Ibog fra Systime  
Kapitel 3.1 og 6 samt 8.  
 
Per Henriksen & Torben Stener Nielsen, Fold dig ud i samfundsvidenskabelig metode, 
Columbus 201,  kap 4, s. 42-45  
 
Blogindlæg af Henrik Gade Jensen fra Jyllands Posten 11.01.2012 Træk sofaen ud 
 
Debatindlæg fra 222.nordjyske.dk d. 10.05.2012 – Den danske velfærdsstat er enormt dyr, 
det kan der ikke være nogen tvivl om.  
 
Presseresumeer fra seneste finanslov, hentet fra www.finansministeriet.dk  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 

Særlige fokus-
punkter 

Klassiske og moderne ideologier.  
Velfærdsmodeller og udfordringer.  
Kritik af velfærdsstaten  
 
Anvende grundlæggende viden økonomi og politologi til at redegøre for aktuel 
-le samfundsmæssige 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  
 
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 
sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog herom på et 
fagligt grundlag.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Netundervisning  
 
 

Retur til forside 
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Titel 2 
 

Fordeling – Partier og ideologier 
 

Indhold SamfNU C, Ibog fra Systime.  
Kapitel 3,2-3,4 og 7  
 
 
www.Børsen.dk d. 31.05.2013. Økonomerne er enige ‐ Danmark har et problem. 
www.EU‐Oplysningen.dk. Vækst i BNP , udvalgte lande. 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  
 

Særlige fokus-
punkter 

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 samfundsmæssige 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-
fundsmæssige problemstillinger, at forklare samfundsmæssige problemstillinger 
gennem 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 

 Netundervisning 
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Titel 3 
 

Magten i Danmark 
 

Indhold SamfNU C, Ibog fra Systime.  
 
Kapitel 3, 4 og 5.  
 
Information, Værdipolitik er tilbage på vælgernes dagsorden”, Jonas Skovbjerg Fogh 
4. april 2015 
www.Jyllandsposten.dk d. 27.09.2014. Fakta: Det vil Søren Pape som konservativ for‐
mand.  
www.ft.dk. Oversigt over stemmer på det Konservative Folketingsparti 

 
http://www.politiko.dk/nyheder/her-er-danmarks-nye-borgerlige-parti Her er 
Danmarks nye borgerlige parti, Thomas Nørgaard Andersen, Berlingske Ny-
hedsbureau,  20.10.2015 
 
 DR Dokumentar Syge danskere i sengepraktik, 26 novmeber 2015. 
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-undersoeger/syge-danskere-i-sengepraktik 

Omfang 
 

 Anvendt uddannelsestid  
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Partierne  
Lovgivning  
Magtens 3-deling  
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 begreber  
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 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  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Netundervisning  
 
Synopsis  
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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.  
 
Politiken, 29. februar 2011; Kan man overhoevedet bryde den sociale arv i dette land?  
http://politiken.dk/debat/ECE1554467/kan-man-overhovedet-bryde-den-sociale-
arv-i-dette-land/ 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  
 

Særlige fokus-
punkter 

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-
fundsmæssige problemer og løsningermw herpå  
 
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 syns-
punkter og indgå i dialog herom  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Synopsis og netundervisning.  
 

 


