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Studieplan Samfundsfag C 
 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2017/18 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Heidi Høyer 

Hold 
hh1117-EF1718-AFS/VØ,  
 

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Aktuelle nyheder og kildekritik 

Titel 2 Politik – Kommunalvalg 2017 

Titel 3 Sociologi og kulturmøder 

Titel 4 Velfærdssamfundet 

Titel 5 EU i nationalt og globalt perspektiv 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 

Titel 1 

 

Aktuelle nyheder og kildekritik 
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Indhold Formål: 

- At skabe interesse for at følge med i aktuelle samfundsfaglige proble-

matikker 

- At introducere eleverne til forskellige samfundsfaglige arbejdsmetoder 

- At lægge grunden til en dialogbaseret undervisning 

 

Der arbejdes med aktuelle nyheder, som bredt dækker fagets kernestof. Derud-

over arbejdes med begyndende metoder til kildekritik.  

 

Anvendt litteratur: Aktuelle artikler, nyhedstweet, TV-/radioindslag 

 

 

 

 

Omfang 

 

7 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer:  

Databehandling (indsamle, udvælge og bearbejde relevant datamateriale, dels at 

vurdere troværdigheden af data og deres relevans i en given sammenhæng) 

Tankegang (stille relevante spørgsmål for en given problemstilling) 

Ræsonnement (identificere aktuelle samfundsfaglige problemstillinger) 

 

Nyhedsmedier 

Kildekritik 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Paropgave 

Individuel informationssøgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Politik – Kommunalvalg 2017 

Indhold Med fokus på Kommunalvalget 2017 arbejdes med de politiske partier og deres 

ideologier, politiske beslutningsprocesser og de politiske deltagelsesmuligheder.  

 

Anvendt litteratur: SamfNU, kapitel 3,4 og 5 

 

Supplerende stof: Aktuelle artikler 

 

Evt. DemokratiCamp i samarbejde med Campusvejen. 

 

 

 

 

Omfang 

 

26 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer:  

Tankegang (stille relevante spørgsmål for en given problemstilling) 

Problembehandling (identificere, formulere aktuelle samfundsfaglige problem-

stillinger) 

Ræsonnement (følge og bedømme et samfundsfagligt ræsonnement) 

Databehandling (indsamle, udvælge og bearbejde relevant datamateriale, dels at 

vurdere troværdigheden af data og deres relevans i en given sammenhæng) 

Kommunikation (dels at sætte sig ind i og fortolke andres udsagn og tekster, 

dels at udtrykke sig på forskellige måder om samfundsfaglige forhold) 

 

Lokalpolitiske problemstillinger i en national og global sammenhæng. 

Debat og dialog 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Elevaktiverende debatformer 

Udadvendte aktiviteter 

Gruppearbejde 

 

 



 

Side 4 af 6 

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

Titel 3 

 

Sociologi og kulturmøder 

Indhold Anvendt litteratur: SamfNU, kapitel 1 og 2 

 

Supplerende stof: Aktuelle artikler og dokumentarfilm 

 

Omfang 

 

Ca. 27 lektioner 

Særlige fokuspunkter Tankegang (stille relevante spørgsmål for en given problemstilling) 

 

Anvende viden om sociologiske begreber til at redegøre for og diskutere 

samfundsrelevante problemstillinger. 

 

Særlig fokus på: 

-identitetsdannelse og socialisering 

-sociale og kulturelle forskelle. 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Elevaktiverende debatformer 

Udadvendte aktiviteter 

Gruppearbejde 

 

 

 

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

Titel 4 

 

Velfærdssamfundet 

Indhold Anvendt litteratur: SamfNU, kapitel 5, 6 og 7. 

 

Supplerende stof: Aktuelle artikler og film 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Forskellige velfærdsmodeller og deres fordele og ulemper. 

Udfordringer for det danske velfærdssamfund. 

Velfærdsstat vs. konkurrencestat 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Elevaktiverende debatformer 

Udadvendte aktiviteter 

Gruppearbejde 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

EU i nationalt og globalt perspektiv 

Indhold Anvendt litteratur: SamfNU, kapitel 8 

 

Supplerende stof: Aktuelle artikler og film 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner 

Særlige fokuspunkter Politiske institutioner og beslutningsprocesser 

Aktuelle europæiske problemstillinger fx Flygtningeaftale, Brexit, Indre 

Marked og konkurrencelovgivning. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Elevaktiverende debatformer 

Udadvendte aktiviteter 

Gruppearbejde 

 

 

 

 

 


