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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni, skoleåret 2017-2018 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Louise Torp Jensen 

Hold 
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Oversigt over gennemførte 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 8 

 

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

 

Titel 1 

 

Aktuelle nyheder og kildekritik 

Indhold Danmarks Nationalbank: Dansk økonomi i stærkt opsving, 13. september 2017 – 

nr. 8. 

Forskellige artikler om Ubådssagen. August 2017 

Politiken. Flere forældre vælger at gå hjemme: 

https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/art5573943/Flere-

for%C3%A6ldre-v%C3%A6lger-at-g%C3%A5-hjemme 

 

 

 

 

Omfang 

 

7 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Formålet med forløbet er: 

- At skabe interesse for at følge med i aktuelle samfundsmæssige problema-

tikker 

- At introducere eleverne til forskellige samfundsfaglige arbejdsmetoder 

- At lægge grunden til en dialogbaseret undervisning 

 

Kompetencer: 

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

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

Tankegang (stille relevante spørgsmål for en given problemstilling) 

Ræsonnement (identificere aktuelle samfundsfaglige problemstillinger) 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og individuel informationssøgning 

 

 

 

 

 

https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/art5573943/Flere-for%C3%A6ldre-v%C3%A6lger-at-g%C3%A5-hjemme
https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/art5573943/Flere-for%C3%A6ldre-v%C3%A6lger-at-g%C3%A5-hjemme


 

Side 3 af 8 

 

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

Titel 2 

 

Politik - Kommunalvalg 

Indhold Bülow, SamfNu: 

Kapitel 3.1 Politiske grundholdninger og ideologier (inkl underafsnit) 

Kapitel 3.2 Moderne ideologier (ekskl. Afsnit 3.2.1) 

3.4 Tematekst: Politik på forskellige niveauer 

4.2 Tematekst: Fordelingspolitik og værdipolitik 

Afsnit 4.1.6 Påvirkning af de politiske beslutninger gennem politisk deltagelse 

 

Bundgaard m.fl., Samf C – din samfundsfagsbog: 

Kapitel 8: Politisk deltagelse 

 

Artikler: 

Altinget.dk: Her er det nye politiske landskab, 26.09.2016 

 

 

Omfang 

 

26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik og 

økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herun-

der erhvervsmæssige problemer, og diskutere løsninger herpå. 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 

forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog 

 

Kernestof: 

Med fokus på kommunalvalget 2017 arbejdes med: 

- Politiske partier i Danmark 

- Ideologier 

- Politiske beslutningsprocesser 

- Politiske deltagelsesmuligheder 

- Arbejdsdelingen mellem stat, regioner og kommuner 

- Diskussion af forskellige ligestillingspolitiske emner 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Anvendelse af sociale medier ifm følge lokalpolitikere 

Deltagelse i vælgermøde ifm kommunalvalg til Vejen Byråd 

Deltagelse i Campus Vejen demokratidag 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Sociologi og kulturmøder 

Indhold Forløbet undersøger individets grundlæggende vilkår i det senmoderne samfund. Vi 

undersøger både den enkeltes socialisering samt grupper og social differentiering. 

 

Kernestof: 

Bülow, SamfNu  

Kapitel 1 Identitetsdannelse og socialisation: (inkl. Underafsnit og tematekst 1.1, 

1.2, 1.3 og 1.4 samt Case 2: Internettet skaber de unges identitet)  

Kapitel 2 Kultur og kulturmøder (inkl. underafsnit, ekskl. tematekster og cases) 

 

Film: En syg forskel, afsnit 1, DR 

 

Artikler: 

Kristeligt Dagblad: Selfiekulturen truer unges selv, 27.11.2017 

Berlingske: Hvad er konsekvenserne af social arv i Danmark? 28.04.2017 

Videnskab.dk: Unge med indvandrerbaggrund er splittede mellem to liv, 02.10.2014 

 

Omfang 

 

27 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 

forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af faglige begreber 

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt niveau og indgå i en faglige 

dialog. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 

 

Kernestof: 

Vi arbejder bredt med sociologiske begreber og simple teorier og modeller: 

- Identitet 

- Socialisering i fællesskaber  

- Individualisering 

- Livsstile og livsformer – herunder Minerva 

- Kulturmødet 

- Etnicitet, nation og nationalstater 

- Ændringer i sociale strukturer ved overgangen fra industrisamfund til in-
formationssamfund/videnssamfund 

- Ligestilling mellem kønnene 

 

Væsentligste Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egen livssituation og de ting de kender fra 
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arbejdsformer deres egen hverdag og egen familie. Gennem forskellige arbejdsformer som klasse-

undervisning, udarbejdelse af fil, udarbejdelse af plancher, elevpræsentationer og 

gruppearbejde arbejder vi med både teori og praksis. I slutningen af forløbet anven-

des den tillærte teori til en analyse af filmen ”En syg forskel”, hvor bl.a. teori fra 

Bourdieu inddrages. 

 



 

Side 6 af 8 

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

Titel 4 

 

Velfærdssamfundet 

Indhold Eleverne skal undersøge og diskutere udfordringer og løsninger ved forskellige 

velfærdssystemer ved at kombinere viden og metoder fra Samfundsfag og Interna-

tional Økonomi. 

 

Kernestof: 

Bülow: SamfNu: 

 

Afsnit 5.1.2 De økonomiske målsætninger 

Afsnit 5.1.4 Økonomiske systemer 

Afsnit 5.2 Økonomisk politik  

Afsnit 7.2 Velfærdsstatens fremtid (inkl. underafsnit) 

Afsnit 7.1 Velfærd – stat, marked og det civile samfund (inkl. underafsnit) 

 

 

Danmarks Statistik 

Altinget.dk: Gade: Markedskræfterne skal styre den grønne omstilling, 27.02.2013 

Marxist.dk: Miljø og planøkonomi, 11.12.2015 

Ugebrevet A4: Dovne Robert har ændret vores syn på velfærdsstaten: Nu vil dan-

skerne bruge færre penge på kontanthjælp, 24.03.2017 

Forskellige artikler, som eleverne har fundet via informationssøgning på internet-

tet. 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, øko-

nomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder er-

hvervsmæssige problemer, og diskutere løsninger herpå 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 

forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 

- Undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af 

erhvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prio-

riteringer 

- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 

 

Kernestof: 

- Det økonomiske kredsløb 

- Samfundsøkonomiske mål herunder politiske styring og markedsstyring 
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- De tre typer af velfærdsmodeller 

- Udfordringer for den danske velfærdsmodel 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppe arbejde. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, 

hvor eleverne på baggrund af en selvvalgt problemstilling skriver en opgave med 

det overordnede emne: Velfærdsstatens fremtid i Danmark. Opgaven bedømmes 

af elevernes IØ-lærer. 



 

Side 8 af 8 

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

 

Titel 5 

 

EU i nationalt og globalt perspektiv 

Indhold Kernestof: 

Bülow, SamfNu: 

Kapitel 8.1 Den europæiske union (inkl. underafsnit 8.1.1 EU´s institutioner og 

beslutningsprocedurer) 

Kap. 8 case 1: EU´s indflydelse på nationalstaternes økonomiske politik 

Kap. 8 case 2: Lobbyisme i EU 

 

Nielsen, EUropa på vej: 

Tema 3: De fire danske forbehold 

 

Youglobe: Undervisningsmateriale: Banke banke på Europas dør 

Dokumentarfilm: Kampen om kemikalierne 

EU-oplysningen: Det indre Marked 

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/dim 

Forskellige artikler eleverne selv har fundet 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU 

og globale forhold 

- Undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse 

af erhvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske 

prioriteringer 

- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog 

 

Kernestof: 

- Historiske baggrund for EU og DK’s medlemskab 

- Institutioner og beslutningsprocesser i EU 

- Den fælles flygtninge- og asylpolitik i relation til den aktuelle flygtninge-
krise 

- De danske forbehold 

- Den økonomiske og erhvervsmæssige betydning af Det Indre Marked 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde (inkl. PP-præsentationer af forskellige em-

ner) og individuel opgaveløsning. 

 

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/dim

