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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Samfundsfag C-niveau 

Lærer(e) Terkel Tronier Jakobsen (TT) 

Hold 18sac03 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Forløb 1 Individ og samfund 

Titel 2 Forløb 2 Ideologi, styreform og politik  

Titel 3 Forløb 3 Økonomi og velfærd 
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Titel 1 

 

Forløb 1 Individ og samfund 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Colum-
bus, 2017  s. 30-107  

”Familien i det senmoderne samfund”: 
https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_ 

fam_senmod_samf.pdf 

 

Supplerende stof: 

”Her er den nye Danmarkskanon: Se de 10 værider, der definererer Danmark”, 
12.12.2016: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-12-her-er-den-nye-
danmarkskanon-se-de-10-vaerdier-der-definerer-danmark 

Jørgensen, Per Schultz: ”Genopdragelse. Familien vender stærkt tilbage”, Politiken, 
22.06.08 

Munk-Petersen, Trine: ”Jeg kan godt blive lidt panisk, hvis jeg har glemt mobilen”, 
27. juli 2009 

”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?”, 01.02.2008: 
https://www.information.dk/kultur/2008/01/klar-se-oejnene 

”Pigerne spurter fra drengene: Så stor er karakterforskellen nu”, 08.02.2017: 
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-08-pigerne-spurter-fra-drengene-saa-stor-
er-karakterforskellen-nu 

Ukendt forfatter: ”Børn med bogreoler klarer sig bedre”, Information, 17-02-2008 

TNS Gallups Kompas analyse, http://tns-gallup.dk/kompas (29.10.2018) 

 

Statistik: 

Udvikling i skilsmisser: https://www.advodan.dk/privat/skilsmisse/skilsmisser-og-
statistik/ 

Tabel 3.3 Psykiske og sociale problemer blandt gymnasieelever og elever i erhvervs-
uddannelser. Fra Samfundsstatistik 2017 s. 22 

 

Videoklip og dokumentarer: 

Dansk Folkeparti, Alternativet, Venstre og Enhedslisten om integration og indvan-
dring: https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-
integration/ 

Debat om unge og stress: https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-
2/debatfilm/#c42222 

En syg forskel afsnit 4, DR1, 2016, spilletid: 42 min.: https://www.dr.dk/tv/se/en-
syg-forskel/en-syg-forskel-2/en-syg-forskel-1-4 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-12-her-er-den-nye-danmarkskanon-se-de-10-vaerdier-der-definerer-danmark
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-12-her-er-den-nye-danmarkskanon-se-de-10-vaerdier-der-definerer-danmark
https://www.information.dk/kultur/2008/01/klar-se-oejnene
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-08-pigerne-spurter-fra-drengene-saa-stor-er-karakterforskellen-nu
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-08-pigerne-spurter-fra-drengene-saa-stor-er-karakterforskellen-nu
http://tns-gallup.dk/kompas
https://www.advodan.dk/privat/skilsmisse/skilsmisser-og-statistik/
https://www.advodan.dk/privat/skilsmisse/skilsmisser-og-statistik/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/debatfilm/#c42222
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/debatfilm/#c42222
https://www.dr.dk/tv/se/en-syg-forskel/en-syg-forskel-2/en-syg-forskel-1-4
https://www.dr.dk/tv/se/en-syg-forskel/en-syg-forskel-2/en-syg-forskel-1-4
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Omfang Læst 79 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Generelle: 
- Identitetsdannelse og socialisation 
- Sociale og kulturelle forskelle 
- Livsformer, livsstile og forbrugsidentitet, levevilkår herunder social mobilitet og 

fattigdom  
- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre  
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere 

informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
- Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- På et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 

og diskutere en faglig problemstilling 
Emner: 
- Socialisation og identitetsdannelse 
- Samfundstyper  
- Risikosamfundet  
- Familielivet i det senmoderne samfund 
- Levevilkår, livsformer og livsstil 
- Fattigdom i Danmark  
- Sociale mønstre  
- Social arv og mønstrebrydere 
- Medier og socialisering 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Gruppearbejde og summeøvelser 
- Elevoplæg/diskussion 
- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet 
- Eksamensforberedelse 
- Selvstændigt arbejde 
- Projektarbejde  
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Titel 2 

 

Forløb 2 Ideologi, styreform og politik 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Colum-
bus, 2017 s. 108-173 

 

Supplerende stof: 

”Rødvask af den blå regering”, 01.09.2018: 
https://www.information.dk/indland/2018/08/roedvask-blaa-regering  

Bjarke Larsen: ”Direkte demokrati fungerer dårligt”, Politiken, 14. feb. 2009 

Per Ullidtz: ”Danmark kunne måske lære noget af det direkte demokrati i Schweiz”, 
denkorteavis.dk, 12. april 2013 

”Den døende vagthund”, 22.05.2012: 
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/den-doeende-vagthund 

”Foxvært får svar på tiltale efter falsk skidtspand mod Danmark”, 14.08.2018: 
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10802775/foxvaert-faar-svar-paa-tiltale-
efter-falsk-skidtspand-mod-danmark/ 

”Bagsiden faktatjekker: Tv-værten på Fox Business har ret i 1 ud af 9 ting”, 
14.09.2018: https://politiken.dk/bagsiden/art6661395/Tv-v%C3%A6rten-
p%C3%A5-Fox-Business-har-ret-i-1-ud-af-9-ting 

 

Statistik: 

Meningsmåling. Disse politiske områder er vigtigst for danskerne: 
https://www.berlingske.dk/politisk-morgenpost/en-splinterny-maaling-afsloerer-
danskernes-vigtigste-dagsorden-det-er 

Stemmeprocenten ved Folketingsvalg og kommunalvalg: 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/width_460/scope_0/filename_d10tinwn 

ZN4Wntt940Ic.jpg/storage_Edited/ImageVaultHandler.aspx (27-04-2017) 

 

Videoklip: 

Den parlamentariske styringskæde – tegnet og fortalt (6:37): 
https://www.youtube.com/watch?v=W2M8-t0CKg4  

Omfang Læst 65 sider 

Særlige fo-
kuspunkter 

Generelle: 
- Politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
- Demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet 
- Politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder 
- Centrale samfundsfaglige informationskanaler  
- Undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser 
- Påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politi-

ske handlingsmuligheder 
- Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets 

terminologi 

https://www.information.dk/indland/2018/08/roedvask-blaa-regering
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/den-doeende-vagthund
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10802775/foxvaert-faar-svar-paa-tiltale-efter-falsk-skidtspand-mod-danmark/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10802775/foxvaert-faar-svar-paa-tiltale-efter-falsk-skidtspand-mod-danmark/
https://politiken.dk/bagsiden/art6661395/Tv-v%C3%A6rten-p%C3%A5-Fox-Business-har-ret-i-1-ud-af-9-ting
https://politiken.dk/bagsiden/art6661395/Tv-v%C3%A6rten-p%C3%A5-Fox-Business-har-ret-i-1-ud-af-9-ting
https://www.berlingske.dk/politisk-morgenpost/en-splinterny-maaling-afsloerer-danskernes-vigtigste-dagsorden-det-er
https://www.berlingske.dk/politisk-morgenpost/en-splinterny-maaling-afsloerer-danskernes-vigtigste-dagsorden-det-er
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/width_460/scope_0/filename_d10tinwn
https://www.youtube.com/watch?v=W2M8-t0CKg4
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Emner: 
- Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
- De politiske partier 
- Det danske politiske system  
- Grundloven/magtens tredeling  
- Demokratiopfattelser  
- Demokrati og magt  
- Det danske demokrati  
- Hvordan får man indflydelse i samfundet  
- Lovgivningsprocessen  
- Molins model  
- Rettigheder & pligter i samfundet  
- EU’s indflydelse  
- Politisk kommunikation og medialisering 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Individuelt og par arbejde 
- Gruppearbejde/diskussion 
- Elevoplæg 
- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet 
- Eksamensforberedelse 
- Selvstændigt arbejde 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 6 af 7 

Titel 3 

 

Forløb 3 Økonomi og velfærd 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Colum-
bus, 2017  s. 174-220 

 

Supplerende stof: 

”Nu er Finland verdens lykkeligste land”, 14.03.2019: https://www.dr.dk/ligetil/nu-
er-finland-verdens-lykkeligste-land 

”Dansk økonomi har udsigt til flere år i topform”, 04.12.2018: 
https://politiken.dk/oekonomi/art6887300/Dansk-%C3%B8konomi-har-udsigt-til-
flere-%C3%A5r-i-topform 

”Nøgletal: Behov for stram finanspolitik”, 30.08.2018: 
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/8/nogletal-behov-
for-stram-finanspolitik/ 

”Pejlemærker: Ny kurs for de videregående uddannelser”, 30.08.2018: 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2016/staerkere-uddannelser-og-et-mere-
robust-su-system/tema-staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-
system/pejlemaerker-ny-kurs-for-de-videregaende-uddannelser 

”Reform har fejlet: Hver anden ung falder fra erhvervsuddannelse”, 27.08.2018: 
https://stiften.dk/indland/Reform-har-fejlet-Hver-anden-ung-falder-fra-
erhvervsuddannelse/artikel/530249 

”Flere unge i landområder vælger en erhvervsuddannelse”, 13.09.2018: 

https://www.dr.dk/ligetil/indland/flere-unge-i-landomraader-vaelger-en-

erhvervsuddannelse 

”Norge har knækket koden: Flere unge vælger erhvervsskolerne”, 31.07.2018: 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/norge-har-knaekket-koden-flere-unge-vaelger-

erhvervsskolerne 

”Reform rammer hundreder af børn i hovedstaden”, 16.11.2013: 

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2133645/reform-rammer-

hundreder-af-boern-i-hovedstaden/ 

”Ældre Sagen: Urimeligt, at ældre møder brugerbetaling i sundhedsvæsenet”, 
11.07.2018: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/urimeligt-aeldre-
moeder-brugerbetaling-i-sundhedsvaesenet 

”Regeringen vil hæve pensionsalderen hurtigere end aftalt”, 28.01.2017: 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-28-regeringen-vil-haeve-pensionsalderen-
hurtigere-end-aftalt 

”Regeringen dropper at hæve pensionsalderen”, 21.05.2017: 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-05-21-regeringen-dropper-at-haeve-
pensionsalderen 

 

Statistik: 

Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper 2008-2050. Fra Dan-
marks Statistik maj 2008 

https://www.dr.dk/ligetil/nu-er-finland-verdens-lykkeligste-land
https://www.dr.dk/ligetil/nu-er-finland-verdens-lykkeligste-land
https://politiken.dk/oekonomi/art6887300/Dansk-%C3%B8konomi-har-udsigt-til-flere-%C3%A5r-i-topform
https://politiken.dk/oekonomi/art6887300/Dansk-%C3%B8konomi-har-udsigt-til-flere-%C3%A5r-i-topform
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/8/nogletal-behov-for-stram-finanspolitik/
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/8/nogletal-behov-for-stram-finanspolitik/
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2016/staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/tema-staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/pejlemaerker-ny-kurs-for-de-videregaende-uddannelser
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2016/staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/tema-staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/pejlemaerker-ny-kurs-for-de-videregaende-uddannelser
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2016/staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/tema-staerkere-uddannelser-og-et-mere-robust-su-system/pejlemaerker-ny-kurs-for-de-videregaende-uddannelser
https://stiften.dk/indland/Reform-har-fejlet-Hver-anden-ung-falder-fra-erhvervsuddannelse/artikel/530249
https://stiften.dk/indland/Reform-har-fejlet-Hver-anden-ung-falder-fra-erhvervsuddannelse/artikel/530249
https://www.dr.dk/ligetil/indland/flere-unge-i-landomraader-vaelger-en-erhvervsuddannelse
https://www.dr.dk/ligetil/indland/flere-unge-i-landomraader-vaelger-en-erhvervsuddannelse
https://www.dr.dk/nyheder/udland/norge-har-knaekket-koden-flere-unge-vaelger-erhvervsskolerne
https://www.dr.dk/nyheder/udland/norge-har-knaekket-koden-flere-unge-vaelger-erhvervsskolerne
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2133645/reform-rammer-hundreder-af-boern-i-hovedstaden/
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2133645/reform-rammer-hundreder-af-boern-i-hovedstaden/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/urimeligt-aeldre-moeder-brugerbetaling-i-sundhedsvaesenet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/urimeligt-aeldre-moeder-brugerbetaling-i-sundhedsvaesenet
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-28-regeringen-vil-haeve-pensionsalderen-hurtigere-end-aftalt
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-28-regeringen-vil-haeve-pensionsalderen-hurtigere-end-aftalt
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-05-21-regeringen-dropper-at-haeve-pensionsalderen
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-05-21-regeringen-dropper-at-haeve-pensionsalderen
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Omfang Læst 46 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle: 
- Modelforståelse  
- Anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå  
- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdsstaten 
- Formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere 

informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
- På et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 

og diskutere en faglig problemstilling 
Emner: 
- Stat, marked og civilsamfund 
- De økonomiske mål (økonomisk vækst, lav arbejdsløshed, lav inflation, beta-

lingsbalance-ligevægt, bæredygtig økonomi og balance på statsbudgettet) 
- Det økonomiske kredsløb og konjunktursvingninger  
- Finanspolitik, pengepolitik & strukturpolitik 
- Den danske velfærdsstats historie og opbygning 
- Forskellige velfærdsmodeller (universelle, residuale og korporative) 
- Velfærdsstatens udfordringer og løsninger  
- Konkurrencestatens fremkomst  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Individuelt og par arbejde 
- Gruppearbejde/summeøvelser 
- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet 
- Informationssøgning 
- Selvstændigt arbejde og debat 
- Eksamensforberedelse 

 


