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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Martin Petersen 

Hold 18Sab70, 18Sab71 & 18Sab72 (Net-undervisning) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Individ i det senmoderne samfund 

Titel 2 Politiske ideologier, partier og demokratiopfattelser 

Titel 3 velfærdssamfundet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Individ i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof:  

Grundbog: Bülow, Morten Winter et al. (2012). SamfNU STX & HF B, iBog fra 

Forlaget Systime. URL: samfnustxb.systime.dk. Svarende til 69,7 normalsider.  

1.1 Sociologi – Individ og samfund  

 - 1.1.1 At leve i et samfund  

 - 1.1.2 Individualisering  

1.2 Tematekst: Socialgrupper, livsformer og livsstile  

1.4 Det senmoderne samfund  

 - 1.4.1 Senmodernitetens centrale tendenser  

1.5.1 Fra det traditionelle samfund til det senmoderne  

1.5.2 Senmoderne socialisering  

3. Medier og politik  

 - 3.1 Massemedier og samfund  

 - 3.2 Medieteorier  

 - 3.3 Medierne som demokratiets vogtere  

 - 3.4 Medier og politik  

 - 3.5 Tematekst: Er det medierne eller politikerne, der bestemmer?  

 - 3.6 Historisk udvikling af medierne i Danmark  

 - 3.7 Hvad er spin?  

11.1 Den samfundsvidenskabelige metode  

 - 11.1.1 Den kvalitative metode  

 - 11.1.2 Den kvantitative metode  

 - 11.1.3 Hvordan undersøges holdninger?  

 

Supplerende materiale: 

 

- Bilag 1: Ifversen (2004): Det frie valgs tyranni. Politiken. Online:  

https://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4904324/Det-frie-valgs-

tyranni  

 - Bilag 2: Nielsen & Ehnhuus (2017): Hver tredje gymnasieelev føler ofte stress: 

Det perfekte er blevet normalt. DR.dk. Online:  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-

det-perfekte-er-blevet-normalt  

 - Bilag 3: Jessen (2017): Mange unge dumper nye krav til gymnasiet. Berling-

ske. Online: https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-

gymnasiet  

 - Schødt, Ann C.: Hvem bestemmer egentlig I Danmark? Jyllandsposten, 10. 

december 2014. http://jyllands-

posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/annschoedt/ECE7275321/Hvem-bestemmer-

egentlig-i-Danmark/  

https://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4904324/Det-frie-valgs-tyranni
https://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4904324/Det-frie-valgs-tyranni
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-gymnasiet
https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-gymnasiet
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/annschoedt/ECE7275321/Hvem-bestemmer-egentlig-i-Danmark/
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/annschoedt/ECE7275321/Hvem-bestemmer-egentlig-i-Danmark/
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/annschoedt/ECE7275321/Hvem-bestemmer-egentlig-i-Danmark/
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 - Larsen, Christian: Spin om spindoktoren, Information, 13. december 2011. 

https://www.information.dk/debat/2011/12/spin-spindoktoren  

 - Tim Knudsen: Spindoktorerne og demokratiet, Kristligt Dagblad, 26. juni 

2006. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-og-demokratiet 

 - Selmer, Cecilie & Christian Barfoed: Trump efter Twitterkrig – Min brug af 

sociale medier er moderne, Tv2.dk, 2. juli 2017. 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-07-02-trump-efter-twitter-krig-min-brug-af-

sociale-medier-er-moderne  

- Olsen, Lars: ”Blandede skoler skaber social mobilitet”, Ugebrevet A4, 

02.03.2009. 

- Ejrnæs, Morten: ”Social arv – den næsten ideelle fjende”, Information, 

27.11.2006. 

- Olsgaard, Gitte: ”Færre mønsterbrydere på ti år”, DR.dk, 29.02.2016. 

- Søndergaard, Britta: ”Børnefattigdom vokser i udsatte kommuner”, Kri-

steligt Dagblad, 25.02.2018.  

- Samfundsstatistik 2017: Figur 8.4 - Sandsynligheden for at havne i hen-

holdsvis underklassen og eliten i forhold til ens socialklasse som barn 

 

Omfang 

 

Net-undervisning 

Særlige fokus-

punkter 

- Forståelse for sociologiens genstandsfelt.  

- Forståelse af centrale begreber inden for emnerne identitetsdannelse og sociali-

sering.  

- Kendskab til og anvendelse af teoretikerne Giddens, Beck og Bourdieu.  

- Forskellige sociale og kulturelle mønstre, herunder forskellige livsstile i og 

uden for Danmark.  

- Betydningen af massemedier og sociale medier for den politiske meningsdan-

nelse.  

- Forståelse og anvendelse af centrale begreber inden for medieteori.  

- Demokratiske implikationer ved brugen af spindoktorer og sociale medier.  

- Samfundsfaglige metoder.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, skriftligt arbejde, eksamenstræning, virtuelle arbejdsformer, 

indsamling af data, eksamenstræning.  

 

https://www.information.dk/debat/2011/12/spin-spindoktoren
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-og-demokratiet
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-07-02-trump-efter-twitter-krig-min-brug-af-sociale-medier-er-moderne
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-07-02-trump-efter-twitter-krig-min-brug-af-sociale-medier-er-moderne
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Politiske ideologier, partier og demokratiopfattelse 

Indhold Kernetekst:  

Grundbog: Bülow, Morten Winter et al. (2012): SamfNU STX & HF B, iBog fra 

Forlaget Systime. URL: samfnustxb.systime.dk. Svarende til 114,5 normalsider.  

 

Politiske grundholdninger og ideologier 

- 5.1.1 Hvad er en ideologi? 

- 5.1.2 Liberalismen – mennesket, samfundet og staten  

- 5.1.3 Konservatismen – mennesket, samfundet og staten  

- 5.1.4 Socialismen – mennesket, samfundet og staten  

- 5.1.5 Sammenligning af de tre klassiske ideologier  

o Moderne ideologier  

- 5.2.1 Populisme  

o Tematekst: Partiernes slægtshistorie  

- 5.3.1 Den konservative familie  

- 5.3.2 Den liberale familie  

- 5.3.3 Den socialistiske familie  

5.4 Tematekst: Hvilke faktorer ligger til grund for et partipolitisk standpunkt?   

5.5 Tematekst: Partistrukturen som et billede på samfundets konflikter 

o Demokrati og menneskerettigheder  

- 6.1.1 Demokrati – et omdiskuteret begreb  

- 6.1.2 Indførelsen af den demokratiske styreform  

- 6.1.3 Friheds- og menneskerettigheder  

o Tematekst: Hvordan måles demokrati? 

o Den europæiske union 

- 7.1.1 EU’s institutioner og beslutningsprocedurer 

- 7.1.2 Beslutningstagning i EU 

- 7.2 Tematekst: Tilgange til studiet af EU 

- 7.3 Danmark i EU og EU’s fremtid 

- 7.3.2 EU: Økonomisk gigant – politisk dværg 

o Forskellige former for magt 

- 8.1.1 Magtbegrebet 

- 8.1.2 Symbolsk og diskursiv magt. Magten over dagsordenen 

- 8.2 Magten i Danmark 

- 8.2.1 Individer og magt 

- Tematekst: Danskerne og elitens holdning til magten 

 

 

https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10445
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10450
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10449
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10448
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10447
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10446
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10442
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10444
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10438
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10441
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10440
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10439
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10437
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10436
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10417
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10420
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10419
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10418
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10415


 

Side 5 af 7 

 

Supplerende materiale: 

- Tiedemann, Erling: Demokrati forudsætter, at den enkelte gør sin pligt, Kri-

steligt Dagblad, 9. februar 2015. https://www.kristeligt-

dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger  

- Antal folketingsmedlemmer i partierne: 

http://www.ft.dk/da/medlemmer/1mandatfordelingen  

- Bjørnager, Jens Anton: Kommentatorer: Driftssikre DF vinder på populisme, 

Politiken, 27. februar 2014. 

http://politiken.dk/indland/politik/folketinget/art5504255/Kommentatorer-

Driftsikre-DF-vinder-p%C3%A5-populisme  

- Nielsen, Nicolas Stig: Ny opgørelse: Valgdeltagelsen til EU-valg blev rekord 

lav, dr.dk, 5. august 2014. http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/ep14/ny-

opgoerelse-valgdeltagelsen-til-eu-valg-blev-rekordlav  

- Dr.dk: Top 25: Her er Danmarks mest magtfulde, dr.dk, 18. juni 2016. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/top-25-her-er-danmarks-mest-magtfulde  

- Jessen, Bodil: Mange unge dumper nye krav til gymnasiet, Berlingske, 10. 

august 2017. https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-

gymnasiet 

- Quass, Lisbeth: Danskerne går ind for EU, Berlingske, 26. april 2014. 

https://www.b.dk/politiko/maaling-danskerne-gaar-ind-for-eu  

- Winther, Bent: EU bestemmer lidt over halvdelen i Danmark, Berlingske, 26. 

juni 2015. https://www.b.dk/politiko/eu-bestemmer-lidt-over-halvdelen-i-

danmark  

- Riis-Jørgensen, K.: ”Demokratiske værdier er nu under pres”, Jyllands-

Posten, 11.01.2017. 

- Skaaning, S.: ”Derfor er demokrati bedre end andre styreformer”, Viden-

skab.dk, 04.04.2017. Uddrag.  

- Hassing, J.: ”Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfreds-

hed”. Kraka Analyse, 19.05 2015. 

- Thiemann, P., ”Forskere: Demokratisk problem, at medier ses som magteli-

te” Politiken, 24.07.2017. 

 

 

Omfang 

 

Net-undervisning 

Særlige fokus- - Forståelse af ideologierne liberalisme, konservatisme og socialisme.  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger
http://www.ft.dk/da/medlemmer/1mandatfordelingen
http://politiken.dk/indland/politik/folketinget/art5504255/Kommentatorer-Driftsikre-DF-vinder-p%C3%A5-populisme
http://politiken.dk/indland/politik/folketinget/art5504255/Kommentatorer-Driftsikre-DF-vinder-p%C3%A5-populisme
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/ep14/ny-opgoerelse-valgdeltagelsen-til-eu-valg-blev-rekordlav
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/ep14/ny-opgoerelse-valgdeltagelsen-til-eu-valg-blev-rekordlav
https://www.dr.dk/nyheder/politik/top-25-her-er-danmarks-mest-magtfulde
https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-gymnasiet
https://www.b.dk/nationalt/mange-unge-dumper-nye-krav-til-gymnasiet
https://www.b.dk/politiko/maaling-danskerne-gaar-ind-for-eu
https://www.b.dk/politiko/eu-bestemmer-lidt-over-halvdelen-i-danmark
https://www.b.dk/politiko/eu-bestemmer-lidt-over-halvdelen-i-danmark
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punkter - De danske partier og skillelinjer.  

- Hvorfor partier agerer som de gør.  

- Forskellige demokratiopfattelser, demokratiske indflydelseskanaler og den en-

kelte borgers pligter i et demokratisk samfund.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, skriftligt arbejde, eksamenstræning, virtuelle arbejdsformer, 

diagramkonstruktion, informations- og dataindsamling.  

Retur til forside 

 

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

 

Titel 3 

 

Velfærdssamfundet 

Indhold Kernetekst: 

Grundbog: Bülow, Morten Winter et al. (2012): SamfNU STX & HF B, iBog 

fra Forlaget Systime. URL: samfnustxb.systime.dk. Svarende til 92,6 normalsi-

der.  

 

9.1 Velfærd – stat, marked og det civile samfund 

- 9.1.1 Den liberale velfærdsmodel 

- 9.1.2 Den skandinaviske velfærdsmodel 

- 9.1.3 Den kontinentale velfærdmodel 

- 9.1.4 Den danske velfærdsmodel under pres 

9.2 Velfærdsstatens udfordringer 

- 9.2.1 Konsekvenser for velfærdsstaten af ændringer i demografien 

- 9.2.2 Demografisk udfordring for arbejdsmarkedet 

9.3 Tematekst: Kritik af velfærdsstaten 

9.4 Tematekst: Fattigdom i velfærdssamfundet 

- 9.4.1 Fattigdom i Danmark 

- 9.4.2 Er fattigdom et samfundsproblem? 

- 9.4.3 Fronterne i debatterne om fattigdom i Danmark 

- 9.4.4 Forklaringer på fattigdom 

9.4.5 Strukturelle forklaringer på fattigdom 

10.1 Økonomi 

- 10.1.1 Markedsmodellen 

- 10.1.2 De økonomiske målsætninger 

- 10.1.3 Konflikter mellem de økonomiske mål og det økonomiske kreds-

løb 

- 10.1.4 Økonomiske systemer 

10.2 Økonomisk politik 
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- 10.2.1 Kontraktiv eller ekspansiv finanspolitik 

- 10.2.2 Kontraktiv eller ekspansiv pengepolitik 

- 10.2.3 Valutapolitik – devaluering eller revaluering 

- 10.2.4 Indkomstpolitik 

- 10.2.5 Strukturpolitik 

- 10.2.6 Oversigt over de økonomiske politikker   

Økonomien i et internationalt perspektiv 

- 10.4 Tematekst: Finanskrisen, der blev til en økonomisk krise 

- 10.4.1 Årsager til finanskrisen 

 

 

Supplerende materiale: 

- Axelsson, Karin: EU-dom udfordrer SU-systemet, dr.dk, 21. februar 

2013. https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu-dom-udfordrer-su-systemet  

- Sommer, Mathias: Grafik: Danske arbejdspladser rykker til udlandet, 

dr.dk, 17. august 2016. https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-danske-

arbejdspladser-rykker-til-udlandet  

- Dr.dk: 62.000 børn blev ramt af kontanthjælpsloftet sidste år, dr.dk, 1. 

marts 2017. http://www.dr.dk/nyheder/politik/62000-boern-blev-ramt-

af-kontanthjaelpsloftet-sidste-aar  

- Jørgensen, Steen A.: Regeringen vil have 60.000 flere i arbejde, jp.dk 

30. maj 2017. 

- Grafer fra Danmarks Statistik 2018 vedr. vækst og arbejdsløshed. 

- Formadsskabet for Det Økonomiske Råd: Der er ikke behov for finans-

politiske lempelser, dors.dk 08. feb. 2017. 

 

 

 

Omfang 

 

Net-undervisning 

Særlige fokus-

punkter 

- Forskellige velfærdsmodeller og velfærdsprincipper, dertilhørende udfordringer 

og gevinster.  

- Forskellige former for fattigdom, herunder årsager, konsekvenser og løsninger.  

- Økonomisk kredsløb, økonomiske mål, økonomiske politikker.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, skriftligt arbejde, eksamenstræning, virtuelle arbejdsformer. 

Retur til forside 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu-dom-udfordrer-su-systemet
https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-danske-arbejdspladser-rykker-til-udlandet
https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-danske-arbejdspladser-rykker-til-udlandet
http://www.dr.dk/nyheder/politik/62000-boern-blev-ramt-af-kontanthjaelpsloftet-sidste-aar
http://www.dr.dk/nyheder/politik/62000-boern-blev-ramt-af-kontanthjaelpsloftet-sidste-aar

