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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau KS – samfundsfag 

Lærer(e) Martin Petersen 

Hold 1o 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb: Ideologier og partier 

Titel 2 Særfagligt forløb: Styreformer 

Titel 3 Fællesfagligt forløb: Indvandring, integration og medborgerskab 
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Titel 1 

 

Særfagligt forløb: Ideologier og partier 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2012, s. 

105-126 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 

129-132 & 142-158 

 

Supplerende materialer: 

 

- Thorup, Mette-Line, Ideologierne er tilbage i danske politik, 19/6 

2015, Information 

- https://faktalink.dk/populisme 
- Knudsen, Tim, Den danske populisme, 22/1 - 2009, Kristelig dagblad 
- Mikkelsen, Morten, Ret og pligt – denne gang er det personligt, 19/6 – 

2013 
- Thiemann, Per, Thobo-Carlsen, Jesper & Bæk Lindtoft, Christian, Er 

det medierne, der bestemmer mest i Danmark? 23/7 2017, Politiken 
- www.ft.dk 
- http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Historie.aspx 

- Partiernes hjemmesider. Fx www.socialdemokratiet.dk  
- Videoklip fra youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo 

- Miniprojekt om ekstreme ideologier, nazisme, fascisme, kommunisme, 

nationalisme og populisme. 

- Film: Kongekabale 

- Videoklip fra luksamfundetop.dk  

- Samfundsfagsstatistik 2017 

 

Omfang 

 

14 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer 

til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig 

art i Danmark i samspil med omverdenen. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og 

aktuel sammenhæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse (kvantitativ 

metode) 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt 

på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig 

terminologi 

https://faktalink.dk/populisme
http://www.ft.dk/
http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Historie.aspx
http://www.socialdemokratiet.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo


 

Side 3 af 6 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Ekstreme ideologier, Fascisme, Nazisme, Nationalisme, kommunisme 

& populisme  

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Molinsmodel 

- Medier og spin 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning/tavle undervisning 

- Gruppearbejde & matrixgrupper 

- Pararbejde 

- Projektarbejde 

- Empiriskundersøgelse/spørgeskemaundersøgelse 

- Elevoplæg 
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Titel 2 

 

Særfagligt forløb: Styreformer 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. 

udgave 2012, s. 119-136 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. 

udgave 2017, s. 142-147 

 

Supplerende materialer: 

 

- https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-

world-2019/map 

- Olsen, Lars, Debat: Hjemløse. Arbejderne er blevet 

svingvælgere, 22/12-2013, Politiken 

- Todorovic, Zoran, Her er de mest magtfulde danskere, 16/6 – 

2018, Berlinske Tidende 

- Knudsen, Lisbeth & Kjær, Kasper Sand, Er det danske 

demokrati i krise, 1/10 – 2018, Politiken 

- Flink, Martin, Små organisationer får mere politiks 

indflydelse, 24.03.2016, Jyllandsposten 

- Jensen, Henrik, Lobbyisme vokser i det skjulte, 26/4 -2013, 

Berlingske Tidende 

- Samfundsfagsstatistik 2016 

 

Omfang 

 

15 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende 

forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk 

materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og 

skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse 

af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

Demokratiformer, magtbegreb, grundloven, frihedsrettigheder, 

lokalforvaltning, interesseorganisationer, Eastons model, politiske 

deltagelsesformer, lovgivningsprocessen, 

Væsentligste arbejdsformer - Klasseundervisning 

- pararbejde  

- individuelle skriveøvelser  

- elevoplæg  

- projektarbejde  

- eksamensforberedelse 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
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Titel 3 

 

Indvandring, integration og medborgerskab (fællesfagligt) 

Indhold  

Omfang 

 

 15 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter  

Væsentligste arbejdsformer  

 

 

 

 


