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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

december-januar 2019-2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Kulturfag Samfundsfag C 

Lærer(e) Carsten Søndergaard Kudsk 

Hold 1r 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb: Det danske demokrati 

Titel 2 Særfagligt forløb: Ideologier & partier 

Titel 3 Fællesfagligt forløb: Det gode samfund 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Det danske demokrati 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 125-158 

 

Supplerende materialer: 

- Nielsen, Jesper m.fl:: Udviste Em kommer til Thailand, TV2 d.  2. novem-

ber 201 3https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-

ankommet-til-thailand-0  

- Leder: Falske nyheder er en trussel mod demokratiet”, Leder fra Jyllands-

Posten den 19. december 2016: https://jyllands-

posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-

demokratiet/ 

- Samfundsstatistik 2014: Figur 2.2, Tabel 1.1 & 2.10 & 5.9 
- Overblik: Folketingsvalget i tal”  fra Altinget.dk 

https://www.altinget.dk/artikel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal  

- Småfilm fra Folketinget: ”Kontrol med regeringen”, ”Regeringen”  samt 

”Fra idé til lov”: Visning 

http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

- Magasinet Notat no. 113: EU i grove træk: 
http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek 

- Film http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx 
- Film: http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx 

- Film: 

http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx 

 

Omfang 

 

Ca. 36 lektioner á 45min 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede mate-

rialetyper, 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, EU, globalisering, 

lokalforvaltning, interesseorganisationer, Eastons model, politiske deltagelsesfor-

mer, lovgivningsprocessen, EU, Rettigheder & pligter i et demokrati, Udfordrin-

ger for demokratiet (Fake News) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser  

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/
https://www.altinget.dk/artikel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Ideologier & partier 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 26-27 & 

108-123 

- Kureer, Henrik m.fl. Samfundsfag C Systime 3. udgave 2012, s. 24-49  

 

Supplerende materialer: 

- Youtubevideo om ideologier: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s 

- Partiernes hjemmesider 

- Diverse statistikker fra Samfundsstatistik 2016. 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 

sammenhæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede ma-

terialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse (kvantitativ me-

tode) 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Poulisme 

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Molins Model 

- Kvalitativ og kvantitativ metode.  

- Politisk kommunikation 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser samt projektarbejde 

med udarbejdelse og bearbejdning af en spørgeskemaundersøgelse. 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Det gode samfund 

Indhold Samfundsfag: 

Kernestof:  

- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 3. udgave 1. 

oplag 2017: s. 182-183 & 190-192 & 201-220 

Supplerende stof: 

- Nyheds indslag fra ABC News fra www.youtube: Denmark happiest place 

on earth https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4 

- Udenrigsministeriets hjemmeside om sociale ordninger i Tyskland: 

http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/ 

- Velfærdsydelser i Danmark fra www.borger.dk 

- Arbejdsløse Robert: Jeg finder mig ikke i en skid, Ekstra Bladet den 10. 

september 2012 

- Ny dyr pille truer sundhedsvæsenet: 'Koster' 1400 sygeplejersker, artikel 

fra www.tv2.dk den 1. august 2015 http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-

dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker 

- Samfundsstatistik 2016: Tabel 15.4 & 17.2 & 17.3 & 17.4 & 17.5 & 17.6 

& Figur 16.2 

- Danmarks Statistik: Statsgæld i Europa 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572 

- Den offentlige saldo” fra Danmarksstatistik. Jf. nedenstående link: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233 

- Statistik: 60 år i tal – Danmark siden 2. Verdenskrig, Danmarks Statistik. 

2008 s. 22-23 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/12433/tresaar.pdf 

- Figur af ”Nyt fra Danmarks Statistik 23. marts 2018: Stort overskud på de 

offentlige finanser 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233 

- ECB sænker renten til det laveste niveau nogensinde, fra www.tv2.dk den 

10. marts 2016 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-

renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde 

- Reform har fået tusinder ud af kontanthjælpen, fagbladet3f, 23. august 

2014. 

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332

-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen 

- Arbejderbevægelses Erhvervsråd (Emilie Dammm): Andelen af ufaglærte 

på arbejdsmarkedet er halveret på 20 år. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-

af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf 

- Mit job flyttede til Indien, dokumentar fra DR. Varighed: 28 minutter 

Nb: Blå markerede tekster anvende i 2. HF.  

Omfang 

 

24 lektioner af 45 minutter  

Særlige fo- - Leverandør af velfærd (stat, marked, civilsamfund), de tre velfærdsmodel-

http://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4
http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/
http://www.borger.dk/
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/12433/tresaar.pdf
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
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kuspunkter ler, udfordringer for den universielle velfærdsmodel (interne & ekstern), 

nedskæring-og udvidelsesstrategi, globalisering/outsourcing, konkurren-

cestat, det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål, finanspolitik, pen-

gepolitik & strukturpolitik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 


