
 

Side 1 af 5 

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) Terkel Tronier Jakobsen (TT) 

Hold 1.t 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt samfundsfag: Ideologier og partier  

Titel 2 Fællesfagligt forløb (samfundsfag): Indvandring, integration og medborgerskab 

Titel 3  

Titel 4  

Titel 5  

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  
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Titel 1 Særfagligt samfundsfag: Ideologier og partier 

Indhold Kernetekster: 

Madsen, Lene mfl.: Kultur og samfund. Aarhus: Systime, 2010 s. 50-62 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). 
København: Columbus, 2017 s. 108-112, 112-115, 115-118, 118-123, 
135-137  

Supplerende: 

Statistik: 

• Tabel 1.1: Aldersfordeling pr. 1. januar 

• Figur 2.2: Ægteskaber opløst ved skilsmisser inden guldbryllup 

• Tabel 5.9: Anvendelse af sociale medier 

Alle fra Samfundsstatistik 2014 

• Den seneste meningsmåling ang. det kommende folketingsvalg fra Vox-
meter: https://voxmeter.dk/meningsmalinger/ 

• Tabel 10.10: Partiernes medlemstal og indtægter 

Fra Samfundsstatistik 2016 

Filmklip: 

• 9 partifilm om fattigdom og ulighed fra Luk Samfundet Op! 

• Fra klasseparti til catch-all parti, YouTube klip: 
https://www.youtube.com/watch?v=xByPNVAwQjM 

Dokumentar: 

• ”Politik til salg”, Produceret af TV2 i 2015, 42. min. 

Artikler: 

• ”Måling: DF kan fejre 1. maj som største arbejderparti” (uddrag), 
altinget, 1. maj 2018 

• ”Løkke indkalder til møde om differentieret pensionsalder”, 
www.aoh.dk, 29. januar 2019 

• ”Ringberg: Thulsen Dahl presser Løkke ved at støtte S-udspil om 
pension”, dr.dk, 29. jan. 2019  

• ”Mette Frederiksen i nyt udspil: Folk med opslidende arbejde skal 
kunne gå tidligere på pension”, Politiken, 22. jan. 2019 

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
https://www.youtube.com/watch?v=xByPNVAwQjM
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• Radikale skyder p Mette F: Pensionsudspil skab til valgkamp, ikke 
virkelighed”, Ugebrevet A4, 31. jan. 2019 

Prøveeksamen 

”Det socialdemokratiske hamskifte på udlændingepolitikken”, Berling-
ske, 21. maj 2017 

”Vælgernes politiske dagsorden”, meningsmåling fortaget kort før fol-
ketingsvalget 2015 

Omfang 22 lektioner á 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 politiske grundholdninger samt analysere deres 
betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

• At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede mate-
rialetyper, 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:  

• Kvalitativ og kvantitativ metode 

• Partier (herunder klasseparti og catch-all parti), interesseorganisationer og 
græsrodsbevægelser 

• Partiadfærd og Molins model (Downs model og Adfærdstrekanten kun 
præsenteret) 

• De klassiske ideologier: liberalisme, konservatisme, socialisme 

• Grøn ideologi og populisme 

• Værdi- og fordelingspolitik 

• Partierne i rød og blå blok 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, 

CL, klassediskussion  
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Titel 2 Fællesfagligt forløb (samfundsfag): Indvandring, integration og med-
borgerskab 

Indhold Kernetekster: 

Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker perkerdansker – perspektiver på 
integration (2. Udg.). Columbus, 2018 s. 9-15, 15-18, 29-31, 75-84, 89-95, 
98-102, 103-111, 113-120  

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). 
København: Columbus, 2017 s. 99-100, 101-104 

Supplerende: 

Dokumentarer og film: 

• ”Blog på bistand 2”: http://hval.dk/mitCFU/info.aspx  

Artikler: 

• ”Fakta: Forstå forskellen på afviste asylansøgere og tålt ophold”, 
tv2east.dk, 7. dec. 2018 

• ”Tålt ophold”, Wikipedia: 
https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5lt_ophold 

• ”Integration handler om anerkendelse”, 18.10.2005 

• Driesen, Nilas Røpke: ”Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at 
være danske”, Information, 15. oktober 2016 

• Omar, Tarek og Amalie Kestler: ”Forskelle mellem danskere og 
nydanskere blæses ud af proportioner”, Politiken, 3. juni 2016 

• ”Skoleforsker: Derfor klarer indvandrerdrenge sig dårligt i skolen”, 
videnskab.dk, 05. maj 2015 

• ”Børn med bogreoler klarer sig bedre”, Information, 17. feb. 2018 

Omfang  20 lektioner á 45 minutter   

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

• At kunne: formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og en-
kelt-faglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fa-
genes kernestof.  

• At kunne forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståel-
sen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede 
problemstillinger.  

• Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og forti-
dige værdier  

• At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige 

http://hval.dk/mitCFU/info.aspx
https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5lt_ophold
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og fortidige værdier.  

• At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne 
indgå i en faglig dialog.  

• At kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af 
forskellige synspunkter.  

• At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi.  

• Analyse og formidling af statistiske materialer  

• Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af for-
skellige synspunkter  

Faglige fokuspunkter:  

Socialisationsprocessen og identitetsdannelsen, dobbeltsocialisering og inte-
gration, integrationsformerne, identitetsvalg: den rene identitet, bindestregs-
identitet og kreolske identitet, stereotyper og fordomme, Alex Honneths an-
erkendelsesteori, Pierre Bourdiu – habitus og kapitaler, T.H. Marshall om 
rettigheder og pligter, medborger og modborger – kriminalitet samt radikalise-
ring, social arv, social mobilitet, mønsterbrydning 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, 

klassediskussion  

 

Retur til forside 


