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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Martin Petersen 

Hold 19Sab22 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Identitetsdannelse og ungdomskultur 

Titel 2 Kultur og medier 

Titel 3 Demokrati og ideologier 

Titel 4 EU og International politik  

Titel 5 Velfærdsstaten og økonomi 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Identitetsdannelse og ungdomskultur 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 1 

- Forskellige videoklip fra bogens hjemmeside (SamfNUB) 

- Bülow, Morten Winter; SamfNU, 2012, 2. udg. Systime, Tematekst – 

familien, 49-56 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag 

C, 2020, Systime ibog, Afsnit om social karakter 

 

Supplerende materiale: 

 

- http://videnstest.dmjx.dk/ 

- Christensen, Holdt Peter, Jyllands-Posten, Virkeligheden kan også – i 

perioder – være skærmfri, 20.02.2017 

- Hoffman, Thomas, Videnskab.dk, Derfor ser vi paradise hotel, 

27.01.2014 

- Lund, Kenneth, Politiken, Er unge virkelig så dumme, 25.10.2010 

- Ahrens, Kevin & Ehnhuus, Daniel, dr.dk, Hver tredje gymnasieelev fø-

ler ofte stress: Det perfekte er blevet normalt, 23.12.2017  

- Dokumentar, DR3, De perfekte piger, 2018 

- Thomsen, Sara Maarup, Kristelig dagblad, Fortidens idealer fylder, når 

det gælder familien, 09.09.2017 

- Ifversen, Karsten R. S., Politiken, Risikosamfundet er stadig aktuelt, 

08.07.2006  

- Hansen, Andreas Wester, Information, Risikosamfundet.com, 

31.07.2000 

- Dokumentar, DR3, I kødet på den perfekte krop, 2015, (ca. 10 min.) 

- Dokumentar, DR3, Jagtens på den perfekte krop, 2013 

- Egebo, Karen Sofie, Kristelig dagblad, Jagten på den perfekte krop, 

15.12.2016 

 

Omfang 15 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Mikro og Makro sociologi, socialisering, identitetsdannelse, identitetsmodellen. 

Arv, miljø, de fire socialisationsformer, reality og anerkendelse. Stress og angst. 

Sociokulturel frisættelse, subjektivisering, religiøs radikalisering, ontologisering 

og æstetisering, hipsters, goths, veganere, hiphoppere, skaters 

Individualisering, kontrakterne, systemafhængighed, uddelegerede omsorg, 

teamfamilien, patriarkalsk familie, svingdørsfamilien, det social akvarium, den 

autoritære opdragelsesform, den autoritative/demokratiske opdragelsesform, 

den iagttagende/laissezfaire opdragelsesform og forsømmelighedens lassiez 

faire.   

Kapitaler, felt, push og pull-faktorer, mønsterbryder, socialarv og struktur og 

aktør. 

Adskillelse af tid og rum, øget refleksivitet, udlejring af sociale funktioner, af-

hængighed af abstrakte systemer, sekularisering, urbanisering, industrialisering, 

http://videnstest.dmjx.dk/
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kapitalisering, socialisation, servicesamfund og selviscenesættelse.   

Risikosamfund, menneskeskabte, naturlige, modernitet, forurening og klima 

David Riesman, traditionsstyring, indrestyring, gruppestyring og individualise-

ring, myren, sneglen og kamæleonen 

Kropskultur, det refleksive projekt, formbarhed, doping, plastikkirugi & medi-

ernes påvirkning. 

Kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde. 

- Skriftligt arbejde 

- Projektarbejdsform/empirisk undersøgelse. 

- Informationssøgning på nettet. 

- Elevfremlæggelser på klassen. 

- Eksamenstræning. 

- Artikelanalyse 

- Excel og SurveyMonkey 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Kultur og medier 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 2 & 6 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag 

C, 2020, Systime ibog, Afsnit 9.2 Subkulturer 

 

Supplerende materiale: 

- Schaffalitzky, Caroline, Information, Når stereotyper gør os blinde, 

06.10.2010 

- Larsen, Christian Albrekt, Den danske republik – forandringer i dan-

skernes nationale forestillinger, Hans Reizels Forlag, 2016. 

- Petersen, Thomas Søbirk, Politiken, Lidt nationalist er man vel altid, 

02.01.2017 

- CBS News – The national, Is Canadian multiculturalism a myth? The 

Sunday talk, youtube klip. 21.11.2016 

- Clausen, Egon, Jyllands-Posten, Stort hurra for det multikulturelle 

Danmark, 08.08.2016 

- Eskesen, Annelise Hartmann, Politiken, Årets mest læste på Politiken er 

hård læsning, 25.12.2015 

- Nyberg, Oliver, Videnskab.dk, Clickbait: Disse danske medier snyder 

dig til at klikke, 23.02.2016 

- Larsen, Christian W., Information, Spin om spindoktoren, 13.12.2011 

- Knudsen, Tim, Kristelig dagblad, Spindoktorerne og demokratiet, 

26.06.2006 

- Kristensen, Michael, Altinget, Hvad er egentlig problemet med Martin 

Rossen? 12.09.2019 

- Film, TV2 – Kongekabale, 2007 

- Dokumentar, DR2, Deadline, 04.07.2019 – Om Martin Rossen 

- Lavrsen, Lasse, Information, Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i 

øjnene, 01.02.2008 

- Information, Test dig selv: Er du narcissist, 09.05.2018 

- Dokumentar, DR1, Kinas online superstjerner, 26.02.2018 

- Selmer, Cecilie Rex & Barfoed, Kristian Krabbe, TV2-nyhederne, 

Trump efter Twitter-krig: - Min brug af sociale medier er moderne, 02-

07.2017 

- Csonka, Agi, & Back, Christian Friis, Jyllandsposten, Det går godt med 

integrationen i Danmark- hvorfor er det så svært at sige, 21.08.2016 

- Burhøj, Peter, bragt i Berlinske Tidende, Støjberg: Indvandrere må for-

stå, at der ikke venter en potentiel krænkelse bag ethvert gadehjørne. 17. 

feb. 2017 

- Thiemann, Per, Thobo-Carlsen, Jesper & Lindtoft, Christian Bæk, Poli-

tiken, Er det medierne, der bestemmer mest i Danmark? 23.07.2017 

- Figurer fra mandagmorgen d. 21.10.2019: Hver fjerde dansker vil sende 

muslimer ud af landet & Mange danskere vil sende arbejdsløse indvan-
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drere ud af landet, https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-

muslimer-skal-ud-af-danmark 

 

Omfang 

 

15 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Stereotyper, fordomme, etnocentrisme, isbjergsmodellen, Det beskrivende og 

dynamiske kulturbegreb, Geets Hofstede, neostammer, modkultur og subkultur, 

Ren identitet, Bindestregsidentitet, kreolsk identitet, mindretal og minoriteter, 

stamtavlestrategien og tilvalgsstartegien, etnicitet, nation, stat og nationalismen.  

Assimilation, segregation, pluralistisk integration, den kriminelle strategi, den 

traditionelle strategi og uddannelsesstrategien og multikulturelt. Den fjerde 

statsmagt, massemedier, social medier og nichemedier, medieforbrug og ny-

hedskriterier. Priming, framing, spindoktor, kanyleteorien, to-trinshypotesen & 

referancemodellen. Spindoktorer. Narcissisme, Erving Gofmann, frontstage, 

backstage og middle region. Offline-kultur, globalisering, den globale landsby, 

glokalisering og breaking news. Digital dannelse, twitter og fake news 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Projektarbejde. 

- Begrebstræning. 

- Eksamenstræning 

- Quiz 

- Statistisk analyse 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 3 

 

Demokrati og ideologier 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 3, 4 & 5 

 

Supplerende materiale: 

- Bjørnager, Jens Anton, Politiken, Kommentatorer: Driftsikre DF vinder 

på populismen, 27.02.2014 

- Westersø, Rikke Struck, TV2-nyhederne, DF styrtbløder vælgere – her 

er tre bud hvorfor, 29.032019 

- Faktalink: Populisme 

- Folketingets hjemmeside. https://www.ft.dk/ 

- De politiske partiers hjemmeside 

- Poltest.dk 

- Jensen, Henrik, Berlinske Tidende, Lobbyisme vokser i det skjulte, 

26.04.2013 

- Dokumentar, TV2, Politik til salg, 2015 

- Kok, Fridag, JydskeVestkysten, DF: Danmark skal ud af menneskeret-

tighedskonvention, 17.03.2019 

- Tiedemann, Erling, Kristelig dagblad, Demokrati forudsætter, at den 

https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-muslimer-skal-ud-af-danmark
https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-muslimer-skal-ud-af-danmark
https://www.ft.dk/
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enkelte gør sin pligt, 09.02.2015 

- Riis-Jørgensen, K, Jyllands-Posten, Demokratiske værdier er nu under 

pres, 11.01.2017 

- Skaaning, S, Videnskab.dk, Derfor er demokrati bedre end andre styre-

former, 04.04.2017 

- Hassing, J., Kraka Analyse, Udviklingen af politiks tillid, interesse og 

demokratisk tilfredshed, 19.05.2015 

- Thiemann, P., Politiken, Forskere: Demokratisk problem, at medier ses 

som magtelite, 24.07.2017 

 

Omfang 

 

15 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Regressiv, legitimerende, progressiv, samfundssyn, menneskesyn, statens rolle, 

liberalisme, konservatisme & socialisme. Ideologi, populisme & Dansk folke-

parti. Økologisme, feminisme, nazisme, fascisme, kommunisme og nationalis-

me. Højre- venstre skala, partiernes historie, Molins model, værdi- og forde-

lingspolitik. De politiske partier, mærkesager, mandater, empirisk undersøgel-

se. Politik, demokrati, Davis Easton, input, output, feedback, politisk deltagel-

se, borgerdemokrati, deltagelsesdemokrati, brugerdemokrati og lobbyisme. 

Magtens tredeling, den fjerde statsmagt, meningsmålinger, gallupdemokrati, 

populisme, Sociale medier, fake-news, stat, kommune, region og lovgivnings-

processen. Demokrati, autokrati, teokrati, direkte demokrati, repræsentativt 

demokrati, ekspertvælde, Alf Ross. Hal Kock, deltagelsesdemokrati, konkur-

rencedemokrati deliberativt demokrati, demokratiseringsbølger, suverænitet, 

konventioner, rettigheder og pligter.  Magtressourcer, direkte magt, indirekte 

magt, dagsordensættende magt, diskursiv magt, strukturel magt, ligestilling, 

den magtteoretiske forklaring, den kønskonstruerede forklaring, den formelle 

forklaring og den biologiske forklaring. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Begrebstræning. 

- Diskussion 

- Artikelanalyse 

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

 

Titel 4 

 

EU og international politik 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 10 

- Outzen, Ove & Jacobsen, Benny, Liv i Danmark, 2010, Forlaget Co-

lumbus, Kap. 8. Det internationale politiske system og globaliseringen. 

- Bülow, Morten Winther & Knudsen, Tonny Brems, International Poli-

tikNU, 2019, SystimeiBog, Afsnit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

 

Supplerende materiale: 

- Europa-kommissionen, Hvidbog om Europas fremtid, 01.03.2017 

- Vestermark, Jesper, Notat – magasin om demokrati og Europa, Kan EU 

overkomme den demokratiske krise? 14.06.2016 

- Samfundsportalen, Gyldendal, Kritikken af EU´s demokrati 

- Fakta og statistik om EU 

- Faktalink – Brikslandene – de nye økonomier 

- Humanrights.com, Videoklip – What are human rights? 

- Dokumentar: Dr.tv, Horisont: De advarede om corona-krisen – og fors-

vant, 09.03.2020 

- Regeringen, Pressemøde om coronavirus og tiltag for at inddæmme 

smitten, 10.03.20 

- Wredstrøm, Jasmia Maria, Magasinet Europa, Skepsissens mange ansig-

ter førte til Brexit, 24.11.2017 

- Thobo-Carlsen, Jesper, Politiken, Verdenskendt britisk historiker adva-

rer,: Brexit kan være begyndelsen på enden for EU, hvis samarbejdet 

ikke reformeres.  

- Dokumentar: DR1, Hvorfor elsker de Trump? 2018 

- Buchter, Henrik Axel, Altinget, Podcast: Trumps chance for genvalg er 

steget kraftigt efter Super Tuesday, 04.03.2020 

 

Omfang 

 

12 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Kul og stålunion, EF, EU, Mellemstatslig, Overstatslig, Indre marked og Disin-

tegration. Lissabontraktaten, føderation, suverænitet, magtens tredeling, Euro-

parlamentet, Ministerrådet, Europa-kommissionen, Det Europæiske Råd, EU-

domstolen og interesseorganisationer. Økonomi, sociale forhold, miljø, borgere 

og hvidbog. Demokratisk underskud, deltagelsesdemokrati, nationalstater. IGO, 

NGO, TNC, multipolaritet, unipolaritet, bipolaritet, globalisering, skeptikere, 

hyperglobalister, transformationalisterne, økonomisk globalisering, politisk 

globalisering, kulturelglobalisering, Socialglobalisering. Menneskerettigheder, 

Amnesty international, FN, Naturretten, universalisme og kulturrelativisme. 

International politik, stater, aktører, IGO, NGO, anarki og strukturer. Realisme, 

liberalisme og interdependence. Den engelske skole og IPØ. Skepsistyper. 

Told, demokrater og republikaner. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 
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- Begrebstræning. 

- Eksamenstræning 

- Artikelanalyse 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 4 

 

Velfærdsstaten og økonomi 

 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 7, 8 & 9 

 

Supplerende materiale: 

- Buch, David, TV2-Nyhederne, Måtte selv betale 245.000 for behand-

ling – corona er en bombe under USA´s sundhedssystem, 22.03.2020 

- Moore, Michael, Filmstriben, Sicko, 2007 

- Danmarks ambassade i Tyskland – udenrigsministeriet, Social sikring i 

Tyskland, ingen dato 

- Den store danske, Tyskland – sociale forhold, gyldendal, 01.12.2012  

- Beskæftigelsesministeriet, Ydelser, https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/ 

- Dachs, Heidi, Kristelig dagblad, Bedsteforældres alderdom koster tyske 

familier dyrt, 02.08.2003 

- Allentoft, Nick, Altinget, Kronik: Velfærdsstaten smuldrer og det ram-

mer os alle, 26.04.2018 

- Ågerup, Martin, Cepos, Højere skatter giver færre penge i statskassen. 

Det får stor betydning for velfærdsstatens fremtid 24.04.2019 

- Dokumentar: DRKultur, Verdens lykkeligste land (1) 2018 

- Dokumentar: DR1, Kontor til lavpris, 2007 

- Regeringen.dk, Iværksættere, ny teknologi, forskning og innovation, 

(2016-2019) 

- Heisel, Søren, Sørensen, Mette Fjord, Eriksen, Mads & Reissmann, 

Mette, Jyllands-Posten, Forskning og udvikling står i stampe – det ko-

ster, 18.04.2019 

- Kjeldbjerg, Connie, youtube.com, Det økonomiske kredsløb og konjunk-

tursvinger, 21.04.2017 

- Nielsen, Bo, Jyllands-Posten, Ved indgangen til 2020: Festen i danske 

økonomi er ovre, 31.12.2019 

- Juel, Frederik M., Berlingske Tidende, Coronakrise vil give et rædsels-

år for danske økonomi – minusvækst på 6,7 procent i udsigt, 23.03.2020 

- Beim, Jakob Hvide, Politiken, Det kan kun gå nedad: Coronakrise kan 

skubbe Danmark mod en lempet finanspolitik, 20.03.2020 

- Dragsted, Sofie & Christensen, Marie Ørbæk, Folkehøjskolernes For-

ening, Fremdriftsreformen: Hvad er op og ned?, Efterår 2014 

- Beskæftigelsesministeriet, Tilbagetrækningsreformen, 

https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-

aftaler/2011/tilbagetraekningsreform/ 

Omfang 

 

18 moduler af 90 minutters varighed 

https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/
https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-aftaler/2011/tilbagetraekningsreform/
https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-aftaler/2011/tilbagetraekningsreform/
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Særlige fokus-

punkter 

Velfærdsmodellerne, velfærdsstatens udfordringer, kritik af velfærdsstaten, fat-

tigdom i Danmark, forklaringer på fattigdom, økonomi, økonomiske målsæt-

nin-ger, det økonomiske kredsløb, finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik, 

ind-komstpolitik og strukturpolitik, økonomisk globalisering, herunder betyd-

ningen af EU, bæredygtig udvikling. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Begrebstræning. 

- Eksamenstræning 

- Artikelanalyse 

Retur til forside 

 

 


