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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Samfundsfag B  

Lærer(e) Tina Bækgaard Laursen 

Hold SaB23 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Liv i Danmark  

Titel 2 Velfærd under pres? 

Titel 3 Politik, partier og vælgere 

Titel 4 Europa og verden 
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Titel 1 

 

Liv i Danmark  

Indhold Bülow, Morten; Magnus Hallundbæk Mikkelsen & Helle Hauge Bülow: 

SamfNU - stx & hf B-niveau, 3. udgave, Systime, s. 8-14; 27-30 

 

Bülow m.fl.: SamfNU - stx & hf B-niveau: ”Case: Internettet skaber de unges identitet” 

(p10568).  Systime ibog 2010  

 

Bülow m.fl.: SamfNU - stx & hf B-niveau: ”De sociale arenaer” (p156), ”Er brugen af 

sociale medier gået for vidt” (p200 / c1251 / c1253). Systime ibog 2017 

 

Hansen, Rune Valentin & Johannes Andersen: Sociologiske steder: ”Identitetsskabende 

eller identitetsunderstøttende?” (p200). Systime ibog.   

 

Iversen, Evald Bundgård; Thomas Secher Lund & Maria Bruun Bundgård: Sociologisk 

set: ”Mønsterbrydere” (p511), ”Hvordan kan den sociale arv mht. uddannelse bry-

des?” (p514). Systime ibog.   

 

”Perkerne mod white trash”, Politiken 4. november 2012  
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-skaber-vi-moensterbrydere-allerede-i-

boernehaven 

”Ammitzbøll-Bille til rød blok: Uligheden er ikke for stor i Danmark”, Altinget 20. 

september 2018 

 

Statistik: ’Andel af børn i daginstitutioner’, Danmarks Statistik 2011 
Statistik: ‘Udviklingen i decilernes samlede andel af den samlede indkomst’. Sam-

fundsstatistik 2018, figur 6.3 

 
DR Debatten 
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-09-05#!/ 
 
DR Dokumentar: ”En syg forskel” (1:1). DR1 23. maj 2016 

 
DR Dokumentar: ”Barndom på bistand” (1:3) (3:3), DR2 5. september 2016 

 

”Barndom på bistand” (1:2), DR Dokumentar, DR2 5. september 2016  

”En syg forskel” (1:4), DR1 23. maj 2016  

Omfang 

 

22 lektioner  

Særlige  

fokuspunkter 

Forståelse for sociologiens genstandsfelt  

Identitet og identitetsdannelse; herunder personlig og social identitet 

Socialisation - sekundær og primær socialisation; herunder socialisationens betydning 

for identiteten.  

Thomas Ziehe: Orienteringsmekanismer (subjektivisering, ontologisering og potense-

ring) i det senmoderne samfund  

Det senmoderne samfund; herunder Giddens’ 4 karakteristika for det senmoderne 

Pierre Bourdieu: Økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-skaber-vi-moensterbrydere-allerede-i-boernehaven
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-skaber-vi-moensterbrydere-allerede-i-boernehaven
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-09-05#!/
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Ulighed og levevilkår i Danmark; herunder gini-koefficienten med perspektiver til 

verden 

Social differentiering og social eksklusion 

Ulighed i sundhed  

Kulturelle mønstre; herunder forskelle i socialisation og ulighed målt på geografi og 

uddannelsesniveau 

 

 

Faglige mål: 

- at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-

fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enk-

le teorier 

- at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

- at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i Danmark 

- at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- at formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge 

og diskutere problemstillinger og konkludere 

- at formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp 

af enkle modeller, tabeller og diagrammer 

- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og plenum 

Individuelt arbejde samt par- og gruppearbejde 

Informations- og materialesøgning 
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Titel 2 

 

Velfærd under pres?  

Indhold Bülow, Morten; Magnus Hallundbæk Mikkelsen & Helle Hauge Bülow: 

SamfNU - stx & hf B-niveau, 3. udgave, Systime, s. 322-342; 368-389; 411-420.  

 

Bülow m.fl.: SamfNU - stx & hf B-niveau: ”Konstruktion af spørgeskema” (p10230).  Sy-

stime ibog 2010  

 

Skov, Oliver Boserup, Viktor Bjørnstrup & Tobias Matthiesen: Velfærdsstaten under pres. 

Perspektiver på velfærdsstatens fremtid, Forlaget Columbus, s. 62-70.  

 

”Debat: Velfærdsstaten er færdig – er hverken blå eller røde regeringer kan gøre noget 

ved det”, Berlingske 26. september 2019 Joakim B. Olsen 

 
”EL kræver garanti mod SU-nedskæringer”, Berlingske 2019  

 
”Et opgør med konkurrencestaten?”, Information 29. juni 2019 

 

https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/2-semester/dus-med-

fagene/kvalitativ-kvantitativ-metode/ 

 
Dokumentarudsendelse: ”Farvelfærd. Folketinget møder virkeligheden” DR2 december 

2014 

Dokumentar: ”Kampen om kemikalierne”, TV2 & Undervisningsministeriet, 2008 

Omfang 

 

34 lektioner 

Særlige  

fokuspunkter 

Velfærd – stat, marked og civilsamfund 

De tre velfærdsmodeller: den universelle, den residuale og den selektive/korporative 

Velfærd og privatisering 

Debat: Hvor skal vi spare i den offentlige sektor?  

Velfærdsstatens udfordringer: Globalisering og demografi  

Økonomi; herunder økonomiske sammenhænge, udbud og efterspørgsel, økonomiske 

mål, det økonomiske kredsløb. 

Økonomisk politisk; herunder finanspolitik og pengepolitik 

Metode: At læse tabeller; herunder tabellers opbygning og komponenter, rå og sammen-

sat data, absolutte og relative tal 
Metode: Den kvalitative metode: herunder udformning af interviewguide og semistruktu-
reret interview 
Metode: Den kvantitative metode; herunder spørgeskemaundersøgelse og design 
Reliabilitet og validitet 
 
Faglige mål: 

- at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 

- at undersøge og dokumentere et politikområde 

https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/2-semester/dus-med-fagene/kvalitativ-kvantitativ-metode/
https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/2-semester/dus-med-fagene/kvalitativ-kvantitativ-metode/
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- at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
- at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark   
- at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 

lande (velfærd i Danmark og Tyskland) 
- at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- at formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbej-

de dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at under-
søge og diskutere problemstillinger og konkludere 

- at anvende kvantitative og kvalitative metoder 
- at skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
- at formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved 

hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og dia-
grammer 

- at formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 
anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

- på et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og plenum 

Individuelt arbejde samt par- og gruppearbejde 

Informations- og materialesøgning 

Gruppefremlæggelser 

 

 



 

Side 6 af 9 

 

Titel 3 

 

Politik, partier og vælgere  

Indhold Bülow, Morten; Magnus Hallundbæk Mikkelsen & Helle Hauge Bülow: 

SamfNU - stx & hf B-niveau, 3. udgave, Systime, s. 124-128; 155-159, 174-190 

 

Beyer, Mads; Claus Lasse Frederiksen & Henrik Kureer: Samfundsfag C, Systime, s. 588-

597.  

 

Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg: USA. Historie, samfund og religion, sy-

stime, ibog, kap. 2.4 ”Amerikansk politik”: ”To politiske systemer”  

 

Statsministerens nytårstale: https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-

laes-hele-statsministerens-nytaarstale 
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-01-her-er-reaktionerne-paa-statsministerens-
nytaarstale 

 

”Folket skubbede politikerne mod Danmarks første klimavalg”, Politiken 6. juni 2019.   

 
”Efter Fie Laursens numseløft: Politikere vil forbyde reklamer for skønhedsoperationer 

til børn og unge”, Politiken 14. januar 2020 

 

P1 Shitstorm 18. januar 2020 om Fie Laursen 

 

”Eksperter: Prisstigning på otte kroner får ikke de unge til at kvitte smøgerne”, Politiken 

21. marts 2019 

 

”Elitestuderende udvist”, Herning Folkeblad 10. december 2015 

”Marius-lov først til efteråret”, Herning Folkeblad 11. februar 2016  

 

Statistik: https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-

suveraen-foersteplads 

Statistik: Tillid til nyhedsmedier, tabel 9.9. Samfundsstatistik 2018, Forlaget Columbus.  

”Politik til salg”, TV2 25. november 2015 

 

Omfang 

 

28 lektioner  

Særlige  

fokuspunkter 

Eastons politikdefinition og model 

Valg til Folketinget; herunder valgkredse, kredsmandater og tillægsmandater 

Statsministerens nytårstale 

Valgretsalder 

Lovgivningsprocessen 

Det danske politiske system og politisk deltagelse  

De store ideologier og politiske grundholdninger: Liberalisme, socialisme og konserva-

tisme 

Præsidentielt vs. parlamentarisk system  

Høje-venstre skalaen 

De danske partier 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-01-her-er-reaktionerne-paa-statsministerens-nytaarstale
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-01-her-er-reaktionerne-paa-statsministerens-nytaarstale
https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
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Molins model 

Fordelingspolitik og værdipolitik; herunder Inglehart 

Demokrati; herunder direkte demokrati, repræsentativt demokrati, deltagelses- og kon-

kurrencedemokrati 

Robert Dahl om det ideelle demokrati 

Magtens 3-deling  

Mediernes rolle i demokratiet og medialisering  

 

Faglige mål: 

- at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 

enkle teorier 

- at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 

lande (USA) 

- at skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 

- at formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved 

hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og dia-

grammer 

- at formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

- på et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og plenum 

Individuelt arbejde samt par- og gruppearbejde 

Informations- og materialesøgning 

Eksamenstræning og mundtlig oplæg  

Gruppefremlæggelser 
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Titel 4 

 

Europa og verden 

Indhold Bülow, Morten; Magnus Hallundbæk Mikkelsen & Helle Hauge Bülow: 

SamfNU - stx & hf B-niveau, 1. udgave, Systime, s. 242-255 

 

Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU: ”Globalisering og risikosamfundet” (p289) og ”Risiko-

samfundet” (p292), Systime ibog.  

 

Skött, Jacob Sinding & Jesper Hjarbæk Rasmussen: IPbogen: ”Hvad er globalisering?” 

(p176), Systime ibog 

 

Vormsby, Sara: Flugten til Europa: ”Hvad er EU’s fælles indvandrer- og asylpolitik?” 

(p184) og ”Tyrkiet-aftalen” (c497), Systime ibog 

 

”S og DF: Det skal være sværere for udenlandske studerende at få dansk SU” TV2 12. 

maj 2019  

 

”Kaos da flygtninge forsøgte at komme ind i EU ved den græsk-tyrkiske grænse”, JP, 1. 

marts 2020 

 

”Lidt nationalist er man vel altid”, Politiken 1. januar 2017  

 

EU Oplysningen:  

EU’s historie: https://www.youtube.com/watch?v=xEph8q-f59A 

EU’s institutioner: https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU 

De mest benyttede flygtningeruter: https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-

migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/kort-over-de-mest-benyttede-ruter 

 

”Dødens rute mod Europa”, TV2 2014: https://nyheder.tv2.dk/udland/2014-10-01-

doedens-rute-mod-europa-2-afsnit-som-sild-i-en-toende 

 

”De advarede mod coronakrisen og forsvandt” DR Horisont 2020: 

https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-og-

forsvandt_168968 

 

“Lesbos – smuglernes foretrukne ø” DR Horisont 2015 

 

Rammstein ‘Amerika’: https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM 

 
 

Omfang 

 

26 lektioner  

https://www.youtube.com/watch?v=xEph8q-f59A
https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU
https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/kort-over-de-mest-benyttede-ruter
https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/kort-over-de-mest-benyttede-ruter
https://nyheder.tv2.dk/udland/2014-10-01-doedens-rute-mod-europa-2-afsnit-som-sild-i-en-toende
https://nyheder.tv2.dk/udland/2014-10-01-doedens-rute-mod-europa-2-afsnit-som-sild-i-en-toende
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-og-forsvandt_168968
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-og-forsvandt_168968
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM
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Særlige  

fokuspunkter 

EU og EU’s opbygning 
Integration i dybden og i bredden 
Det indre marked og fri bevægelighed 
Schengensamarbejdet og dansk grænsekontrol 
De fire danske forbehold; forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet, Euroforbeholdet, Uni-
onsborgerskabet 
Krigen i Syrien; herunder konsekvenser for europæisk samarbejde om flygtninge 
Flygtningekrise i Europa; herunder Dublin-forordningen  
Nationalisme og protektionisme 
Fordomme og stereotyper  
 
Faglige mål: 

- at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

- at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 

- at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold 

- at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 
diskutere løsninger 

- at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 

- at dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globa-
le udviklingstendenser 

- at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- at skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
- at formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved  
- at formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
- på et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

VIRTUEL UNDERVISNING  

 

 

 


