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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf E 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Henrik Guldborg Bøge (HGB) 

Hold 1saC51 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 
Identitet i det senmoderne Samfund 

Titel 2 
Politik i Danmark 

Titel 3 Økonomi og den danske velfærdsstat 

 



 

Side 2 af 7 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Identitet i det senmoderne Samfund 

Indhold Kernestof  

Brøndum, Peter & Banke Hansen, Thor: Luk Samfundet Op, 3 udgave, Columbus 

2017 side: 12-29 (intro med ligestilling), side 30-107 

 

Supplerende stof 

Artikler 

- Kønsroller i Folketinget: Mænd står for økonomi og sikkerhed, mens kvin-

der tager sig af børn og ældre, Altinget, 2018.08.03: 

https://www.altinget.dk/artikel/koensroller-i-folketinget-maend-staar-for-

oekonomi-og-sikkerhed-mens-kvinder-tager-sig-af-boern-og-aeldre 

- Opdragelse er ikke kun et spørgsmål om børn og forældre, Information, 

2017.05.17 

- Astrid er kæreste med en instagrammer: Jeg tager tøj på, som jeg ved, jeg kan 

lægge mig ned på jorden i, dr.dk, 2018.09.02: 

https://www.dr.dk/mitliv/astrid-er-kaereste-med-en-instagrammer-jeg-

tager-toej-paa-som-jeg-ved-jeg-kan-laegge-mig-ned 

- Brug af adskillige sociale medier hitter blandt unge, Danmarks Statistik, 

2016: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056 

 

Videoklip fra Luksamfundetop.dk:  

- Daginstitutioners rolle i samfundet: https://vimeo.com/222163535 

- Aydin Soei fortæller om sin opvækst: https://vimeo.com/222362393 

- Klasseforskelle i Danmark: https://vimeo.com/223423001 

- Henrik Dahl forklarer livsstilssegmenterne: https://vimeo.com/223745338 

- Social mobilitet: https://vimeo.com/223451435 

- Indkomstudviklingen i Danmark: https://vimeo.com/223449873 

 

Andre videoer 

- Født til succes, afsnit 1, DR 2018: https://www.dr.dk/tv/se/foedt-til-

succes-udvikling/foedt-til-succes/foedt-til-succes-1-6 

- Blodets Bånd, DR 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQk0lU8CGfY&t=1s 

- Danmark på prærien, DR 2013 

- Jorden er flad, Aftenshowet, DR, 2017.06.14: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq0Mh9USgmM 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

27 lektioner, heraf 6 til intro til samfundsfag 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Forstå og formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer  

Kende forskel på og kunne bruge kvantitativ og kvalitativ metode 
Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 
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https://vimeo.com/223451435
https://vimeo.com/223449873
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faglige begreber  

Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kultu-
relle mønstre  

Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende for-
skellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 
aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.  
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 

Nøglebegreber 
- Socialisering og socialiseringsarenaer: primær, sekundær, dobbelt, multisocia-

lisering 
- Familietyper: kernefamilie - teamfamilie – svingdørsfamilie – den patriarkal-

ske familie – socialt akvarium 
- Normer og sociale roller 
- Identitet: Jeg – personlig – social – kollektiv + ren identitet – bindestregs-

identitet – den kreolske identitet 
- G. H. Mead om rolleovertagelse 
- Sociale grupper 
- Kulturelle forskelle 
- Axel Honneths anerkendelsesteori 
- Erving Goffmann: face – frontstage - backstage     
- Identitetsdannelse og de sociale medier, herunder image 
- Ligestilling og kønsroller 
- De tre samfundstyper og deres kendetegn: det traditionelle – det moderne – 

det senmoderne   
- Anthony Giddens og kendetegnene ved det senmoderne samfund: aftraditi-

onalisering – individualisering – Øget refleksivitet – adskillelse af tid og rum 
– udlejring af de sociale relationer – ekspertsystemet – ansigtsløse relationer 

- Thomas Ziehe og kendetegn ved det senmoderne samfund: Kulturel frisæt-
telse og formbarhed – subjektivisering – ontologisering – potensering. 

- Ulrich Becks kendetegn ved det senmoderne samfund 

- Livsstile, livsformer og levevilkår  

- Bourdieus kapitaler: Økonomisk, social og kulturel kapital 

- Segmenter 

- Socialklasser 

- Social mobilitet 

- Social arv og miljø, herunder positiv og negativ social arv 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Arbejde med empiri 

 

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

 

Titel 2 

 

Politik i Danmark 

Indhold 
Kernestof 

Brøndum, Peter & Banke Hansen, Thor: Luk Samfundet Op, 3 udgave, Columbus 2017, 

side 108-137 

 

Supplerende stof 

Artikler 

- Vuggestuetvang er en logisk følge af masseindvandringen, Katrine Winkel Holm, 

Jyllands Posten, 2018.05.28  

- Pelle Dragsted på Facebook, 2019.03.04: 

https://www.facebook.com/PelleDragstedspolitikerprofil/posts/302409012093

6262 

- Anders Samuelsen på Facebook, 2019.03.24: 

https://www.facebook.com/AndersSamuelsenLA/posts/10157802390052366 

- Ideologierne er tilbage i dansk politik, Information, 2015.06.19 

- Alternativet vil forandre Danmark, Politiken, 2015.03.13 

 

Diverse 

- Partiernes historie fra Folketingets hjemmeside: 

https://www.ft.dk/da/partier/om-politiske-partier/partiernes-historie 

- Undervisningsfilm fra Folketingets hjemmeside: 

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

- Partiernes hjemmesider 

 

Videoklip fra Luksamfundetop.dk:  

- Alle partifilm om: Fattigdom og ulighed, ideologier samt økonomi: 

https://www.luksamfundetop.dk/partifilm/ 

 

Andre videoer 

- Ved det grønne bord, eksamen i samfundsfag C 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

18 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.  

Undersøge aktuelle politiske beslutninger 

 

Nøglebegreber 

- Politiske ideologier, herunder menneskesyn, samfundsopfattelse og syn på sta-

tens rolle 

- Liberalisme – konservatisme – socialisme 

- Ideologiske forgreninger: socialliberalisme – socialkonservatisme – nationalkon-

servatisme – neoliberalisme – revolutionær socialisme – populisme 
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- Partierne i folketinget, deres ideologi og sammenhængen mellem dem 

- Fordelingspolitik vs. Værdipolitik 

- Rød blok vs. blå blok 

- Vælgeradfærd: Issuevoting 

- Kernevælger vs. Marginalvælger 

- Flerpartisystem 

- Klassepartier 

- Catch-all-partier 

- Populisme 

- Styreformer 

- Demokrati, herunder demokratiformerne repræsentativt og direkte demokrati  

- Demokratiopfattelser: konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati 

- Den parlamentariske styringskæde 

- Magtens 3 – deling: lovgivende, udøvende og dømmende magt 

- Parlamentarisme 

- Lovgivningsprocessen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Projektarbejde med indsamling af viden om politiske partier og klasseoplæg herom 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Økonomi og den danske velfærdsstat 

Indhold 
Kernestof 

Brøndum, Peter & Banke Hansen, Thor: Luk Samfundet Op, 3 udgave, Columbus 

2017 side 174-200, 205-216 

 

Supplerende stof 

Artikler 

- Bedst at blive mor i Danmark, Politiken, 2003.01.18 

- Velfærd: Amerikanske tilstande, Aktuelt, 2000.11.21 

- Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien, Aktuelt, 2000.11.21 

 

Diverse 

- Skillingerne fra skyerne, Anders And og Co. 

- Øvelsesopgaver om konjunkturer, finanspolitik og det økonomiske kredsløb 

fra VUCdigital: https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html 

 

Videoer 

- Udbud og efterspørgsel: 

https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I 

- Finanspolitik introduktion: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgQKUjCXeM0 

- Miniforedrag: Velfærdsstatens historie: 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ&t=1s 

- Forstå det økonomiske råderum – politikernes fremtidspenge, www.dr.dk, 

2018.12.04: https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-forstaa-det-

oekonomiske-raaderum-politikernes-fremtidspenge 

- Økonomi for dummies, DR, 2012: Afsnit 1 (Forbrug og vækst), afsnit 2 

(Banker og penge), afsnit 4 (Skattesystemet) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsredskaber. 

Konkurrencestaten 
Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og  

globale forhold  

Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  

Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler  

 

Nøglebegreber 

- Maslows behovspyramide  
- Behovsopfyldelse fra marked, det civile samfund og staten 

https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html
https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I
https://www.youtube.com/watch?v=MgQKUjCXeM0
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ&t=1s
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-forstaa-det-oekonomiske-raaderum-politikernes-fremtidspenge
https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-forstaa-det-oekonomiske-raaderum-politikernes-fremtidspenge
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- Økonomiske systemer  
- Nationaløkonomiske mål og begreber  
- Arbejdsløshed og forskellige former for arbejdsløshed 
- Det økonomiske kredsløb  
- Konjunkturudsving  
- Økonomisk politik: Finanspolitik, pengepolitik, strukturpolitik  
- Økonomiske reformer  
- Løsninger på velfærdsstatens udfordringer 
- Velfærdsstatens udvikling 
- Velfærdsmodeller  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Debat 

 


