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Titel 1  
   

Identitetsdannelse i det senmoderne 
(+ introduktion til faget)  
   

Indhold  Faglige mål og fagligt indhold  
- Fra læreplanen.  

Kernestoffet er identitetsdannelse og socialisering. Kursisterne skal kunne:  
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 
samfundsmæssige problemstillinger  
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 
dialog  

Introduktion til samfundsfag  
 Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (2017). 3. udgave. Columbus. Kapitel 1: 
Samfundsfag og ligestilling mellem kønnene  

   
Identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne, digitale samfund  
   
Kernestof  
Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (2017). 3. udgave. Columbus. Kapitel 2: 
Identitet i forandring + Kapitel 3: Samfund og individ.  
   

Supplerende stof:.  
 Information den 15. maj 2017 af Lise Richter: Opdragelse er ikke kun et spørgsmål 

om børn og forældre  

https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/1139279829$427948343$/Materialer/samf_c_b_2017/files/opdragelse_ikke_kun.docx
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/1139279829$427948343$/Materialer/samf_c_b_2017/files/opdragelse_ikke_kun.docx


 Klovn ”Fede svin” Fra afsnittet: Sankt Hans fra sæson 4 disk 1 

https://www.youtube.com/watch?v=8xEtNNFTBRo  
 Kristlig dagblad den 7. september 2017 ”Vi har brug for et ungdomsoprør” 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/vi-har-brug-et-ungdomsoproer  
 Kvalitativ undersøgelse i forbindelse med ungdommens folkemøde samt 
dokument udarbejdet i den forbindelse  
 Aftenshowet Danmark DR Jorden er Flad 3. oktober 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq0Mh9USgmM  
 DR3 Sæson 1 afsnit 1 ”Født til 
succes”  https://www.dr.dk/drtv/episode/foedt-til-succes_52199 19 november 

2017  
 Dokumentar: ”Eksperimentet: familien som skærmjunkier” sæson 1 episode 1 

https://www.dr.dk/drtv/se/eksperimentet_-familien-som-skaermjunkier_49112  
 SKAM – Sæson 1, afsnit 1: 

https://tv.nrk.no/serie/skam/msub19120116/sesong-1/episode-1  
 ”Astrid er kæreste med en instagrammer”, DR.dk, 02.09 2018  
 Brug af sociale medier 2016 Danmark statistik  

   

Omfang  
   

80 sider  

Særlige 
fokuspunkter  

Kvalitativ og kvantitativ metode i samfundsfag  
   

 interviewguide og interview ved brug af kvalitativ metode i forbindelse med 
folkemødet 2019  
 Aflæsning af statistikker, tabeller, diagrammer etc.  
 Træning af eksamen på C niveau  

   
Det skal du kunne til identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne, 
digitale samfund:  
   

 Socialisering og socialiseringsarenaer: primær, sekundær, dobbelt, 
multisocialisering  
 Familietyper: kernefamilie - teamfamilie – svingdørsfamilie – den patriarkalske 
familie – socialt akvarium  
 Normer og sociale roller  
 Identitet: JEG – PERSONLIG – SOCIAL – KOLLEKTIV + ren identitet – 
bindestregsidentitet – 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    

https://www.youtube.com/watch?v=8xEtNNFTBRo
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/vi-har-brug-et-ungdomsoproer
https://www.youtube.com/watch?v=Iq0Mh9USgmM
https://www.dr.dk/drtv/episode/foedt-til-succes_52199%2019%20november%202017
https://www.dr.dk/drtv/episode/foedt-til-succes_52199%2019%20november%202017
https://www.dr.dk/drtv/se/eksperimentet_-familien-som-skaermjunkier_49112
https://tv.nrk.no/serie/skam/msub19120116/sesong-1/episode-1


 Anthony Giddens og kendetegnene ved det senmoderne samfund: 
aftraditionalisering – 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 frisættelse og 
formbarhed – subjektivisering – ontologisering – potensering.  
 Ulrich Becks kendetegn ved det senmoderne samfund  

   

 

Titel 2  
   

Politik: partier og ideologier  
   

Indhold     

Faglige mål og fagligt indhold  
- Fra læreplanen.  

Kernestoffet er Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd samt magtbegreber 

og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.    

Kursisterne skal kunne:  
 Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og i andre lande  
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 
teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 
dialog  

   
Kernestof  
   

 Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (2017). 3. udgave. Columbus. Kapitel 5: 
Politiske ideologier + kapitel 6: Det politiske system i Danmark  

   
   
Supplerende stof  
   
Politik, ideologier og partier  
   

 Meningsmåling Berlingske barometer 
https://www.berlingske.dk/barometeret   
 Kahoot om politik: https://create.kahoot.it/share/ks-det-politiske-system-i-

danmark-og-ministerrunden/3547155a-f95e-41cf-8399-2ea8b84b7d50  
 Partifilm om ideologier https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-

1/partifilm/ideologier/  
 Kahoot om værdi og fordelingspolitik 
https://create.kahoot.it/details/f26306a8-26a6-4274-ab40-61984dcda7ab   
 Alex Vanopslagh facebook indlæg fra 20.10 2019  
 Kristian Thuesen Dahls facebook indlæg 

https://www.facebook.com/watch/?v=491414914747635 10 oktober 2019  
 DR2 “Magtens tredeling I 

USA”   https://www.facebook.com/dr2tv/videos/magtens-tredeling-i-

usa/1185366481529970/ 9. november 2016  

https://www.berlingske.dk/barometeret
https://create.kahoot.it/share/ks-det-politiske-system-i-danmark-og-ministerrunden/3547155a-f95e-41cf-8399-2ea8b84b7d50
https://create.kahoot.it/share/ks-det-politiske-system-i-danmark-og-ministerrunden/3547155a-f95e-41cf-8399-2ea8b84b7d50
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://create.kahoot.it/details/f26306a8-26a6-4274-ab40-61984dcda7ab
https://www.facebook.com/watch/?v=491414914747635
https://www.facebook.com/dr2tv/videos/magtens-tredeling-i-usa/1185366481529970/
https://www.facebook.com/dr2tv/videos/magtens-tredeling-i-usa/1185366481529970/


 ”Debatten: Topmøde fra Christiansborg” DR2 (37:20 - slut) 1. oktober 2019 
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-topmoede-fra-christiansborg_137839  
 Film fra folketinget: ”rettigheder”, ”fra ide til lov”, ”Regeringen”, ”Kontrol 
med regeringen”, ”politisk påvirkning” politik og 

medier”   https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm    
 Bilag fra ”Det grønne bord samfundsfag C eksamen”   
 ”Hver fjerde ser ingen forskel på Thorning og Løkke” politiken 31 december 
2014.   
 Figur: ”Arbejdsløshed og indvandring af vigtigst”. Jens Relermann; 
”Danskernes trygge valg”, ugebrevet A4 12/1 2015  

   
   

Omfang  
   

80 sider  

Særlige 
fokuspunkter  

Det skal du kunne til politik, ideologier og partier  
   

 Politiske ideologier, herunder menneskesyn, samfundsopfattelse og syn på statens 
rolle  
 Liberalisme – konservatisme – socialisme  
 Ideologiske forgreninger: socialliberalisme – socialkonservatisme – 
nationalkonservatisme – neoliberalisme – revolutionær socialisme – populisme  
 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  
 Adfærdstrekanten og downs model  
 Styreformer  
 Demokrati, herunder demokratiformerne repræsentativt og direkte demokrati   
 Demokratiopfattelser: konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati  
 Magtens 3 – deling: lovgivende, udøvende og dømmende magt  
 Parlamentarisme  
 Lovgivningsprocessen  
 Stat – regioner - kommuner  
 Politisk deltagelse og medborgerskab  

   

 

  
  
Titel 3  
   

Økonomi og velfærd  
   
   

Indhold  Faglige mål og fagligt indhold  
- Fra læreplanen.  

Kernestoffet er: Social differentiering + velfærd. Kursisterne skal kunne:   

https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-topmoede-fra-christiansborg_137839
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm


 Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og i andre 
lande.  
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.  
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 
dialog.  
 Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.  
 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer.  
  

Kernestof  
 Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 4, 8 og 
9  samt s 44 – 53 kap 2.  

   
   
Supplerende stof:  
  

 Kort film “Udbud og efterspørgsel” 
https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I 8 maj 2010  
 Kort film “minifordrag velfærdsstaten” https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/miniforedrag-
velfaerdsstaten/?no_cache=1&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c (set 12-
12-2019)  
 Kort film “Velfærdsstaten: Velfærdsmodeller” 
https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0&t=1s 23 maj 2010  
 Artikel: “Bedst at blive mor i Danmark” politiken 18 januar 2013  
 Artikel: “Velfærd: Amerikanske tilstande” Aktuelt 21 september 2000  
 Artikel: “Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien”  Aktuelt 21. september 
2000  
 “Økonomi for dummies – forbrug og vækst” 11 september 2012 (fra mitcfu)  
 Kort film “højkonjunktur og lavkonjunktur” 
https://www.youtube.com/watch?v=RgemdWt3I-Y 2 oktober 2011  
 Kort film “finanspolitik introduktion” 
https://www.youtube.com/watch?v=MgQKUjCXeM0 26 oktober 2014  
 Vucdigital om det økonomiske kredsløb, quizzer om høj og lavkonjunktur samt 
finanspolitik https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html (set 12-12-
2019)  
 Kort film “sådan fordeler politikerne vores penge” dr nyheder 20 oktober 2019 
https://www.facebook.com/DRNyheder/videos/521263158709456/  
 Artikel: “Fakta: Hovedpunkter I regeringens finanslovsforslag” https://jyllands-
posten.dk/politik/ECE11666293/fakta-hovedpunkter-i-regeringens-finanslovsforslag/ 
7 november 2019  
 Artikel: “Vismænd: Økonomien vil vokse langsommere” 
https://www.dr.dk/ligetil/vismaend-oekonomien-vil-vokse-langsommere 8 oktober 
2019  
 Artikel: “Vismændene erklærer krisen død: Dansk økonomi er kommet op i gear 
igen.” Politiken den 30. maj 2017 (fra eksamenssæt)  

https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/?no_cache=1&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/?no_cache=1&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/?no_cache=1&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RgemdWt3I-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MgQKUjCXeM0
https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html
https://www.facebook.com/DRNyheder/videos/521263158709456/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11666293/fakta-hovedpunkter-i-regeringens-finanslovsforslag/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11666293/fakta-hovedpunkter-i-regeringens-finanslovsforslag/
https://www.dr.dk/ligetil/vismaend-oekonomien-vil-vokse-langsommere


 Fire gange så mange over 90 år i 2060. Figur fra Danmarks Statistik, Nyt nr. maj 
2016 (fra eksamenssæt)  
 Dokumentar “Blodets bånd” TV2 2013 (fra mitcfu)  
 Kort film “Pierre Bourdieu kapitalbegrebet” 5 december 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=GJBL6RDu3k4  
 Kort film “Pierre Bourdieu – felt og habitus” 5 december 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=f3kdqpS9xbM&app=desktop  
 Artikel: “Overblik: Her er hovedpunkterne i aftalen om finansloven” 
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-hovedpunkterne-i-aftalen-om-finansloven 
altinget.dk 2 december 2019  
 Artikel: ”Debat: Jo, ulighed er et problem” Politiken 8 april 2017.  
 Artikel ”Debat: Det giver ikke mening at tale om materiel fattigdom i Danmark” 
Berlingske Sektion 1. 12. november 2016. Joachim B. Olsen MF, Liberal Alliance  

   

Omfang  
   

Ca 80 sider   

Særlige 
fokuspunkter  

Det skal du kunne til samfundsøkonomi, velfærdsdanmark og dets udfordringer 
heriblandt ulighed og integration.   
   

 Maslows behovspyramide   
 Behovsopfyldelse fra marked, det civile samfund og staten  
 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 og konkurrencestatens fremkomst   
 Social differentiering  
 Livsstile, livsformer og levevilkår   
 Kapitalbegrebet (Bourdieu)  
 Socialklasser  
 Social mobilitet  
 Social arv og miljø, herunder positiv og negativ social arv  
 Ulighed: social – kulturel - økonomisk  
 Fattigdomsbegrebet: absolut og relativ fattigdom  
 Velfærdsstatens udvikling  
 Velfærdsmodeller   
 Isbjergmodellen   
 Kulturelle forskelle og identitet   
 Hofstedes løgmodel   
 Hyllelands Eriksen: Den rene identitet, bindestregsidentitet, den kreolske 
identitet   
 Integration og integrationstyper: Segregation, assimilation, pluralistisk integration  
 Honneth: Anerkendelsesteori   
 Værdipolitik   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJBL6RDu3k4
https://www.youtube.com/watch?v=f3kdqpS9xbM&app=desktop
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-hovedpunkterne-i-aftalen-om-finansloven

