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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse Hfe + HF2 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Nina Spangsberg Jeppesen (10/8/2017-4/10/2017), Niels Holm (4/10/2017-
23/10/2017), Mikkel Wittenburg Petersen 23/10/2017- 

Hold 3gsabmh2 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Sociologi 

Titel 2 Velfærdssamfund og økonomi 

Titel 3 Hvem har magten? 

Titel 4 Hvilket samfund skal vi leve i? 

Titel 5 Hvordan er Danmarks økonomi forbundet med resten af verden? 

Titel 6 Feltundersøgelse: familien i det senmoderne samfund 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
 
Titel 1 
 

Sociologi 

Indhold Kernestof: 
- Bjørnstrup, Victor, Matthiesen, Tobias og Skov, Oliver Boserup (2016): 

’Samf på B’, Columbus, s. 17-48 
- Bülow, Morten, m.fl (2012): SamfNU, Systime, s. 17-20 
- ’Guide til læsning af figurer og diagrammer’ og ’Guide til artikellæsning’. Ni-

na Jeppesens egne tekster. 
- ’Identitet’, opslag fra denstoredanske.dk 
- Nielsen, Kasper Marc Rose: 'Folkeskolekarakteren udstikker unges uddan-

nelsesvej', dea.dk, 12/8/2016 
- Holm, Helle Harbo: 'Unges uddannelse kraftigt påvirket af social arv', 

10.08.12, dst.dk 
 
Supplerende litteratur: 
Tekster: 

- Andersen, Tor: ’Vi unge er ikke narcissister, vi længes efter fællesskabet, 
18/1/2016, Politiken  

- Nielsen, Susan: Mor til gymnasieelev: Vores samfund skaber alt for mange 
stressramte unge, Kristeligt Dagblad, 9/8/2017 

 
Klip: 
Identitet – de sammenhængende bånd: 
https://www.youtube.com/watch?v=2k_X7WayCDg 
 
Dokumentar: ’Jeg vil ikke ende som min mor’, TV2, 2010

Omfang 
 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Vi arbejder hovedsageligt med sociologi. Hvordan vi danner vores identitet og 
hvordan den dannes i andre lande. Hvordan optræder vi i grupper og imellem grup-
per? Hvilke udfordringer og muligheder er der forbundet med at indgå i det danske 
samfund? Hvordan måler vi ”det gode liv”? Er der fattige i Danmark? 
Faglige mål: 

‐ formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 
fagets terminologi 

‐ på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig di-
alog og diskutere en faglig problemstilling 

‐ påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale møn-
stre 

‐ skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse 
og vurdering 
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Kernestof: 
‐ identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
‐ social differentiering og kulturelle mønstre. 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 2 
 

Velfærdssamfund og økonomi 

Indhold Kernestof 
”Liv i Danmark 2”, Benny Jacobsen m.fl. side 71 til 74 
”Samfundsstatistik 2015”, side 4 og 5 
”Samf A1”, Ibog – De samfundsøkonomiske mål 
”Samf A1”, Ibog – Partierne og de økonomiske mål 
”Vi er gået fra omsorg til motivering og kontrol”, Interview med Ove Kaj Pedersen. 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao 
Diverse kursistfundne sider om ideologier 
Diverse kursistfundne sider om velfærdsmodellerne.  
 
Supplerende stof 
”LO: Regulær hetz mod de arbejdsløse”, DR.DK 09.09 2006 
”Hjemmehjælpen” Information om hjemmehjælp fra ”Sundhed.dk” på: 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-
ydelser/ydelser/hjemmehjaelp/ 
”Skattelettelser midt i et opsving? Økonomer kræver stram finanspolitik”, DR.DK 
29.08 2017. 
”Ny matchmodel – sådan og derfor!” Oplysningsfolder om formålet med match-
grupper fra arbejdsmarkedsstyrelsen på 
:///C:/Users/niel7072/Downloads/matchmodel_pjece_2010-02-16pdf%20(3).pdf 
”Kristeligt Dagblad mener: Skær ned på de unges SU”, 23.08 2016 
 

Omfang 
 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Fagmål 
Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-
fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 
Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle 
teorier. 
Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, 
herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. 
Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser. 
Formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde ma-
teriale til at undersøge problemstillinger og konkludere. 
Anvende kvantitative og kvalitative metoder. 
Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
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vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i dialog derom. 
Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-
bale forhold.  
Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-
kutere løsninger.  
 
Viden og progression 
Ideologiser: Socialisme, Liberalisme og Konservatisme 

 Velfærdsmodeller: Den liberale, den skandinaviske (universelle) og den kon-
tinentale velfærdsmodel.  

 Fordele og ulemper ved de forskellige velfærdsmodeller.   
 Klemmer på velfærdsstaten: Solidariteten presses af individualisering og 

øgede krav og forventninger til velfærd, globalisering, EU og demografiske 
forandringer.  

 Makroøkonomisk styring, Det økonomiske kredsløb, målkonflikter kon-
junktursvingninger, vækst og inflation. 

 Konkurrencestaten som løsningsmodel for velfærdsstatens pres med særlig 
fokus på det demografiske pres 

 
Kompetencer 
Samfundsvidenskabelig metode bl.a. statistisk materiale, tabeller og diagrammer, 
arbejde med synopsis og de taksonomiske niveauer, fremlæggelse og videndeling, 
feedback, diskutere og argumentere på fagligt grundlag, informations- og materia-
lesøgning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbej-
de/pararbejde/gruppearbejde/kursistoplæg/læreroplæg

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Hvem har magten? 
 

Indhold  
Kernestof: 

‐ Bülow, Morten, m.fl (2012): SamfNU, Systime, s. 135-138, 141-144-146, 
204-209, 213-217, 235-242 

‐ Skov, Oliver Boserup og Bundsgaard, Richard (2011): B-bogen, Colum-
bus, s. 60-63 

‐ Tekster om politiske styreformer, denstoredanske.dk 
 
 
Supplerende materiale: 
Tekster: 

‐ Hvor meget påvirker EU dansk lovgivning?: 
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvor-meget-paavirker-
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eu-den-danske-lovgivning 
‐ ’Et politisk dyr, der keder sig’, i Petersen, Michael Bang (2015): Politik, 

Aarhus Universitetsforlag 
‐ Skipper, Penille, m.fl.: ’Vi skal styrke vores demokrati’ (uddrag), Jyllands-

Posten, 3. oktober 2017 
‐ Yosef Bhatti et al.: ’Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015’ 

(uddrag), Københavns Universitet, 2016 
‐ Erik Albæk, Arjen van Dalen og Claes de Vreese, ’Har medierne fået for 

stor magt?’, Politiken, 19/10 2008 
‐ Rune Lykkeberg: 'Et dansk demokratisk underskud' (uddrag), Informati-

on, 5/2 2010 
 
Klip:  

‐ Nordkorea bag kulissen, Dr.dk, 24/2 2014 
‐ Jagten på det demokratiske klasseværelse - Det Frie Gymnasium (uddrag), 

Dr.dk, 4/6 2012 
‐ Små klip om Grundloven, Grundlovens tilblivelse, EU’s historie, EU’s in-

stitutioner, fra idé til lov, Ft.dk 
 
Grafer, tabeller og andet:  

‐ Cevea: ’Tro på demokratiet – mistro til politikerne’, 13/06 2013, figur 1-4 
‐ ’Danskernes stemmeafgivelse ved hhv. Folketingsvalg og Europaparla-

mentsvalg’. Fra: Maria Bruun Bundgaard m.fl.: Samf C – Din Samfunds-
fagsbog. Systime 2017 (i-bog) 

‐ Tabel over de vigtigste kilder til nyheder, Samfundsstatistik 2014 
‐ Kandidattest ifm. Kommunalvalget fra TV2 og Altinget 

Omfang 
 

40 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Forskellige politiske styreformer (hvem skal bestemme? Hvem har hvilken magt i 

Danmark? Hvordan bliver politiske beslutninger truffet? Hvordan kommer man 

til magten i et demokrati? 

 

Faglige mål der særligt har været i fokus: 
 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU 
og globale forhold 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og 
ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
 

Kernestof: 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
– magtbegreber 
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– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt ar-
bejde, debat, brug af internet, filmvisning, projektarbejde (synopsis) 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Hvilket samfund skal vi leve i? 

Indhold Kernestof: 
‐ Bülow, Morten, m.fl (2012): SamfNU, Systime, s 166-181 
‐ Bülow, Morten, m.fl (2018): SamfNU i-bog, Systime, afsnit 6.1.3 
‐ Lange, Lasse: 'Her er det nye politiske kompas', Altinget.dk, 26/9/2016 

 
Supplerende materiale: 

Tekster:  

‐ Mortensen, Hans: Blokpolitikkens dødskamp, 29/12/2017, Weekendavisen 
‐ Thobo-Carlsen, Jesper: 'Heller ikke Pape fra Viborg har vendt nedturen', 

18/2/2016, Politiken 
‐ Jespersen, Per Michael: 'Mette Frederiksen: »Der går en lige linje fra den sy-

ge kapitalisme til utrygheden og Brexit. Europa har brug for en ny solidari-
tetspagt«', 8/10/2017, Politiken 

‐ Gehlert, Jon: ’Gener præger vores politiske holdninger’, 7/11/2013, Kriste-
ligt Dagblad 

‐ Santesson, Tine: ’Vores partifarve bestemmer vores holdninger’, 29.08.2013, 
Djøfbladet 

‐ Reiter, Gry Inger: '8 eksempler på, at framing virker', 19/6/2017, Kommu-
nikationsforum 

‐ Skærbæk, Morten: 'Venstres Jacob Jensen om burkaforbud: »Skørt«, »tosset« 
og symbolpolitik. Men alligevel stemmer han for forslaget', 26/1/2018, Poli-
tiken 

‐ Fogde, Frederik, 'Regeringen kæmper for flertal for burkaforbud', 8. februar 
2018, Kristeligt Dagblad 

‐ Larsen, Thomas: Rød blok med største føring siden valget, 11. februar 2018, 
Berlingske Tidende 

Klip: 

‐ Krasnik og kapitalisten - et møde med Lars Seier Christensen, DR2, 18/5 
2015 

‐ Statsministerens nytårstale, 1/1 2018, Dr.dk 
‐ Indslag om Liberal Alliance, Dr.dk, 12/1/2018: 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-01-12-20-
59 

‐ Klip: vælgermøde fra Matador: 
https://www.youtube.com/watch?v=euVv6T3XsbQ 
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‐ Interview med Pernille Skipper, Deadline, 14/5/2017: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031705142230 

 
Grafer, tabeller og andet:  

‐ Graf fra artiklen ’Danskerne vil forbyde burkaen’, Altinget, 2/9 2017 

 
Omfang 
 

40 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Ideologier og partier. Og hvor har vi vores politiske holdninger fra? Hvilken rolle 

spiller medierne i vores demokrati? 

 

Faglige mål der særligt har været i fokus: 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
 

Kernestof: 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– massemedier og politisk meningsdannelse 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, pro-
jektarbejde (synopsis). 
 

 
 
Titel 5 
 

Hvordan er Danmarks økonomi forbundet med resten af verden? 
 

Indhold  
‐ Bülow, Morten, m.fl (2012): SamfNU, Systime, s. 229-235, 343-351, 354-362, 

364-369, 375-378 
‐ Afsnit om Det indre marked, Monetær politik, og Økonomisk politik på 

eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker. 
‐ Bennike, Christian: 'Globaliseringen udfordrer den danske velfærdsmodel', 

Information, 11/11 2014 
‐ Barfort, Sebastian: 'Oversælger økonomer globaliseringens gevinster?', Zet-

land.dk, 28/11 2016 

 
Supplerende materiale: 

Tekst:  
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‐ Pedersen, Keld: Verdens største oliereserver kan næppe redde Venezuela fra 
kollaps (uddrag), 28/2/2018, Jyllands Posten 

‐ Olsen, Karen Witt: Outsourcing halveret: Virksomheder sender markant fær-
re job til udlandet, DI.dk: https://www.danskindustri.dk/di-
business/arkiv/nyheder/2017/11/outsourcing-halveret-virksomheder-
sender-markant-farre-job-til-udlandet/ 

‐ Udflytning af job til udlandet falder, dst.dk: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29285 

‐ Svarer, Michael m.fl.: 'Økonomien er i fin form - der er ikke tegn på overop-
hedning', 24/2 2018, Berlingske Tidende 

Klip:  

‐ Udsendelse: Danmark som forretning, DR2, 30/10 2012: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031210302030 

‐ 'Langt fra Borgen', DR1, 27/4 2017 
‐ Mangel på arbejdskraft, TV2 Syd 5/1 2016: 

http://www.tvsyd.dk/nyheder/05-01-2016/1930/mangel-pa-arbejdskraft 
‐ Indslag fra TV-avisen om USA’s indførelse af told på stål og aluminium: 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-03-22-21-
29#!/00:00 

‐ 'John Maynard Keynes og Keynesianisme', DR2, 28/10/2013 
 
Grafer, tabeller og andet:  

‐ Forskellige grafer om vækst, inflation, ledighed, betalingsbalance, outsour-
cing, handel fra dst.dk 

‐ Forskellige grafer om vækst og handel fra ourworldindata.org 
‐ Ledighedstal: http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 
‐ Figur over konjunkturer fra B-bogen 

Omfang 
 

40 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Hvilke økonomiske mål skal den danske stat stræbe efter, og hvordan kan der være 

konflikt mellem forskellige mål? Hvem er de mest centrale økonomiske aktører, og 

hvordan påvirker deres adfærd hinanden? Hvordan påvirker den økonomiske globa-

lisering og EU dansk økonomi? Hvilke konsekvenser har den politiske og økonomi-

ske globalisering for den danske velfærdsstat? Hvilke muligheder har den danske stat 

for at påvirke den økonomiske udvikling i landet? 

 

Faglige mål der særligt har været i fokus: 
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 
diskutere løsninger 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
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udviklingstendenser 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp 
af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
 

Kernestof: 
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, her-
under EU 
– globaliseringens betydning for Danmark. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde 
 

 
 
Titel 7 
 

Feltundersøgelse: familien i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof: 
‐ Bülow, Morten, m.fl (2012): SamfNU, Systime, s. 380-400 

 
Supplerende litteratur: 

‐ Kursisternes søgning om og inddragelse af relevante undersøgelser 
om familien i det senmoderne samfund. 

 
Omfang 
 

12 lektioner. 

Særlige fokus-
punkter 

Hvordan kan man udføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse? 
 

Faglige mål der særligt har været i fokus: 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bear-
bejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at 
undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved 
hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og dia-
grammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og 
ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
 

Kernestof: 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, gruppefremlæggelser, læreroplæg, projektarbejde (feltundersøgel-
se) 
 

Retur til forside 
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