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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December-januar 2020/2021 

Institution VUC Storstrøm Nakskov/Maribo  

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Samfundsfag C  

Lærer(e) Cathrine Bjørndal Tornlund Nielsen  

Hold GCsac322020-e  

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Introduktion til samfundsfag 

Titel 2 Individet i det senmoderne samfund 

Titel 3 Social arv og integration  

Titel 4 Det danske folkestyre  

Titel 5 Velfærdsstaten og økonomisk politik  

Titel 6 Repetition  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Introduktion til samfundsfag 

Indhold Kernestof 

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, kapitel 1 (med 

undtagelse af afsnittet ”Opgaver til kapitel 1”). Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=128  

 

Omfang 

 

4 lektioner à 45 minutter (3 timer)  

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

Metoder i samfundsfag, samfundsfags hovedområder (sociologi, politik, økonomi, 

internationalt), de taksonomiske niveauer 

 

Faglige mål, som vurderes opfyldte:  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- formulere samfundsfaglige spørgsmål… 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, pararbejde, læsesekvens 

 
 
Titel 2 

 

Individet i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof 

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnit 8, 8.1, 8.2, 8.3 (og dertilhørende 

underafsnit). Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=604  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnit 8.4 og underafsnittet ”Anthony 

Giddens”. Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=619  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnittet ”Kulturel frisættelse”. Link: 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=676  

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, afsnit 2.4. Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=188  

Winding, Jørgen (2013), Basissamf.dk, s. 32-40 (Canvas) 

 

Supplerende materialer  

Eksperimentet med vores børn, 2019, del 2, TV2  

Trods opfordringer – Trump gav ikke Merkel hånden i Det Hvide Hus, 2017, TV2. Link: 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2017-03-17-trods-opfordringer-trump-gav-ikke-

merkel-haanden-i-det-hvide-hus  

Klip fra Grease, 2011, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZS9SXH3DfT8  

Min pige er en dreng, 2020, afsnit 2, TV2  

Unge føler sig presset af mange valg, 2005, Berlingske. Link: 

https://www.berlingske.dk/samfund/unge-foeler-sig-presset-af-mange-valg  

 

Omfang 13 lektioner à 45 minutter (9,75 timer) 

https://samfc.systime.dk/?id=128
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=604
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=619
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=676
https://samfc.systime.dk/?id=188
https://nyheder.tv2.dk/udland/2017-03-17-trods-opfordringer-trump-gav-ikke-merkel-haanden-i-det-hvide-hus
https://nyheder.tv2.dk/udland/2017-03-17-trods-opfordringer-trump-gav-ikke-merkel-haanden-i-det-hvide-hus
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9SXH3DfT8
https://www.berlingske.dk/samfund/unge-foeler-sig-presset-af-mange-valg
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Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

Socialisering og identitet, normer og værdier, sociale roller, social kontrol, karakteri-

stiske træk ved det traditionelle samfund, det moderne samfund og det senmoderne 

samfund, Anthony Giddens’ og Thomas Ziehes teorier om det senmoderne sam-

fund  

 

Eksamensøvelse med kvalitativt bilag (fokus på at besvare spørgsmål på de tre tak-

sonomiske niveauer)  

 

Faglige mål, som vurderes opfyldte:  

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer 

- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kultu-

relle mønstre 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber 

- argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dia-

log 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, lektier  

 

 

 

Titel 3 

 

Social arv og integration 

Indhold Kernestof  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, kapitel 11 (med undtagelse af afsnittet ”Op-

gaver til kapitel 11”). Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=570  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnit 9, 9.1, 9.2, 9.4 (med dertilhørende 

underafsnit). Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=605  

 

Supplerende materialer  

Integrationsydelse kan spænde ben for integrationen, 2015, Arbejderen. Link: 

https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/rasmus-kjeldahl/integrationsydelse-kan-

sp%C3%A6nde-ben-integrationen 

Historien om Jimmi Del 1, 2018, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKN-RwJnoyU&feature=youtu.be 

Historien om Jimmi Del 2, 2018, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kY5cHHuWhsw&feature=youtu.be  

Abu Adnan, 2017, Filmcentralen. Link: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/abu-adnan  

Smedens søn har det svært på universitetet, 2012, Kristeligt Dagblad. Link: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/smedens-s%C3%B8n-har-det-

sv%C3%A6rt-p%C3%A5-universitetet  

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=570
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=605
https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/rasmus-kjeldahl/integrationsydelse-kan-sp%C3%A6nde-ben-integrationen
https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/rasmus-kjeldahl/integrationsydelse-kan-sp%C3%A6nde-ben-integrationen
https://www.youtube.com/watch?v=wKN-RwJnoyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kY5cHHuWhsw&feature=youtu.be
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/abu-adnan
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/smedens-s%C3%B8n-har-det-sv%C3%A6rt-p%C3%A5-universitetet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/smedens-s%C3%B8n-har-det-sv%C3%A6rt-p%C3%A5-universitetet
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Betydningen af den sociale baggrund for karaktergennemsnit, 2012 (Canvas)  

 

Omfang 

 

18 lektioner à 45 minutter (13,5 timer) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokuspunkter:  

Sociale klasser, social ulighed, social arv, chanceulighed, social mobilitet, mønsterbry-

dere, Pierre Bourdieus teori (kapitalformer og habitus), kultur, kulturmøder, integra-

tionsformer (assimilation, segregation, pluralistisk integration), integrationsstrategier 

(isolation, nedtoning, fremhævning), Axel Honneths teori om anerkendelse (privat, 

retslig, solidarisk)  

 

Aflæsning af figurer, beregning af stigning i procent (forskellen mellem procent og 

procentpoint), eksamensøvelse med kvalitativt og kvantitativt bilag (fokus på at be-

svare spørgsmål på de tre taksonomiske niveauer ud fra to bilag)  

 

Faglige mål, som vurderes opfyldte:  

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer 

- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kultu-

relle mønstre 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

fagets begreber 

- argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, lektier 

 

 

 

Titel 4 

 

Det danske folkestyre 

Indhold Kernestof 

Berthelsen, Jonas Juul (2018), Blandingsideologier (Canvas)  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnit 1, 1.1, 1.2 (med dertilhørende under-

afsnit). Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=685&L=0  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, kapitel 2 (med undtagelse af afsnittet ”Op-

gaver til kapitel 2”). Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=585  

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, afsnit 6.3 (indtil 

overskriften ”Hvad bestemmer de politiske partiers holdninger?”). Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=145  

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, kapitel 7 (med 

undtagelse af afsnittet ”Opgaver til kapitel 7”). Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=148  

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, kapitel 8 (med 

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=685&L=0
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=585
https://samfc.systime.dk/?id=145
https://samfc.systime.dk/?id=148
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undtagelse af afsnittet ”Opgaver til kapitel 8”). Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=155  

Læssøe, Thomas Løkke, et al. (2018), SamfNU htx, afsnit 6.1, 6.2, 6.4 (minus dertil-

hørende underafsnit). Link: https://samfnuhtx.systime.dk/?id=252  

 

Supplerende materialer  

Enhedslisten 2015, 2015, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=29c18lLuwpk 

Alt det, vi kæmper for., 2019, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2b1Sl16s5ho&t=1s  

Liberal Alliances 2025-plan. Valgvideo fra folketingsvalget 2015, 2015, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E  

Stålsat Samuelsen: Vælter regeringen, hvis ikke han får sin vilje, 2016, TV2. Link: 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-

hvis-ikke-han-faar-sin-vilje 

Fronterne trukket op: Så uenige er Radikale og Socialdemokraterne, 2016, TV2. Link: 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-23-fronterne-trukket-op-saa-uenige-er-

radikale-og-socialdemokraterne  

Tabeller og figurer med partiernes vælgerprofil, Samfundsstatistik 2019, Columbus 

(Canvas)  

Figurer med resultater fra folketingsvalget i 2015 og 2019, DR og TV2 (Canvas)  

Positiv og negativ parlamentarisme, 2014, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=037_iiZEqyg  

Regeringsdannelse, 2014, YouTube. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvbU8ggzcsU  

Borgerlige vælgere ønsker DF i regering: Derfor kunne det være en fordel, 2017, B.T. Link: 

https://www.bt.dk/politik/borgerlige-vaelgere-oensker-df-i-regering-derfor-kunne-

det-vaere-en-fordel 

Dansk SU er blevet et tag selv-bord for udenlandske studerende, 2020, Jyllands-Posten. Link: 

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/soerengade/ECE11926047/dansk-su-er-

blevet-et-tag-selvbord-for-udenlandske-studerende/  

EU-ledere enige om milliarder til coronaramte lande, 2020, DR. Link: 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-ledere-enige-om-milliarder-til-coronaramte-

lande  

Nervekrig i rød blok, 2019, Ekstra Bladet (Canvas)  

Figur med politisk meningsmåling i 2019, DR (Canvas) 

 

Omfang 

 

27 lektioner à 45 minutter (20,25 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

Politiske ideologier, blandingsideologier, politiske partier i Danmark, inddeling af 

partierne, fordelingspolitik, værdipolitik, blå blok og rød blok, Kaare Strøms teori 

om partiadfærd, class-voting, issue-voting, kernevælgere, marginalvælgere, klassepar-

tier, catch-all-partier, partiernes vælgerprofil, demokratiformer, rettigheder og pligter, 

ligestilling mellem køn, magtens tredeling, parlamentarisme, mistillidsvotum, folke-

tinget og regeringen, EU, regioner og kommuner, den danske lovgivningsproces, 

David Eastons model, politisk deltagelse  

 

https://samfc.systime.dk/?id=155
https://samfnuhtx.systime.dk/?id=252
https://www.youtube.com/watch?v=29c18lLuwpk
https://www.youtube.com/watch?v=2b1Sl16s5ho&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E
https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-23-fronterne-trukket-op-saa-uenige-er-radikale-og-socialdemokraterne
https://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-23-fronterne-trukket-op-saa-uenige-er-radikale-og-socialdemokraterne
https://www.youtube.com/watch?v=037_iiZEqyg
https://www.youtube.com/watch?v=kvbU8ggzcsU
https://www.bt.dk/politik/borgerlige-vaelgere-oensker-df-i-regering-derfor-kunne-det-vaere-en-fordel
https://www.bt.dk/politik/borgerlige-vaelgere-oensker-df-i-regering-derfor-kunne-det-vaere-en-fordel
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/soerengade/ECE11926047/dansk-su-er-blevet-et-tag-selvbord-for-udenlandske-studerende/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/soerengade/ECE11926047/dansk-su-er-blevet-et-tag-selvbord-for-udenlandske-studerende/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-ledere-enige-om-milliarder-til-coronaramte-lande
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-ledere-enige-om-milliarder-til-coronaramte-lande
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Miniprojekt om politiske partier, aflæsning af figurer og tabeller, informationssøg-

ning (kildekritik), miniprojekt med kvalitativ metode (forskellen mellem kvalitativ og 

kvantitativ metode), eksamensøvelse med kvalitativt og kvantitativt bilag (fokus på 

punktopstilling)  

 

Faglige mål, som vurderes opfyldte:  

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer 

- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale 

forhold 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- … indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumente-

re faglige sammenhænge 

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

fagets begreber 

- argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, lektier, 

mindre projektarbejde, fremlæggelser  

 

 

 

Titel 5 

 

Velfærdsstaten og økonomisk politik  

Indhold Kernestof  

Beyer, Mads, et al. (2017), Samfundsfag C, afsnit 18.3 (og dertilhørende underafsnit). 

Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=488&L=0  

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen (2017), Luk samfundet op!, kapitel 9 (Canvas)  

Bundgaard, Maria Bruun, et al. (2017), Samf C – din samfundsfagsbog, kapitel 10 (med 

undtagelse af afsnittet ”Opgaver til kapitel 10”). Link: 

https://samfc.systime.dk/?id=190  

 

Supplerende materialer  

To millioner af os er allerede forsikret – men hvad med alle de andre, spørger FOA, 2017, TV2. 

Link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-02-to-millioner-af-os-er-allerede-

forsikret-men-hvad-med-alle-de-andre-spoerger-foa  

Introduktion til velfærdstrekanten, VUC-digital. Link: 

https://www.vucdigital.dk/samf_velfaerdsmodeller/velfaerdstrekant_let.html  

Nøgletal i dansk økonomi, Økonomisk Redegørelse, 2015, Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet 

Det økonomiske kredsløb, VUC-digital. Link: 

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

Lars Rohde: Pas på, Løkke (uddrag), 2016, Berlingske (Canvas) 

Danske bank vil stramme – opsvinget er for stærkt til regeringens finanspolitik (uddrag), 2017, 

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=488&L=0
https://samfc.systime.dk/?id=190
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-02-to-millioner-af-os-er-allerede-forsikret-men-hvad-med-alle-de-andre-spoerger-foa
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-02-to-millioner-af-os-er-allerede-forsikret-men-hvad-med-alle-de-andre-spoerger-foa
https://www.vucdigital.dk/samf_velfaerdsmodeller/velfaerdstrekant_let.html
https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html
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Berlingske (Canvas) 

Økonomerne prikker til danskerne: Brug bare nogle flere penge, 2017, Berlingske (Canvas) 

Økonomer tvivler ikke: Staten bliver nødt til at føre ekspansiv finanspolitik, 2020, Altinget. 

Link: https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-

til-at-foere-ekspansiv-finanspolitik 

Tabel over ledighed, Økonomisk Redegørelse, 2020, Finansministeriet (Canvas) 

 

Omfang 

 

24 lektioner à 45 minutter (18 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

De tre velfærdsmodeller (universel, residual, korporativ), velfærdsprincipper, stat, 

marked og civilsamfund, den danske velfærdsstats interne udfordringer (demogra-

fisk udfordring, forventningspresset, individualisering), løsninger på den danske 

velfærdsstats udfordringer (nedskæringsstrategi, udvidelsesstrategi, empowerment), 

det danske skattesystem, markedsøkonomi, planøkonomi, blandingsøkonomi, det 

økonomiske kredsløb, økonomiske konjunkturer, økonomiske mål, ekspan-

siv/lempelig og kontraktiv/stram finanspolitik, ekspansiv/lempelig og kontrak-

tiv/stram pengepolitik, overophedning af økonomien, arbejdsløshedsformer, ar-

bejdsmarkedspolitik (opkvalificeringsstrategi, stramningsstrategi)  

 

Aflæsning af figurer og tabeller, informationssøgning (kildekritik), eksamensøvelse 

med kvantitativt og kvalitativt bilag (fokus på punktopstilling og fremlæggelse)  

 

Faglige mål, som vurderes opfyldte:  

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer 

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- … indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumen-

tere faglige sammenhænge 

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber 

- argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dia-

log 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, lektier, 

blended learning, fremlæggelser  

 

 

 

Titel 6 

 

Repetition  

Indhold Repetition af kernestof og supplerende materialer  

 

https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-til-at-foere-ekspansiv-finanspolitik
https://www.altinget.dk/artikel/oekonomer-tvivler-ikke-staten-bliver-noedt-til-at-foere-ekspansiv-finanspolitik
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Omfang 

 

12 lektioner à 45 minutter (9 timer)  

Særlige fokus-

punkter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde  

 


