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Undervisningsbeskrivelse 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

Til kursisterne: 

Følgende indeholder en oversigt over kursets pensum. Vi forventer ikke, at du kan huske alle de supplerende materialer i 

hovedet, men du skal have læst al kernestoffet grundigt, så du kan redegøre for de begreber og teorier, vi har gennemgået. 

De centrale begreber og teorier er oplistet under ”særlige fokuspunkter” til hvert tema.  

 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2020 – december 2020 

Institution VUC Storstrøm – skole nr. 510 

Uddannelse hf-e 

Fag og niveau Samfundsfag B – hf, August 2020 

Lærer(e) Niels Bilsted Michelsen 

Hold 9sab2f302020-e 

Kursisterne udgør et e-Learningshold, som ikke følger fysisk undervisning, men 

hvor kursisterne arbejder selvstændigt ved at være tilknyttet VUC Storstrøms 

elektroniske platform ’Canvas’. Som kursist får man vejledning og respons på 

indtil 16 skriftlige modulopgaver, hvoraf fem opgaver er træning i at holde 

oplæg med synopsis. Der er løbende evaluering via. Canvas og ved kursets 

afslutning afholdes eksamensseminar.  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Til kursisterne: bemærk, at nedenstående temaer ikke nødvendigvis hedder det samme, som 

På canvas. Emnet ”Velfærd” er således lagt ind under tema 4.   

 

Tema 1   Identitet og socialisering 

Tema 2 Ulighed og kulturmøder 

Tema 3  Folkestyret  

Tema 4 Økonomiske systemer og styring 

  



 

 

2  

  

Tema 1 Identitet og socialisering 

Indhold Kernestof 

• kapitel 2 i https://samfc.systime.dk/index.php?id=18 

• https://samfundsfagb.systime.dk/?id=130 

 
Supplerende materialer 

• Unge føler sig presset over de mange valg. 18.08.2005. Berlingske 
• Facebook kan være skyld i spiseforstyrrelser. 14.03.2014. Berlingske 
• En karriere for livet. 02.10.2014. Information 

• Eksperter om unges trivsel: Det perfekte er det nye normale. Politiken. 27. 

SEP. 2014 

• Unge klar med løsninger på stress: Drop karakterer, uddannelsesloft og 

tabuer. DR.dk 15. OKT. 2017 
 

 

Særlige fo- 

kuspunkte

r 

Social kontrol, normer, socialisering, overgangen fra det traditionelle til det moderne 

og senmoderne samfund, social differentiering i forskellige samfund.  

Giddens og Ziehes teorier om det senmoderne samfund. 

Goffman: frontstage/Backstage.  

Samfundsfaglig metode – herunder kvalitativ, kvantitativ, komparativ.  

At argumentere sagligt og opstille argumenter for og imod. 

 

 

 

Tema 2 Ulighed og kulturmøder 

Indhold Kernestof 

• Kap 4. i samfundsfag C https://samfc.systime.dk/index.php?id=161&L=0 

• Sociologi ABC, 2012, Columbus, s. 104-107, 177-79, 182-83,  

• Ulighedens mange ansigter. 2014, Columbus, S. 47-53, 65-72,   

• Socialisation mellem to kulturer. KS-bogen, 178-80 

 

Supplerende materialer 

• Regeringen afskaffer fattigdomsgrænsen. 14.09.2015 Altinget.dk 

• Integrationsydelsen spænder ben for integrationen. 21.07.2015 Arbejderen 

• Historien om Jimmi  1 og 2. – DR.dk Blok på bistand 

• Mit besøg i Frankrigs ghettoer har vist mig, havd der aldrig må ske for 
integrationen i Danmark. 01.04.2017, Politiken.  

• Overblik: Hvad er radikalisering 23. februar 2015 www.tv2.dk 

• Nils D. blev terrorist for IS ved et tilfælde. Politiken | 25.01.2011 

• Vi mobbede ham og skabte et monster, 2. februar 2017 Berlingske  

• Udlændingestramninger kan medvirke til radikalisering, 10. september 

2016 Information   

https://samfc.systime.dk/index.php?id=18
https://samfundsfagb.systime.dk/?id=130
file:///C:/Users/jona724x/Dropbox/Dokumenter/Arbejde/1.%20Undervisning/1.%20Samfundsfag/3.%20E-Learning/SAM%20B/Moduler/Sam%20B%203.0/Kap%204.%20i%20samfundsfag%20C
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2484/files/168884/download?wrap=1
https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-afskaffer-fattigdomsgraense
https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/rasmus-kjeldahl/integrationsydelse-kan-sp%C3%A6nde-ben-integrationen
https://www.youtube.com/watch?v=Y4WN17YhMX8
http://www.tv2.dk/
http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e58581f9
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• Se den rystende statistik: Så dårligt går det med integrationen (forkortet), 

BT. 26. nov 13  

• Vi er som rotter her. Og når rotter bliver trængt, bliver de ophidsede, 

Information, 18. november 2015 

• Jihad er den største modkultur. Politiken. 16.01.2015 

• Video: TV2.Dk: Alt det vi deler. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg 

• Terrorist attacks in Europe 

https://www.youtube.com/watch?v=_wwmygKmDU4 

• Abu Adnan. (2017). https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/abu-adnan----/ 

• Vores indre fjende bor i Ghettoen, 22. november 2015 Politiken  

• Søjlediagram: discrimination, Samfundsstatistik 2018 

• Sådan skal vi bekæmpe terror. Nyheder.Tv2.dk 25. feb. 2015, 11:21 

• RV: Stop overvågningsmanien 19. april 2017 Nordvestnyt Sektion 
 

 

Særlige fo- 

kuspunkte

r 

Bourdieus teori om habitus og de 4 kapitalformer:  

økonomisk, social, kulturel, symbolsk.  

Gini-koefficient 

Absolut og relativ fattigdom.  

Forskellige perspektiver på ulighed – herunder funktionalismen og konfliktteorien 

 

Honneths tre anerkendelsessfærer (privat, retslig og social/solidarisk)  

Integration, assimilering og segregering.  

Køn, ligestilling kulturmøder.  

Islamister, nazister og autonome.  

Modkultur, modborgerskab, subkultur.  

Radikalisering og terrorisme. 

Identitetsstrategier: Ren identitet, bindestregsidentitet, kreolsk identitet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/abu-adnan----/
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Tema 3 Folkestyret 

Indhold Kernestof 

 

• Kap. 6 samt 7-7.1.3 i https://samfnuhtx.systime.dk/index.php?id=133 (Links til 

en ekstern webside.) 

 

• Friisberg, Gregers: Politik ABC, Columbus, s. 34-41, 102-110 

• https://samfundsfagb.systime.dk/?id=p132 

Afsnittene om Liberalisme, socialisme, konservatisme 

 

• https://ideologi.systime.dk/index.php?id=142 

• https://ideologi.systime.dk/index.php?id=143  

• https://ideologi.systime.dk/index.php?id=144 

• kap. 7+7.1.1+7.1.2+7.1.3 på 

https://samfnuhtx.systime.dk/index.php?id=297&L=0 

 

Supplerende materialer 

 

• Fra socialstat til minimalstat. (uddrag). Anders Fogh Rasmussen, 1993.  

• Hjortens flugt. Weekendavisen 18.08.2006 

• DF: Derfor gik vi ikke i regering Altinget 15.08.2015 

• Socialdemokrat om dagpengereformen – det gør sgu ondt, 22.09.2012 

• LA dropper ønsket om topskattelettelser, nyheder.Tv2.dk 14.08.2017 

• Skolevalget er afgjort: De unge er blå med blå på. Dr.dk. 02.02.2017 

• Unge vælgere stemmer på de frække drenge i klassen. Politiken, 12.06.2015 

• BT afslører: Landmænd står bag miljøministerens nye plan, 8. feb. 2016 

• DF presser LA i bund. Altinget.dk  9. august 2017 

• Enhedslisten siger nu fra. 10. april 2019 Berlingske  

• Det sagde LA og KF før de gik i regering.  30. november 2016 Berlingske  

• Stålsat Samuelsen: Vælter regeringen, hvis ikke han får sin vilje, 
Nyheder.tv2.dk 31. aug. 2016 

• Løkke er klemt mellem DF og Liberal Alliance. Jyllands-Posten, 
11.04.2017 

• Nye trusler fra Liberal Alliance overskygger finanslov. Berlingske. 
08.12.2017 

• Samuelsen: LA har haft bedst af at være i regering, AF: RITZAU, 
Publiceret 30. marts 2019.   

• Video: debat om flagreglerne. (Canvas)  

• Video: Dansk Folkeparti – blå eller røde? (Canvas) 

• Video: Har liberalismen sejret? (På canvas) 

• Video: Er ulighed et sundhedstegn? (Canvas) 

https://samfnuhtx.systime.dk/index.php?id=133
https://samfnuhtx.systime.dk/index.php?id=133
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2483/files/199986/download?wrap=1
https://samfundsfagb.systime.dk/?id=p132
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=142
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=143
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=144
https://samfnuhtx.systime.dk/index.php?id=297&L=0
http://www.altinget.dk/artikel/df-derfor-gik-vi-ikke-i-regering
mailto:webred@fyens.dk?subject=Samuelsen:%20LA%20har%20haft%20bedst%20af%20at%20v%C3%A6re%20i%20regering
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• Video: ”Ti stille, kvinde!” (DR, 2014) del 1.  

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

 

Særlige 

fokus-

punkter 

De politiske ideologier. 

Teorier om partiadfærd, herunder Eastons model, Kaare Strøms model, Molins 

model. 

Teorier om vælgeradfærd, herunder Downs rational choice, 

medianvælgermodellen, Class-voting, Issue-voting, Catch-all, populisme.  

 

Økonomisk politik og værdipolitik, Stat, marked og civilsamfund, magtbegreber 

og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene.  

Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder 

magtens tredeling og de politiske systemer i hhv. Danmark og EU. EU-

kommissionen, EU-parlamentet, Ministerrådet og EU-domstolen.   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdmoNWFvjyo
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Tema 4 Økonomiske systemer og styring 

Indhold Kernestof 

• Brøndum og Hansen “Luk samfundet op” Columbus , 3. udg. 2017 s. 201-220. 

• Velfærdsstaten under pres. Columbus 2012, s. 36-44, 46-56, 58-69,  

• Kap.9.2 i https://samfnub.systime.dk/index.php?id=179 

• Kap. 1 i https://oekonomi-nu.systime.dk/index.php?id=2046 

• Kap. 7.0 til 7.5 i https://oekonomi-nu.systime.dk/index.php?id=2046 

• Kap. 18 til 18.5 i https://oekonominu.systime.dk/index.php?id=2269 

• https://matsamf.systime.dk/index.php?id=81 

 

 

Supplerende materialer 
 

• Universel velfærd er snart fortid. Berlingske 24.01.2014 

• EU er skyld i social dumping, Politiken, 17. MAJ 2014 KL. 20.21 

• Bombetruslen er den sociale dumping 29.07.2013 KL. 03:00. Jyllands-Posten  

• To millioner af os er allerede forsikret - men hvad med alle de andre, spørger FOA. 

NyhederTv2.dk. 02. aug. 2017 

• Sund fornuft at hæve pensionsalderen. Berlingske. Fredag d. 06. januar 2017 

• Utryghed får flere til at forsikre deres løn. Ugebrevet A4. Fredag den 4. juli 2014 

• Derfor taber børnene ved hvert eneste valg. Information. 15.03.2019 

• Økonomer: Fogh forværrede krisen” Mandag d. 09. maj 2016, kl. 07.00,.Berlingske.   

• For mig er liberalisme ikke bare at stå som en, der vil hakke det hele til plukfisk og 

ødelægge velfærdsstaten” 8. maj 2016 Berlingske   

• Lars Løkke og Ole Birk Olesen tordner mod Berlingske og Jyllands-Posten. 

Politiken 6. SEP. 2017 KL. 13.08 

• Kristian Jensen vil undgå 2 store fejl fra tiden under Anders Fogh. Politiken. 

19.12.2016 

• Økonomer frygter politisk gaveregn op til valget, Berlingske 27/08/2018 
• Finanspagten hjælper ikke EU ud af krisen, 5. marts 2012. Information 
• Video: Jeg svigter mine patienter. DR. 2019 
• Video: Hvem passer vores børn? DR. 2019.  
• Video: EU indefra – Eurokrisen. DR (BBC) 2019 

 

Særlige 

fokus-

punkter 

Velfærdsprincipper og økonomiske sammenhæng. Stat, marked og civilsamfund, 

Forskellige velfærdsmodeller.  

Den danske velfærdsstats interne udfordringer (Den demografiske 

udfordring/forsørgerbyrden, forventningspresset, øget individualisering). 

Forskellige løsninger på finansieringsproblemerne (Udvidelsesstrategien)   

 

De samfundsøkonomiske mål og målkonflikter, herunder arbejdsløshed, 

betalingsbalancen, vækst i BNP, bæredygtig produktion, inflation, offentlige 

budgetter, det økonomiske kredsløb. Konjunkturer, finans-, penge- og 

strukturpolitik.  

Dansk økonomi i en globaliseret verden, frihandel og protektionisme, 

outsourcing, automatisering. 

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=179
https://oekonomi-nu.systime.dk/index.php?id=2046
https://oekonomi-nu.systime.dk/index.php?id=2046
https://oekonominu.systime.dk/index.php?id=2269
https://matsamf.systime.dk/index.php?id=81
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EU’s finans- stabilitetspagt   

EU’s indre marked. EU’s indre marked, herunder fri bevægelighed for varer, arbejdskraft 

og kapital. Danmarks fire EU-forbehold.  

Forskellige økonomiske skoler: Keynesiansk vs. Neoklassisk teori (herunder monetarismen)  

  

 

 


