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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni 2019. 

Institution institutionens/skolens navn 

Horsens HF og VUC.  

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Fagbetegeelsen, jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C 

Samfundsfag B.  

Lærer(e) Navn(e) 

Martin Skov Petersen 

Hold Den benyttede holdbetegnelse 

SfB4f 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Dansk Politik 

Titel 2 Det ”gode” samfund, politisk og økonomisk.  

Titel 3 Det senmoderne samfund 

Titel 4 EU.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Dansk politik 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

Oliver Boserup Skov, Tobias Matthiesen og Victor Bjørnstrup: Samfund på B. Din 

grundbog om sociologi, politik og økonomi. Columbus 2. udgave 2018. 10-16 (går 

igen ved alle forløb). 83-126, 184-.213 

Introduktion:  

Bülow red.: Samf nu C, systime 2017. s. 69-76, 274-281.  

Kureer og Frederiksen: Samfundsfag C, Systime 2012. s. 11-21, 144-148, 383-386, 

390-393.  

 

 

Supplerende stof:  

Samfundsstatistik 2015 Columbus 2015: s. 38-42.   

Papir om valgmåder: Flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg.  

Danmarks Riges Grundlov af 5/6 1953, uddrag.   

Erik A. Nielsen: Oprør fra midten. S. 42.  

Meningsmålinger over Partierne – barometer marts 2019 fra www.b.dk.   

Lars Nørgaard Pedersen m.fl.: Den skjulte magtmand. Jyllandsposten 25/8 2011.  

Oversigt over politiske partier ved folketingsvalget 2019.  

Meningsmåling gennemført af analyseinstituttet Kantar Gallup, i perioden 7. - 11. 

Juni 2018.  

Meningsmåling fra analyseinstituttet Norstat gennemført i perioden 8-15. august 

2018.  

 Vælgervandringer, fra DR’s hjemmeside, d. 16. nov.  

Berlingske barometer, d. 2. dec. 2018 

Valgforsker: Socialdemokratiet fortsætter jagten på de tabte vælgere, 24. august, 

2018, Politiken af Claus Paaske.  

Henrik Sass: Vi har meget mere til fælles med DF end med Radikale, af Johan Blem 

Larsen og Anja Westphal DR.dk, 22. sep. 2018  

Indblik: Kristian Thulesen Dahl er klar med krav til Løkke i fælles regeringsgrund-

lag, 26. juni 2018 Jyllands-Posten af Jesper Hvass Marchen og Neel  

Bilag 8: DF ødelægger borgerligt samarbejde. Svært at få øje på det borgerlige pro-

jekt lige nu, www.fyens.dk 01.02.2018 af Carl Andersen 

Michael Kristiansen: Vi rykker tættere på en SV-regering, Altinget.dk 30/4. 4,5s.  

 

 

Film:  

Konge kabale.  

DR.dk – debatten – tid til nye partier 21/2 – 2019.  

 

 

http://www.b.dk/
mailto:jbla@dr.dk
mailto:jbla@dr.dk
mailto:awe@dr.dk
http://www.fyens.dk/
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I alt læst 174 sider til emnet.  

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

36 lektioner a 55 min. + intro: 8 lek a 55 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 

foreliggende og egne løsninger herpå ̶ anvende viden, begreber og faglige sammen-

hænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæs-

sige problemstillinger  ̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder be-

tydningen af EU og globale forhold ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle 

mønstre ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU 

og diskutere løsninger herpå ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag ̶ 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder  ̶ formulere faglige problemstil-

linger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materia-

le, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og 

konkludere ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabel-

ler, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug 

af digitale hjælpemidler ̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuan-

ceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi ̶ 

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog.  

Politik ̶ politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  ̶ magtbegreber og demokrati-

opfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestil-

ling mellem kønnene ̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sam-

menhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.  

Metode ̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Projektarbejde med partierne – fremlæggelse.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Det ”gode” samfund – økonomisk og politisk + introduktion til samfundsfag.  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

Oliver Boserup Skov, Tobias Matthiesen og Victor Bjørnstrup: Samfund på B. Din 

grundbog om sociologi, politik og økonomi. Columbus 2. udgave 2018: s 10-16, 

147-183, 214-267.  

 

Supplerende stof:  

Kåre Clemmensen og Per Henriksen: Økonomi – praksis og perspektiv. 43 – 46. 

Columbus 2002.  

Jørgen Winding: Basissamf (forskellige diagrammer over ekspansiv finanspolitik, 

devaluering og stram pengepolitik). Systime, forskellige udgaver 2007 – 2013.  

Danmarks Riges Grundlov (1953).  

Lars Erik Skovgaard: Danske industriarbejdere skaber mere end tyske og svenske 

kolleger. BerlingskeTidende 19/9-2015.  

Ole Birk Olesen: Velfærdsstaten er en taberfabrik. Politiken 19/6 2007. 7s.  

Poul Tiedemann: Danmark er mere ulige end vi tror. Altinget d. 8. oktober 2017. 7s.  

Jørgen Lauridsen: Ulighed i sundhed i Danmark (pp – 27).  

Michael Moore: Sicko.  

Økonomi for dummies. Dr.dk. afs. 2. multiplikator. 

 

I alt læst 135 sider i emnet.  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

34 lektioner a 55 min  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

Sociologi ̶ identitetsdannelse og socialisering  ̶ politisk meningsdannelse og medier, 

herunder adfærd på de sociale medier ̶ social differentiering og kulturelle mønstre i 

forskellige lande, herunder Danmark.  

 

Økonomi ̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund ̶ det økono-

miske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk 

styring nationalt og regionalt ̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomi-

ske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.  

Metode ̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

  

 

 

 

 

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

Titel 3 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Det senmoderne samfund.  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

Oliver Boserup Skov, Tobias Matthiesen og Victor Bjørnstrup: Samfund på B. Din 

grundbog om sociologi, politik og økonomi. Columbus 2. udgave 2018. s. 10-82. 

 

Supplerende stof:  

Samfundsstatistik 2015 fig. 42, 43. tabel 4.3 og 4.4. Columbus 2015.  

Benny Jacobsen m.fl.: Sociologi og modernitet, Columbus 2007, s. 46-47.  

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske Partis Manifest (uddrag) 8s.  

Esben Andersen m.fl.: Mennesket og magterne. Gyldendal 1996. s. 218-219. (Den 

historiske materialisme).   

Jørgen Winding: Basissamf 29-33, Systime 2005.  

Wulffmorgenthaler 1/11-2014: Unges muligheder i disse år.  

Anette Sand og Niels Ernst: Cecilie 17; Der er en drift i at få likes (uddrag). Berling-

ske 27/12 – 2013.  

Jakob Stig Jørgensen: Elever lever i frygt for mobning på Facebook og sms. Politi-

ken 24/1 – 2013.  
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Florens Illes: Fukushima. Information 18/3.  

 

 

 

 

 

I alt læst til emnet 93 sider.  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

36 lek a 55 min  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression.  

Sociologi ̶ identitetsdannelse og socialisering  ̶ politisk meningsdannelse og medier, 

herunder adfærd på de sociale medier ̶ social differentiering og kulturelle mønstre i 

forskellige lande, herunder Danmark.  

Politik ̶ politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  ̶ magtbegreber og demokrati-

opfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestil-

ling mellem kønnene ̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sam-

menhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Titel 4 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

EU.  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Oliver Boserup Skov, Tobias Matthiesen og Victor Bjørnstrup: Samfund på B. Din 

grundbog om sociologi, politik og økonomi. Columbus 2. udgave 2018. s. 10-16, 

127-146.  

117 spørgsmål og svar om EU, Folketingets EU-oplysning 2010. s. 27-73.  

 

Supplerende stof:  

Dr.dk. TV: Spidskandidaterne – EU-valg 2019. Dr.dk 25/4.  

 

 

 

I alt læst i emnet 66 sider.  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

22 lektioner a 55 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Betydningen af EU og globale forhold ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturel-

le mønstre ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og 

EU og diskutere løsninger herpå ̶ behandle problemstillinger .  

demonstrere viden om fagets identitet og metoder  ̶ formulere faglige problemstil-

linger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materia-

le, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og 

konkludere ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabel-

ler, diagrammer og enkle modeller.  

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de 

politiske systemer i Danmark og EU.  

EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrence-

evne og arbejdsmarkedsforhold.  

Metode ̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 


