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Undervisningsbeskrivelse 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin Juni 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Anders Michael Pedersen 

Hold HH121C 

 

Plan for undervisningsforløb 

Titel 1 
Metode i samfundsfag C 

Titel 2 
Demokrati, ideologi og politiske partier samt mediernes påvirkning af blandt andet den politi-

ske proces 

 

Titel 3 Sociologi 

 

Titel 4 Samfundsøkonomi, herunder velfærdsmodeller samt EUs og globaliseringens indflydelse  

 

 

 

Endvidere indgår Samfundsfag C sammen med fagene Matematik og Virksomhedsøkonomi i Studieområde 

3, som eleverne gennemfører i løbet af foråret på første år. Her er følgende faglige mål fra læreplanen i 

spil: 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om - sociologi, politik og økonomi til at redegøre for aktu-

elle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, og diskutere løsninger herpå.  

- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 1 Metode i Samfundsfag C 

 

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

rende stof 

 

Kernestof: 

Beyer, Frederiksen & Kureer: Samfundsfag C, Systime  

ISBN: 9788761687197 

Kapitel 21 

 

Supplerende stof: 

I forbindelse med øvrige forløb er begreberne kvantitive og kvalitative data samt 

kildekritisk tilgang bragt i anvendelse. 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket: 

- Kvantitativ og kvalitativ metode 

 

Følgende faglige mål fra læreplanen er i spil: 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Væsentligste  

Arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussion 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 2 Demokrati, ideologi og politiske partier samt mediernes påvirkning af blandt andet 

den politiske proces 

 

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

rende stof 

 

Kernestof: 

Beyer, Frederiksen & Kureer: Samfundsfag C, Systime  

ISBN: 9788761687197 

Kapitel 1 (afsnit 1.1 og 1.2), kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5 og kapitel 6 (afsnit 

6.1 og 6.2) 

 

Malling, Hauge Bülow m.fl: SamfNU C, Systime 

ISBN: 9788761687302 

I kapitel 4: Afsnittene 4.2.2. og 4.2.3 

 

Supplerende stof: 

Diverse større og mindre klip (fra en avisoverskrift til en lidt større artikel eller en 

dokumentarfilm eller nyhedsudsendelse) fra dagblade, radio, TV og internet, ofte fra 

samme eller foregående dag. Formålet hermed har været at betragte en aktuelt 

problemstilling, at aktualisere dagens tema eller at repetere allerede gennemgået stof 

 

Særlige  

Fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket: 

- politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng 

- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene 

 

Følgende faglige mål fra læreplanen er i spil: 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om - sociologi, politik og økonomi til 

at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæs-

sige problemer, og diskutere løsninger herpå  

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 

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

forhold. 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

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

hjælpemidler 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af faglige begreber  

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i faglig dialog. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, beskedent skriftligt arbejde, klassediskussioner, 

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

Titel 3 

 

Sociologi 

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

rende stof 

 

Kernestof: 

Beyer, Frederiksen & Kureer: Samfundsfag C, Systime  

ISBN: 9788761687197 

Kapitel 8 (med særligt fokus på afsnit 8.1 og 8.2 og 8.4), kapitel 9, kapitel 11, afsnit 

11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 

 

Supplerende stof: 

Diverse større og mindre klip (fra en avisoverskrift til en større artikel eller en 

dokumentarfilm eller nyhedsudsendelse) fra dagblade, radio, TV og internet, ofte fra 

samme eller foregående dag. Formålet hermed har været at betragte en aktuelt 

problemstilling, at aktualisere dagens tema eller at repetere allerede gennemgået stof 

 

Særlige  

Fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket:  
- identitetsdannelse og socialisering 
- sociale og kulturelle forskelle 

 
Følgende faglige mål fra læreplanen er i spil: 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om - sociologi, politik og økonomi til 

at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæs-

sige problemer, og diskutere løsninger herpå  

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kul-

turelle mønstre. 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

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

hjælpemidler 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af faglige begreber  

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i faglig dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, beskedent skriftligt arbejde, klassediskussioner, 

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

Titel 4 Samfundsøkonomi, herunder EU og globalisering 

 

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

rende stof 

 

Kernestof: 

Beyer, Frederiksen & Kureer: Samfundsfag C, Systime  

ISBN: 9788761687197 

Kapitel 16, 17, 19, 20. Endvidere i kapitel 15: Afsnit 15.2 og 15.3 om offentlige indtæg-

ter og udgifter m.h.p. forståelse af det danske velfærdssamfunds finansiering. 

 

Malling, Hauge Bülow m.fl: SamfNU C, Systime 

ISBN: 9788761687302 

Kapitel 7. Omkring økonomiske politikker fokus på finanspolitik og arbejdsmarkedspo-

litik. 

 

Supplerende stof: 

Diverse større og mindre klip (fra en avisoverskrift til en større artikel eller en 

dokumentarfilm eller nyhedsudsendelse) fra dagblade, radio, TV og internet, ofte fra 

samme eller foregående dag. Formålet hermed har været at betragte en aktuelt 

problemstilling, at aktualisere dagens tema eller at repetere allerede gennemgået stof 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket: 

- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

- globaliseringens og EUs betydning for den økonomiske og erhvervsmæssige udvik-

ling i Danmark. 

 

Følgende faglige mål fra læreplanen er i spil: 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om - sociologi, politik og økonomi til 

at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæs-

sige problemer, og diskutere løsninger herpå  

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af er-

hvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 

- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

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

hjælpemidler 

- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af faglige begreber  

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i faglig dialog. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, beskedent skriftligt arbejde, klassediskussioner, 

fremlæggelser 

 

 


