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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 2013, skoleåret 2012/2013  

Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Henrik Holst   

Hold HH13 VØ 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion 

Titel 2 Familie, socialisering, sociale grupper, livsformer m.m. 

Titel 3 Demokrati, regering, folketing, politiske partier m.m. 

Titel 4 Internationale forhold 

Titel 5 Samfundsøkonomi 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til faget 

Indhold Jacobsen og Sauer og Trojka: Samfundsfag niveau C, 2. Udgave, 2009, Trojka,  

p. 11-14 (Kapitel 1) og p. 15-25 (kapitel 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne er blevet introduceret til fagets indhold og forskellige discipliner. 

Desuden blev eleverne introduceret til fagets metoder. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuel opgaveløsning. 

Gruppeopgaver.  

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

Titel 2 

 

Familie, socialisering, sociale grupper, livsformer m.m. 

Indhold Jacobsen og Sauer og Trojka: Samfundsfag niveau C, 2. Udgave, 2009, 

p. 29-79 (Kapitel 3, 4, 5 og 6) samt diverse artikler og Internet hjemmesider. 

Omfang 

 

20 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Socialisering, det senmoderne samfund, opdeling af befolkningen i sociale grupper, 

Indvandring, dansk kultur.  

I forbindelse med emnet familien og livsformer arbejdede klassen med delemnet: 

Singler og singlekultur.  

I forbindelse med emnet opdelingen af befolkningen arbejdede klassen med del-

emnet: Fattigdom i Danmark, herunder måling af fattigdom, Det økonomiske 

Råds (DØR) måling af og syn på fattigdom, de politiske partiers syn på fattigdom, 

Rådet for socialt udsatte og dets syn på fattigdom.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Opgaveløsning i grupper.  

Gruppefremlæggelser 

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

Titel 3 

 

Demokrati, regering, folketing, politiske partier, de politiske ideologier m.m. 

Indhold Jacobsen og Sauer og Trojka: Samfundsfag niveau C, 2. Udgave, 2009, 95-128 (Ka-

pitel 8,9) og siderne 145 -180 (Kapitel 11, 12) og siderne 190-192 (Kapitel 13) di-

verse artikler og Internet hjemmesider.  

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har arbejdet med følgende emner: Hvad er demokrati? Magtens tredeling, de 

politiske ideologier, de politiske partier og mediernes rolle. 

 

Vi har arbejdet med et projekt om de politiske partier, hvor eleverne gruppevis 

skulle præsentere to politiske partier.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning. 

Opgaveløsning i grupper. 

Diskussioner. 

Internetsøgning 

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

Titel 4 

 

Internationale forhold 

Indhold Jacobsen og Sauer og Trojka: Samfundsfag niveau C, 2. Udgave, 2009, Siderne 

267-287 (Kapitel 18) og siderne 341 – 389 (Kapitel 22 og 23)diverse artikler bl.a. 

om EU. Diverse Internet hjemmesider.  

Omfang 

 

13 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har arbejdet med EU, navnlig med vægt på emnerne: EU’s historiske bag-

grund, Integrationen i EU/de forskellige traktater, danskernes syn på EU og de 4 

danske forbehold. Desuden har vi arbejdet med Danmark og den sikkerhedspoli-

tiske situation i verden. Endelig har vi arbejdet med begrebet globalisering, såvel 

økonomisk, politisk og kulturelt.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Opgaveløsning i grupper.  

Diskussioner. 

Elevfremlæggelser. 

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

Titel 5 

 

Samfundsøkonomi 

Indhold Jacobsen og Sauer og Trojka: Samfundsfag niveau C, 2. Udgave, 2009,  

Siderne 195-222 (Kapitel 14 og 15) og siderne 287-304 (Kapitel 19) og 

siderne 321 – 337 (Kapitel 21). 

Herudover siderne 223-265 (Kapitel 16,17), hvad det samfundsøkonomi-

ske område angår.   

Diverse artikler og Internet hjemmesider. 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har arbejdet med de samfundsøkonomiske mål, økonomisk politik og 

Danmark i verdensøkonomien  

Derudover har eleverne intensivt arbejdet med velfærdssamfundet i sam-

fundsøkonomisk område. Eksempler på emner fra det samfundsøkono-

miske område er: Begrebet velfærd, velfærdsaktører, velfærdsmodeller, 

trusler mod den universelle velfærdsstat, forskellige løsningsmodeller 

mod disse trusler, udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsløsheden, for-

skellige arbejdsløshedsformer, osv.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Opgaveløsning i grupper/parvis. 

Diskussioner. 

Dokumentarfilm. 

Elev fremlæggelser. 

Internetsøgning. 

Aflevering af individuel projektopgave i det samfundsøkonomiske områ-

de.  

 

 

 

 

 

 

 


