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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Januar 2023 

Institution Skanderborg-Oder center for uddannelse 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Dorte Nørby Stenager 

Hold EUX1A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Politik 

Titel 2 Økonomi 

Titel 3 Sociologi 

Titel 4 Arbejdsmarkedet 

Titel 5 Ligestilling og køn 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Politik 

Indhold Kernestof: 

Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen, iSamf, Systime 2022 

ISBN: 9788761684103 

 

Supplerende stof:  

Tæt på sandheden sæson 2022, DR2 (udvalgte) 

Forstå dansk politik på 2 minutter https://www.youtube.com/watch?v=14gaRak8f80 

Partier i brand https://www.dr.dk/drtv/serie/partier-i-brand_337305 

Torben Chris rydder op i ældrebyrden: https://www.dr.dk/drtv/se/torben-chris-ryd-

der-op_-i-aeldrebyrden_53220 

 

Udvalgte hjemmesider, uddrag af nyhedsklip og mindre artikler. Blandt andet om tør-

klædeforbud, private sundhedsforsikringer, pårørende skal hjælpe i ældreplejen, forde-

ling af elever på gymnasier, valget. 

 

Demokrati 

Politiske institutioner og beslutningsprocesser 

Staten, regionerne og kommune 

Politiske interesser 

Ideologier 

Politiske partier 

Velfærdsmodeller 

Internationalisering 

Medier 

Omfang 

 

 Ca. 35 lektioner i alt 

Særlige fo-

kuspunkter 

Folketingsvalg  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde. Walk & Talk, Spil om velfærdsmodeller og demo-

krati, klassedebatter, mundtlige fremlæggelser, quiz, Ideologi-Kahoot, valgbanko, kan-

didattest, paneldebat, evaluering. Dokumentationsopgave. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=14gaRak8f80
https://www.dr.dk/drtv/serie/partier-i-brand_337305
https://www.dr.dk/drtv/se/torben-chris-rydder-op_-i-aeldrebyrden_53220
https://www.dr.dk/drtv/se/torben-chris-rydder-op_-i-aeldrebyrden_53220


 

Side 3 af 6 

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

Titel 2 

 

Økonomi  

Indhold Kernestof: 

Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen, iSamf, Systime 2022 

 

Supplerende stof:  

Økonomiske systemer https://www.youtube.com/watch?v=vk18XTdtGnQ 

Finanslov https://www.youtube.com/watch?v=7h0oEl3EeCQ 

Udvalgte hjemmesider, uddrag af nyhedsklip, grafer og statistikker samt mindre ar-

tikler blandt andet  

Nationalbanken: Udsigter for dansk økonomi — Sep 2022 s. 1+2 

Tv2.dk Overblik: Her er regeringens finanslovsudspil for 2023 https://nyhe-

der.tv2.dk/politik/2022-08-31-overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-for-

2023 

DR Explainer: Priserne stiger 

 

Økonomi 

Økonomiske faktorer (kort) 

- BNP (kort) 

- Betalingsbalancen (kort) 

- International handel - EU 

Økonomiske mål 

- Konjunkturer 

- Økonomiske mål 

Økonomisk kredsløb 

- Husholdningerne 

- Virksomhederne 

- Den offentlige sektor  

- Den finansielle sektor (kort) 

- Udlandet 

Økonomisk styring 

- Økonomiske politik  

- Økonomiske styring i EU 

Omfang 

 

 Ca. 15 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Inflation 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, tegneri med det økonomiske kredsløb, gruppearbejde, indivi-

duel opgaveløsning, interaktive opgaver og quiz, dokumentationsopgave og under-

visningsevaluering 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vk18XTdtGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=7h0oEl3EeCQ
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-08-31-overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-for-2023
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-08-31-overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-for-2023
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-08-31-overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-for-2023


 

Side 4 af 6 

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

Titel 3 

 

Sociologi 

Indhold Kernestof: 

Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen, iSamf, Systime 2021 

 

Dokumentarer: 

I Danmark er jeg født (1), DR 2019 

Dengang vi var bønder Sæson 1 episode 1: https://www.dr.dk/drtv/se/dengang-vi-

var-boender_251829 

Sådan er danskerne E1:S1: https://www.dr.dk/drtv/serie/saadan-er-dan-

skerne_241438 

Trailerpark Danmark E1:S1: CFU 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren 

 

Supplerende stof:  

Udvalgte hjemmesider, uddrag af nyhedsklip og mindre artikler, blandet andet om E-

handel udvikling, klassesamfund.dk, Conzoom.dk, Michael Falck: I et land uden høje 

bjerge. The Nattergale: Det gik hiel gal.  

Om chanceulighed: https://identitetogsocialisering.systime.dk/?id=139 

Klassesamfund.dk 

 

Samfundsmæssig udvikling 

- Fra det traditionelle til det senmoderne 

- Teknologisk udvikling 

Sociale og kulturelle forklaringsmodeller 

- Kulturløg (symboler, helte, ritualer, værdier) 

- Forskelle i det danske samfund 

- Forklaringsmodeller 

Sociologiske forklaringsmodeller 

- Metoder 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse af dansk kultur (løg), individuel op-

gaveløsning og aflevering, mini-undersøgelse. Opgave E-Handel (tek. Udv.). Doku-

mentationsopgave. 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/dengang-vi-var-boender_251829
https://www.dr.dk/drtv/se/dengang-vi-var-boender_251829
https://www.dr.dk/drtv/serie/saadan-er-danskerne_241438
https://www.dr.dk/drtv/serie/saadan-er-danskerne_241438
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren
https://identitetogsocialisering.systime.dk/?id=139
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Arbejdsmarkedet 

Indhold Kernestof: 

Helle Hauge Bülow og René Tolderlund Jakobsen, iSamf, Systime 2021 

Afsnit 10.1 + 10.3 

 

Supplerende: 

Hk.dk (hvad laver fagforeningen) 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel 
https://fagbladet3f.dk/artikel/overvaagning-og-mistroiske-ledere-oe-

delaegger-arbejdet 

Emner: 

Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger (kort) 

Hvad laver fagforeningen? (kort) 

Løn og arbejdsvilkår (kort) 

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på 

- Seksuel chikane 

- Mobning 

Hvad kan du selv gøre ved det psykiske arbejdsmiljø? 

Information om eksamen 

 

Omfang 

 

Ca. 4 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

Væsentligste arbejds-

former 

Par opgaver, gruppediskussioner, klassedialog. Evaluering standpunktska-

rakter. 

  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel
https://fagbladet3f.dk/artikel/overvaagning-og-mistroiske-ledere-oedelaegger-arbejdet
https://fagbladet3f.dk/artikel/overvaagning-og-mistroiske-ledere-oedelaegger-arbejdet
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Titel 5 

 

Ligestilling og køn 

Indhold Kernestof:  

https://samfundsstatistik.ibog.forlagetcolumbus.dk/ kap. 8 udvalgte figurer. 

https://www.dr.dk/drtv/se/signe-molde-paa-udebane_-hos-lgbt_220763 

Identitet og socialisering – forløb til samfundsfag, Systime 2022, ISBN: 

9788743320043, hovedpunkter fra kapitel 8  

 

Emner 

Ligestilling 

- Lovgivningen  

- Er der ligestilling i Danmark i dag? 

- Er ligestilling et problem? 

- Hvordan kan lønforskelle mindskes og ligestilling fremmes? 

Køn 

- Er mit køn noget jeg er eller noget jeg vælger? 

- Essentialisme vs. socialkonstruktivisme 

 

Information om eksamen 

 

Omfang 

 

Ca. 5 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg (lovgivningen), pararbejde, gruppediskussion med klasseopsamling.  

 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://samfundsstatistik.ibog.forlagetcolumbus.dk/
https://www.dr.dk/drtv/se/signe-molde-paa-udebane_-hos-lgbt_220763

