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SamfNU B - stx - hhx - hf Hent PDF Forlaget skriver: SamfNU B er en nye letlæst og aktiverende grundbog
til samfundsfag på B-niveau til stx, hhx og hf.

Det skal være så engagerende at arbejde med samfundsfag som muligt. Derfor har vi lavet et helt nyt og
gennemdidaktiseret materiale, der tager kravene til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til

noget, der kan bruges i undervisningen – med de meget forskellige elever vi har.

Bogen præsenterer kapitlerne:

· Identitetsdannelse og socialisering

· Kultur og kulturmøder

· Politiske partier og ideologier

· Politiske beslutningsprocesser

· MedierDemokrati – hvorfor og hvordan?

· Velfærd – rammen om det gode liv

· Velfærdsprincipperne

· ØkonomiEU i Europa og verden

· Metoder

I SamfNU B bliver de forskellige samfundsfaglige dimensioner belyst i kapitlerne og danner grundlag for at
eleverne selv kan den viden og de erfaringer, der er forudsætningerne for aktiv deltagelse i samfundet.

Hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af de andre kapitler. Der er
løbende faglige opgaver, som lægger op til refleksion og diskussion.

SamfNU B kaster lys over en række samfundsfaglige problemstillinger – herunder emnerne
deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle

forskelle og demokratisk dannelse.
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