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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 2020-2021 

Institution Haderslev Handelsskole (Det Blå Gymnasium) 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Jeppe Uldal Kræmmergaard og Lone Ovesen 

Hold 1A, 1B, 1C og 1D 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb1 
 

Titel 1 Samfundsfagets identitet og videnskabelige metoder 

Titel 2 Økonomi 

Titel 3 Politologi 

Titel 4 Sociologi  

 

                                                 
1 Samfundsfagets Metode-dimension er så vidt muligt inkorporeret som en sideløbende dimension i alle forløbene, således at 

undervisningsmaterialets karakter og anvendelse er blevet diskuteret inden for de specifikke underdiscipliner i Samfundsfag. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 Samfundsfagets identitet og videnskabelige metoder  

 

Indhold Kernestof2: 

- Samfundsfag C, Kapitel 21: Samfundsfaglig metode 

- Læreplan 2017 for Samfundsfag C på HHX (Undervisningsministeriet) 

 

Supplerende stof: 

- Video om Samfundsfaglige metoder 

(https://www.youtube.com/watch?v=OSkXZ4mD9oA) 

- Rapporten Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? af Nadja 

Hedegaard Andersen fra den 22. januar 2019 

(https://www.kl.dk/media/18600/bryder-boernene-den-sociale-arv-og-

faar.pdf) 

- Uddrag fra DR-programserien Blok på bistand 

(https://www.youtube.com/watch?v=ULmsYftnHVs) 

 

Omfang 

 

3 lektioner á 80 minutter, svarende til 4 kontakttimer 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet beskriver sig med Samfundsfag som et multidisciplinært fag med forgre-

ninger til både Økonomi, Politologi og Sociologi. Denne del af undervisningen er 

placeret i årets start for at give eleverne en overordnet forståelse for fagets faglige 

identitet og den akademiske ramme, som faget opererer under med fokus på både 

teori og empiri. 

 

Eleverne har afslutningsvis arbejdet casebaseret med henblik på at udtænke og afvik-

le kvalitative og kvantitative undersøgelser af stofmisbrug på Det Blå Gymnasium i 

Haderslev. 

 

Forløbet er blevet struktureret med henblik på at sikre, at eleverne ved eksamen kan 

honorere de nedenstående læringsmål: 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anven-

de forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-

gitale 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 en faglig 

dialog 

                                                 
2 Kernestoffets opgivne kapitler stammer alle fra grundbogen Samfundsfag C af Beyer, Frederiksen og Kureer (2017) fra For-

laget Systime (https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage) 

https://www.youtube.com/watch?v=OSkXZ4mD9oA
https://www.kl.dk/media/18600/bryder-boernene-den-sociale-arv-og-faar.pdf
https://www.kl.dk/media/18600/bryder-boernene-den-sociale-arv-og-faar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ULmsYftnHVs
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen på tværs af klasserne er blevet varetaget som lektiefri undervisning 

for at forsøge at minimere det oplevede lektiepres for førsteårselever på skolen. Det-

te har resulteret i, at lektionerne har indeholdt en række små oplæg med fokus på de 

vigtigste faglige begreber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmateri-

alet med en skriftlig definition af kernebegreberne har igennem hele året været til-

gængeligt for eleverne, ligesom eleverne i lektionerne har fået udleveret skabeloner til 

begrebsark, og arbejdet med disse begrebsark (ét for hvert forløb) har været systema-

tisk indlagt i undervisningen undervejs. 

 

Dette forløb er påbegyndt og tilendebragt før corona-nedlukningen i december 2020 

– hvorfor forløbet uden problemer kan gøres til genstand for den mundtlige eksa-

men. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 Økonomi 

 

Indhold Kernestof3: 

- Samfundsfag C, Kapitel 12: Samfundsøkonomiske mål 

- Samfundsfag C, Kapitel 13: Økonomiens grundbegreber 

- Samfundsfag C, Kapitel 14: Det danske arbejdsmarked 

- Samfundsfag C, Kapitel 15: Den offentlige sektor 

- Samfundsfag C, Kapitel 16: Velfærdsmodeller 

- Samfundsfag C, Kapitel 17: Betalingsbalance og konkurrenceevne 

- Samfundsfag C, Kapitel 18: Økonomisk politik 

 

Supplerende stof: 

- Video fra Danmarks Statistik om BNP 

(https://www.facebook.com/danmarksstatistik/videos/725652791343616/) 

- Historisk oversigt over det danske BNP's udvikling fra 1967-2019 fra Dan-

marks Statistik 

- Artikel fra Danmarks Statistik om Coronakrisens økonomiske side 

(https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30084&fbclid=IwAR3n

2Te-RCXzxznZ2-

o5mM54FxbDyYqn2X6JgWMatsmHESkBppVsjcHS6dw#12) 

- Den økonomiske redegørelse Coronakrise giver økonomisk tilbageslag i 2020 fra Fi-

nansministeriet (https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-

redegoerelse-coronakrise-giver-oekonomisk-tilbageslag-i-2020/) 

- Afsnit af Økonomi for dummies om vækst og forbrug 

(https://www.youtube.com/watch?v=AjpMvcsFsW8) 

- Video fra Nationalbanken om ekspansiv finanspolitik 

(https://vimeo.com/341996232) 

- Video fra Nationalbanken om kontraktiv finanspolitik 

(https://vimeo.com/341996207) 

- Video fra Nationalbanken om ekspansiv pengepolitik 

(https://vimeo.com/342025292) 

- Video fra Nationalbanken om kontraktiv pengepolitik 

(https://vimeo.com/342025268) 

- TedTalk af Kate Raworth om Donut Economy 

(https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_ 

should_be_designed_to_thrive_not_grow/transcript?language=da) 

- Afsnit af Økonomi for dummies om bæredygtighed versus vækstøkono-

mi(https://www.youtube.com/watch?v=-5C3qHQ6RKk) 

- Afsnit af Økonomi for dummies om flexicurity 

(https://www.youtube.com/watch?v=TsiD-piS9ak) 

                                                 
3 Kernestoffets opgivne kapitler stammer alle fra grundbogen Samfundsfag C af Beyer, Frederiksen og Kureer (2017) fra For-

laget Systime (https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage) 

https://www.facebook.com/danmarksstatistik/videos/725652791343616/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30084&fbclid=IwAR3n2Te-RCXzxznZ2-o5mM54FxbDyYqn2X6JgWMatsmHESkBppVsjcHS6dw#12
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30084&fbclid=IwAR3n2Te-RCXzxznZ2-o5mM54FxbDyYqn2X6JgWMatsmHESkBppVsjcHS6dw#12
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30084&fbclid=IwAR3n2Te-RCXzxznZ2-o5mM54FxbDyYqn2X6JgWMatsmHESkBppVsjcHS6dw#12
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giver-oekonomisk-tilbageslag-i-2020/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giver-oekonomisk-tilbageslag-i-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=AjpMvcsFsW8
https://vimeo.com/341996232
https://vimeo.com/341996207
https://vimeo.com/342025292
https://vimeo.com/342025268
https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_
https://www.youtube.com/watch?v=-5C3qHQ6RKk
https://www.youtube.com/watch?v=TsiD-piS9ak
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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- Faktalink angående FN’s klimamål og Parisaftalen (https://faktalink.dk/fns-

klimamal-verdensmal/fns-klimamal-paris-aftalen-verdensmalene) 

- Artikel om dansk klimapolitik fra Energistyrelsen 

(https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-

klimapolitik/dansk-klimapolitik) 

- Artiklen: Dansk økonomi står stærkt i internationalt perspektiv, 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/marts/dansk-oekonomi-staar-staerkt-i-

internationalt-perspektiv/ 

 

Desuden har eleverne deltaget i en onlineforelæsning fra Aarhus Universitet om 

Danmark fremtidige energiforsyning i lyset af Parisaftalen og de danske klimamål 

(https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-

gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-

energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-

f8f65b34f63be81180f9005056845968-

423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578) 

 

Omfang 

 

26 lektioner á 80 minutter, svarende til 34,67 kontakttimer 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet beskæftiger sig med økonomi som samfundsvidenskabelig underdisciplin. 

Formålet med forløbet er at give eleverne en samfundsfaglig forståelse af debatten om 

økonomisk politik både på nationalt og internationalt plan. 

 

Forløbet er blevet struktureret med henblik på at sikre, at eleverne ved eksamen kan 

honorere de nedenstående læringsmål: 

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

at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæs-

sige problemer, og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forkla-

re og diskutere samfundsmæssige problemer 

- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 

- undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af er-

hvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriterin-

ger 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digi-

tale 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 en faglig 

dialog. 

 

Ligeledes er det kønsmæssige ligestillings-begrebet blevet behandlet i undervisningen 

fra et økonomisk perspektiv blandt andet i forbindelse med løngabet mellem kønnene 

og danskernes høje erhvervsfrekvens på tværs af kønnene. 

https://faktalink.dk/fns-klimamal-verdensmal/fns-klimamal-paris-aftalen-verdensmalene
https://faktalink.dk/fns-klimamal-verdensmal/fns-klimamal-paris-aftalen-verdensmalene
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitik
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitik
https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-f8f65b34f63be81180f9005056845968-423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578
https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-f8f65b34f63be81180f9005056845968-423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578
https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-f8f65b34f63be81180f9005056845968-423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578
https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-f8f65b34f63be81180f9005056845968-423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578
https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/livestreaming-af-forelaesninger-til-gymnasieskolerne/fremtidens-groenne-energiforsyning/?_cldee=aW5mb0BoaHMuZGs%3d&recipientid=account-f8f65b34f63be81180f9005056845968-423c57aeec8249ba8ef164cf788600ff&esid=5f92a348-33aa-ea11-a812-000d3a23c578
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Endvidere er undervisningen i Den offentlige sektor og Velfærdsmodeller blevet vare-

taget i forbindelse med arrangementet Politiker for en dag, hvor Samfundsfag og Interna-

tional Økonomi i samarbejde gav faglige bud på, om den danske velfærdsstat kan og 

skal reddes 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen på tværs af klasserne er blevet varetaget som lektiefri undervisning for 

at forsøge at minimere det oplevede lektiepres for førsteårselever på skolen. Dette har 

resulteret i, at lektionerne har indeholdt en række små oplæg med fokus på de vigtigste 

faglige begreber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmaterialet med en 

skriftlig definition af kernebegreberne har igennem hele året været tilgængeligt for 

eleverne, ligesom eleverne i lektionerne har fået udleveret skabeloner til begrebsark, og 

arbejdet med disse begrebsark (ét for hvert forløb) har været systematisk indlagt i un-

dervisningen undervejs. 

 

Dette forløb er påbegyndt og tilendebragt før corona-nedlukningen i december 2020 – 

hvorfor forløbet uden problemer kan gøres til genstand for den mundtlige eksamen. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 Politologi 

 

Indhold Kernestof4: 

- Samfundsfag C, Kapitel 1: Ideologi 

- Samfundsfag C, Kapitel 2: De politiske partier 

- Samfundsfag C, Kapitel 3: Politisk deltagelse og vælgeradfærd 

- Samfundsfag C, Kapitel 4: Styreformer 

- Samfundsfag C, Kapitel 5: Grundloven og magtens tredeling 

- Samfundsfag C, Kapitel 6: Medier 

- Samfundsfag C, Kapitel 7: Magt 

- Samfundsfag C, Kapitel 20: Den Europæiske Union (EU) 

 

Supplerende stof: 

- Afsnit af DR2's program Deadline med fokus på, om Donald Trump har indfriet 

valgløfterne fra 2016 

- Artiklen DR: Sådan vil Bidens og Trumps USA se ud fra 

DR(https://www.dr.dk/feature/valg-i-usa-2020-hvad-mener-

kandidaterne?fbclid=IwAR0XN8z2brshKN9f2naRs-

EUd22b2XQkVGbgmMflfx_Rgy0r7VBTlXMgcsE) 

- Valgprognoser frem mod det amerikanske præsidentvalg fra fivethirty-

eight.com(https://projects.fivethirtyeight.com/trump-biden-election-

map/?cid=abcnews) 

- Første afsnit af DR-programserien En syg forskel 

(https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170) 

- Artiklen Så stor er uligheden i syndhedssystemet fra TV2 

(https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-02-sa-stor-er-uligheden-i-

sundhedsvaesenet) 

- Artiklen Hvor meget skal staten blande sig i vores liv? fra Videnskab.dk 

(https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/hvor-meget-skal-staten-

blande-sig-i-vores-liv) 

- Podcasten Danmarks dræber #1 om rygning af Peter Falktoft: Afsnit 3 ud af 5 

(https://www.dr.dk/radio/p1/danmarks-draeber-nr-1/danmarks-draeber-nr-1-3-

5) 

- Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=5byiyEhExSQ) 

- Statsminister Mette Frederiksens Nytårstale 

(https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-eller-laes-hele-statsministerens-

nytaarstale-her) 

- Tessas Nytårstale i Deadline på DR2 

(https://www.facebook.com/watch/?v=729923867645253) 

                                                 
4 Kernestoffets opgivne kapitler stammer alle fra grundbogen Samfundsfag C af Beyer, Frederiksen og Kureer (2017) fra For-

laget Systime (https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage) 

https://www.dr.dk/feature/valg-i-usa-2020-hvad-mener-kandidaterne?fbclid=IwAR0XN8z2brshKN9f2naRs-EUd22b2XQkVGbgmMflfx_Rgy0r7VBTlXMgcsE
https://www.dr.dk/feature/valg-i-usa-2020-hvad-mener-kandidaterne?fbclid=IwAR0XN8z2brshKN9f2naRs-EUd22b2XQkVGbgmMflfx_Rgy0r7VBTlXMgcsE
https://www.dr.dk/feature/valg-i-usa-2020-hvad-mener-kandidaterne?fbclid=IwAR0XN8z2brshKN9f2naRs-EUd22b2XQkVGbgmMflfx_Rgy0r7VBTlXMgcsE
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-biden-election-map/?cid=abcnews
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-biden-election-map/?cid=abcnews
https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-02-sa-stor-er-uligheden-i-sundhedsvaesenet
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-02-sa-stor-er-uligheden-i-sundhedsvaesenet
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/hvor-meget-skal-staten-blande-sig-i-vores-liv
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/hvor-meget-skal-staten-blande-sig-i-vores-liv
https://www.dr.dk/radio/p1/danmarks-draeber-nr-1/danmarks-draeber-nr-1-3-5
https://www.dr.dk/radio/p1/danmarks-draeber-nr-1/danmarks-draeber-nr-1-3-5
https://www.youtube.com/watch?v=5byiyEhExSQ
https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale-her
https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale-her
https://www.facebook.com/watch/?v=729923867645253
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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- Afsnit fra DR-programserien Historien om Danmark med fokus på Grundloven 

(https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-

magten_145572) 

- Indledningen til S-regeringens skriftlige grundlag 

- Artikel og TV-reportage fra TV Midtvest: Stor uenighed blandt politikere om 

oversvømmelser - kroejer står i midten og venter 

(https://www.tvmidtvest.dk/silkeborg/stor-uenighed-blandt-politikere-om-

oversvoemmelser-kroejer-staar-i-midten-og-venter) 

- Selvvalgte podcasts fra Ræson-serien Sådan fungerer EU af Peter Nedergaard 

(https://www.raeson.dk/2017/nedergaard/) 

- TedTalk af Eli Pariser om filterbobler og algoritmernes betydning for nyheds-

formidlingen 

(https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language

=da) 

- Afsnit af programserien Dommer for en dag fra DR2 om tilfældig vold 

(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031403192000) 

- Artiklen: Måling: Nye Borgerlige er det næststørste arbejderparti, 

https://www.altinget.dk/artikel/maaling-nye-borgerlige-er-det-naeststoerste-arbejderparti 

- Artiklen: Regeringen fastholder, at danske børn skal blive i flygtningelejre i Syrien, 

https://arkiv.arbejderen.dk/indland/regeringen-fastholder-danske-b%C3%B8rn-skal-blive-i-

flygtninge-lejre-i-syrien 

 

 

Omfang 

 

31 lektioner á 80 minutter, svarende til 41,67 kontakttimer 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet beskæftiger sig med politologi som samfundsvidenskabelig underdisciplin. For-

målet med forløbet er at indføre eleverne i rammerne for det danske demokrati våde fra 

et empirisk og teoretisk perspektiv. 

 

Forløbet er blevet struktureret med henblik på at sikre, at eleverne ved eksamen kan ho-

norere de nedenstående læringsmål: 

- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at 

redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige 

problemer, og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer 

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

forhold  

- undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af er-

hvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle, samfundsøkonomiske prioriteringer 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- 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 anvendelse 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-magten_145572
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-magten_145572
https://www.tvmidtvest.dk/silkeborg/stor-uenighed-blandt-politikere-om-oversvoemmelser-kroejer-staar-i-midten-og-venter
https://www.tvmidtvest.dk/silkeborg/stor-uenighed-blandt-politikere-om-oversvoemmelser-kroejer-staar-i-midten-og-venter
https://www.raeson.dk/2017/nedergaard/
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031403192000
https://www.altinget.dk/artikel/maaling-nye-borgerlige-er-det-naeststoerste-arbejderparti
https://arkiv.arbejderen.dk/indland/regeringen-fastholder-danske-b%C3%B8rn-skal-blive-i-flygtninge-lejre-i-syrien
https://arkiv.arbejderen.dk/indland/regeringen-fastholder-danske-b%C3%B8rn-skal-blive-i-flygtninge-lejre-i-syrien
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af faglige begreber 

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dia-

log 

 

Ligeledes er det kønsmæssige ligestillings-begrebet blevet behandlet i undervisningen fra 

et politologisk perspektiv blandt andet i forbindelse med valgrettet omkring Grundlovens 

etablering eller den kønsmæssige fordeling i det nuværende Folketing. 

 

Desuden er det amerikanske præsidentvalg og det amerikanske valgsystem blevet be-

handlet som en forgrening til basispolitologien, da det var relevant i årets løb. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen på tværs af klasserne er blevet varetaget som lektiefri undervisning for at 

forsøge at minimere det oplevede lektiepres for førsteårselever på skolen. Dette har resul-

teret i, at lektionerne har indeholdt en række små oplæg med fokus på de vigtigste faglige 

begreber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmaterialet med en skriftlig 

definition af kernebegreberne har igennem hele året været tilgængeligt for eleverne, lige-

som eleverne i lektionerne har fået udleveret skabeloner til begrebsark, og arbejdet med 

disse begrebsark (ét for hvert forløb) har været systematisk indlagt i undervisningen un-

dervejs. 

 

Dette forløb er påbegyndt og tilendebragt efter corona-nedlukningen i december 2020 

(virtuel undervisning via Teams) – hvorfor forløbet kan gøres til genstand for den 

mundtlige eksamen med det forbehold, at elevernes udbytte af undervisningen ikke nød-

vendigvis står mål med udbyttet af undervisningen før corona-nedlukningen. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 Sociologi  

 

Indhold Kernestof5: 

- Samfundsfag C, Kapitel 8: Socialisering og identitetsdannelse 

- Samfundsfag C, Kapitel 9: Kulturelle fællesskaber 

- Samfundsfag C, Kapitel 10: Livsformer og familie 

- Samfundsfag C, Kapitel 11: Sociale mønstre og levevilkår 

 

Supplerende stof: 

- Artiklen: Drengehjermer og skoleliv, 

https://www.information.dk/kultur/2008/03/drengehjerner-skoleliv 

 

- Artiklen: Forskning siger, pigers hjerner modnes hurtigere end drenges, 

https://udforsksindet.dk/forskning-siger-pigers-hjerner-modnes-hurtigere-end-drengenes/ 

 

- Artiklen: En vej, to verdener af Christian Rask, https://www.dr.dk/om-

dr/programmer-og-koncerter/en-vej-verdener 

 

Endvidere er en del af sociologi-undervisningen blevet varetaget i forbindelse med 

SO1-projektet i 1.g om Digitalisering (og herunder uretmæssig deling af intime bille-

der). Dette forløb var placeret i slutningen af Politologi-forløbet. Forløbet var et 

tværfagligt samarbejde mellem Samfundsfag, Dansk, Erhvervsjura og Informatik. I 

denne forbindelse har eleverne blandt arbejdet med DR-dokumentaren Ti stille, kvin-

de (https://www.dr.dk/drtv/se/ti-stille-kvinde_221280) og DR-dokumentaren Skam 

dig, Emma (https://www.dr.dk/drtv/program/skam-dig-emma_216523). Desuden 

er eleverne blevet introduceret til begreberne digital dannelse og samfundstyper samt 

mulige forklaringer på etableringen af den digitale delingskultur fra sociologerne 

Giddens, Beck og Goffman – kombineret med empiriske undersøgelser af problem-

stillinger vedrørende uretmæssig deling af intime billeder henholdsvis fra Det Blå 

Gymnasium i Haderslev (2020) og på landsplan i en undersøgelse fra Red Barnet 

(2018).  

 

Omfang 

 

14 lektioner á 80 minutter, svarende til 18,67 kontakttimer 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet beskæftiger sig med sociologi som samfundsvidenskabelig underdisciplin. 

Formålet med forløbet er at indføre eleverne i basale socialiseringsmønstre og kultu-

relle tendenser i samfundet – såvel i det traditionelle som det senmoderne samfund. 

Forløbet skal på et fagligt og personligt niveau give eleverne en forståelse af deres 

indplacering i samfundet - samt de sociale strukturers indvirkning på elevernes iden-

titetsdannelse og –udlevelse. Den specifikke undervisning tager ligeligt udgangs-

                                                 
5 Kernestoffets opgivne kapitler stammer alle fra grundbogen Samfundsfag C af Beyer, Frederiksen og Kureer (2017) fra For-

laget Systime (https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage) 

https://www.information.dk/kultur/2008/03/drengehjerner-skoleliv
https://udforsksindet.dk/forskning-siger-pigers-hjerner-modnes-hurtigere-end-drengenes/
https://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/en-vej-verdener
https://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/en-vej-verdener
https://www.dr.dk/drtv/se/ti-stille-kvinde_221280
https://www.dr.dk/drtv/program/skam-dig-emma_216523
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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punkt i teoretiske tekster og empirisk analysemateriale. 

 

Forløbet er blevet struktureret med henblik på at sikre, at eleverne ved eksamen kan 

honorere de nedenstående læringsmål: 

- anvende og kombinere viden om og begreber fra sociologi, økonomi og po-

litik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger 

herpå 

- anvende sociologiske begreber til at forklare sociale og kulturelle mønstre 

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag (Flerfagligt samarbejde 

mellem Samfundsfag og Dansk) 

- opsøge informationskanaler, formulere samfundsfaglige spørgsmål og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammen-

hænge 

- formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 

- formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

fagets terminologi 

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag, indgå i en faglig dia-

log og diskutere en faglig problemstilling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Undervisningen på tværs af klasserne er blevet varetaget som delvis lektiefri under-

visning for at forsøge at minimere det oplevede lektiepres for førsteårselever på sko-

len. Dette har resulteret i, at lektionerne har indeholdt en række oplæg med fokus på 

de vigtigste faglige begreber, der optræder i fagets grundbog. Under oplæggene er 

der vist PowerPoint for på struktureret vis at skabe et overblik over centrale begre-

ber inden for områderne. Efterfølgende er der blevet løst forskellige opgaver enten 

individuelt eller i grupper. Eleverne i lektionerne har kunnet notere noter i begrebs-

ark. Der har været løbende dialog mellem underviser og elever, og eleverne har lige-

ledes bidraget med oplæg. Eleverne har også gennemført forskellige digitale test fra 

grundbogen. 

 

Dette forløb er påbegyndt og tilendebragt efter corona-nedlukningen i december 

2020 (virtuel undervisning via Teams) – hvorfor forløbet kan gøres til genstand for 

den mundtlige eksamen med det forbehold, at elevernes udbytte af undervisningen 

ikke nødvendigvis står mål med udbyttet af undervisningen før corona-

nedlukningen. Fra og med uge 14 var eleverne på skolen hver anden uge, og ellers 

foregik undervisningen via Teams. 

 

 

 

Retur til forside 

 


