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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 2021-2022 

Institution Haderslev Handelsskole (Det Blå Gymnasium) 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Lone Ovesen 

Hold 1B og 1D 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb1 
 

Titel 1 Samfundsfagets identitet og videnskabelige metoder 

Titel 2 Politologi 

Titel 3 Sociologi 

Titel 4 Økonomi 

 

 
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: Samfundsfaglig metoder  
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA 

 
Omfang 
 

3 lektioner á 80 minutter, svarende til 4 kontakttimer 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

Forløbet beskriver sig med Samfundsfag som et multidisciplinært fag med forgrenin-
ger til både Økonomi, Politologi og Sociologi. Denne del af undervisningen er place-
ret 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 afvikle 
kvalitative og kvantitative undersøgelser.  
 
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 anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 
- 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 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen er primært 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 oplæg med fokus på de vigtigste faglige be-
greber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmaterialet med en skriftlig 
definition af kernebegreberne har igennem hele året været tilgængeligt for eleverne 
sammen med oplæg, PowerPoint. Under oplæggene er der vist PowerPoint for på 

 
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?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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struktureret vis at skabe et overblik over centrale begreber inden for områderne. 
Derudover har eleverne arbejdet selvstændigt, parvis og gruppevis med opgaver, hvor 
metoderne er afprøvet i praksis. Der har været løbende dialog mellem underviser og 
elever.  

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 Politologi 

 
Indhold Kernestof3: 

- 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: 

- Ideologier 
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA 
- Første afsnit af DR-programserien En syg forskel 

https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170) 
- Kan man gætte, hvad folk stemmer? 
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA 
- Ritzau: ”Analytiker: DF’s problemer løses ikke alene med ny formand”, 2020 
- Magteliten 
- Hans Redder. ”Ny måling: Løkke og Thulesen står til at tabe valget med et 

brag” 17. april. 2019. Tv2 Nyheder. 
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA 
- De 15 mest indflydelsesrige danskere 
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA 
- Anholdt i Qatar 
- https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-anholdt-i-qatar_288040 
- EU´s historie 
- https://www.youtube.com/watch?v=KbhpxVBTZ34&t=7s 

 
Omfang 
 

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

Særlige fo-
kuspunkter 

Forløbet beskæftiger sig med politologi som samfundsvidenskabelig underdisciplin. 
Formålet med forløbet er at indføre eleverne i rammerne for det danske demokrati 
både fra et empirisk og teoretisk perspektiv. 
 
Forløbet er blevet struktureret med henblik på at sikre, at eleverne ved eksamen kan 
honorere de nedenstående læringsmål: 

 
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.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA
https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OSkXZ4mD9oA
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-anholdt-i-qatar_288040
https://www.youtube.com/watch?v=KbhpxVBTZ34&t=7s
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi 
til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervs-
mæssige problemer, og diskutere løsninger herpå 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-
klare 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 priorite-
ringer 

- 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 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 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen er primært 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 oplæg med fokus på de vigtigste faglige be-
greber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmaterialet med en skriftlig 
definition af kernebegreberne har igennem hele året været tilgængeligt for eleverne 
sammen med oplæg, PowerPoint. Under oplæggene er der vist PowerPoint for på 
struktureret vis at skabe et overblik over centrale begreber inden for områderne. 
Derudover har eleverne arbejdet selvstændigt, parvis og gruppevis med opgaver. Der 
har været løbende dialog mellem underviser og elever, og eleverne har ligeledes bidra-
get med oplæg. Endelig har eleverne udarbejdet forskellige spil til repetition: Kahoot, 
Vendespil, Tipskupon samt Jeopardy. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 Sociologi  

 
Indhold Kernestof4: 

- 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: 
 

- Hvad er kultur: 
- https://www.youtube.com/watch?v=NJBjE5bgPIs 
- Alex Honneth – Anerkendelse: 
- https://www.youtube.com/watch?v=yJD0cYyzl8c 
- Hofstedes – Kulturdimensioner: 
- https://www.youtube.com/watch?v=wMjm6by1uPE 
- 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 
- En vej, to verdener, Dokumentar på DR1 – første afsnit 
- Talentet – hele familiens kamp 
- https://www.dr.dk/drtv/serie/talentet-_-hele-familiens-kamp_19017 
- Drengene på kanten 

https://www.dr.dk/drtv/se/drengene-paa-kanten_51511)  

- Mie Dalskov Pihl & Rasmus Salmon. ”Tidlig indsats er vejen til at bryde den 
negative sociale arv”. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 25 juli 2017.  

- Anna Winsløw. ”Forældres manglende ungdomsuddannelser går i arv til de-
res børn”. 1. februar 2019. Politiken. 

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. 
 

Omfang 
 

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

 
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.youtube.com/watch?v=NJBjE5bgPIs
https://www.youtube.com/watch?v=yJD0cYyzl8c
https://www.youtube.com/watch?v=wMjm6by1uPE
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/serie/talentet-_-hele-familiens-kamp_19017
https://www.dr.dk/drtv/se/drengene-paa-kanten_51511
https://www.dr.dk/drtv/se/drengene-paa-kanten_51511
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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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 udgangspunkt 
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 poli-
tik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger her-
på 

- 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 fa-

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

log og diskutere en faglig problemstilling. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen er primært 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 oplæg med fokus på de vigtigste faglige be-
greber, der optræder i fagets grundbog. Links til grundbogsmaterialet med en skriftlig 
definition af kernebegreberne har igennem hele året været tilgængeligt for eleverne 
sammen med oplæg, PowerPoint. Under oplæggene er der vist PowerPoint for på 
struktureret vis at skabe et overblik over centrale begreber inden for områderne. 
Derudover har eleverne arbejdet selvstændigt, parvis og gruppevis med opgaver. Der 
har været løbende dialog mellem underviser og elever, og eleverne har ligeledes bi-
draget med oplæg – både på klassen og i videoform. 
 

 
 



 

Side 8 af 9 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 Økonomi 

 
Indhold Kernestof5: 

- 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: 

- Frederik M. Juel, Matias Ludvig Littauer, og Morten Laugesen. ”Økonomer 
til regeringen: Stram finanspolitikken - nu er tiden inde til at spare op”. 27. 
august 2018. Berlingske. 

- Liselotte Sabroe. ”Nationalbanken til regeringen: Pas på med brænde på bå-
let”. 12. september 2018. Business.dk.  

- Dagpengemodtager i Danmark, Fra Politiken d. 19. maj 2019  
- Hvordan skal vi i Danmark håndtere udsigterne til, at der på sigt vil ske et 

fald i arbejdsstyrken forårsaget af befolkningens aldring? Politiken d. 9. sep-
tember 2018  

- Oversigt over gennemførte reformer i Danmark siden 2010. Reformover-
sigt fra Berlingske d. 12. november 2018 (fra artiklen: Antallet af forsørgede 
er historisk lavt, men det skal endnu længere ned)  

- Poul Aarøe Petersen: ”Jeg savner, at politikerne anerkender, at det er et fan-
tastisk samfund, vi har bygget op”, Politiken d. 21. april 2019 (I uddrag) 

 
 

Omfang 
 

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

Særlige fokus-
punkter 

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 er-
hvervsmæssige problemer, og diskutere løsninger herpå 

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

 
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) 
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forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 
- undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af 

erhvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske priori-
teringer 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af faglige begreber 
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 
 
Endvidere er undervisningen i Den offentlige sektor og Velfærdsmodeller blevet 
varetaget i forbindelse med arrangementet Politiker for en dag, hvor Samfundsfag og 
International Økonomi i samarbejde gav faglige bud på, om den danske velfærds-
stat kan og skal reddes 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen er primært blevet varetaget som lektiefri undervisning for at forsø-
ge at minimere det oplevede lektiepres for førsteårselever på skolen. Dette har re-
sulteret i, at lektionerne har indeholdt en række 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 sammen med oplæg, PowerPoint. Under oplæggene er der vist Power-
Point for på struktureret vis at skabe et overblik over centrale begreber inden for 
områderne. 
Derudover har eleverne arbejdet selvstændigt, parvis og gruppevis med opgaver. 
Der har været løbende dialog mellem underviser og elever, og eleverne har ligeledes 
bidraget med oplæg. Eleverne har også gennemført forskellige digitale test fra 
grundbogen. Endelig har eleverne udarbejdet spil med svar/spørgsmål vedr. de 
faglige begreber. 
 

Retur til forside 
 
 


