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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) Jeppe Uldal Kræmmergaard og Anne Roslev Vibe 

Hold 1A + 1C 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Samfundsfagets identitet og videnskabelige metoder1 

Titel 2 Politologi 12 

Titel 3 Politologi 2 

Titel 4 Sociologi 

Titel 5 Økonomi 

 

 
1 Undervisning i grundforløbsklasser 
2 Undervisning i grundforløbsklasser 
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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  
Kernestof3: 

- 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) 
 

Omfang 
 

 
4 lektioner á 80 minutter, svarende til 5,33 kontakttimer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Forløbet beskæftiger 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 skal afslutningsvis arbejdet casebaseret med henblik på at udtænke og af-
vikle kvalitative og kvantitative undersøgelser af kønnenes forskellige læringsmotiva-
tion 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 
 

Væsentligste  
 

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?v=OSkXZ4mD9oA
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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arbejdsformer Varierende på tværs af grundforløbsklasserne – dog altid med fokus på at skabe for-
bindelse til deres allerede eksisterende viden om undervisningens temaer 
 

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

Politologi 1 
 

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 15: Den offentlige sektor 
- Samfundsfag C, Kapitel 16: Velfærdsmodeller 

 
Supplerende stof: 

- Indledningen til S-regeringens skriftlige grundlag  
- Første afsnit af DR-programserien En syg forskel 

(https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170) 
- Uddrag fra TV-programmet Økonomi for dummies om den offentlige sektor 

(https://www.youtube.com/watch?v=-II__Mbg7Cs&t=211s) 
- Artiklen Ligestilling på arbejdsmarkedet: Mødre og fædre skal have lige meget barsel fra 

dr.dk (https://www.dr.dk/nyheder/politik/ligestilling-paa-arbejdsmarkedet-
moedre-og-faedre-skal-have-lige-meget-barsel) 

- Debatindlægget Tvungen barsel til mænd er et ideologisk korstog fra Pernille Vermund 
(https://fyens.dk/artikel/debat-tvungen-barsel-til-m%C3%A6nd-er-et-
ideologisk-korstog) 

- 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) 

- TedTalk af Eli Pariser om filterbobler og algoritmernes betydning for nyhedsfor-
midlingen 
(https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language
=da) 

 
Omfang 
 

 
15 lektioner á 80 minutter, svarende til 20 kontakttimer 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Forløbets første del beskæftiger sig med politologi som samfundsvidenskabelig underdi-

 
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/drtv/episode/en-syg-forskel_103170
https://www.youtube.com/watch?v=-II__Mbg7Cs&t=211s
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ligestilling-paa-arbejdsmarkedet-moedre-og-faedre-skal-have-lige-meget-barsel
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ligestilling-paa-arbejdsmarkedet-moedre-og-faedre-skal-have-lige-meget-barsel
https://fyens.dk/artikel/debat-tvungen-barsel-til-m%C3%A6nd-er-et-ideologisk-korstog
https://fyens.dk/artikel/debat-tvungen-barsel-til-m%C3%A6nd-er-et-ideologisk-korstog
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.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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sciplin. Formålet med forløbet er at indføre eleverne i rammerne for det danske demo-
krati både fra et empirisk og teoretisk perspektiv. 
 
Endvidere indeholder forløbet en tværfaglig temadag med fokus på politik, hvor Dansk, 
Samfundsfag og International økonomi bidrager med forskellige perspektiver på politik – 
med et nærmere fokus på kommunalpolitik i anledning af KV21. Denne undervisnings-
beskrivelse indeholder ikke de nærmere pensumopgivelser for temadagens arbejde på 
tværs af fagene, men eleverne har tilegnet sig tværfaglige indsigter i relation til den for-
skellige velfærdsmodeller samt den offentlige sektors strukturering, indtægter, udgifter, 
kerneydelser og lignende temaer. 
 
Ydermere har eleverne arbejdet projektbaseret med fremlæggelser om Folketingets parti-
er med fokus på blandt andet ideologi, mærkesager, historie, kernevælgere og lignende. 
 
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 

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. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Varierende på tværs af grundforløbsklasserne – dog altid med fokus på at skabe forbin-
delse til deres allerede eksisterende viden om undervisningens temaer 
 

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

Politologi 2 
 

Indhold  
Kernestof5: 

- Kapitlet Den europæiske union (EU) i grundbogen Samfundsfag C 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497) 

- Afsnittet Direktiver og forordninger i grundbogen Samfundsfag C 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=872) 

- Afsnittet Partierne og EU i grundbogen Samfundsfag C (https://samfundsfag-
c.systime.dk/index.php?id=892) 

 
Supplerende stof: 

- Selvvalgte podcast-udsendelser fra Ræson-serien Sådan fungerer EU 
(https://www.raeson.dk/2017/nedergaard/) 

- DR’s oversigt over valgresultaterne i Haderslev Kommune og Region Syddanmark 
(https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/kommunalvalg/kommune/Hader
slev) 

- DR’s artikel 3,1 millioner har stemt: Her er det vigtigste, du skal vide om KV-resultatet 
(https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/kv2021) 

- Formiddagens nyhedsdækning på TV2 morgenen efter KV21 (live-streaming) 
 

Omfang 
 

 
5 lektioner á 80 minutter, svarende til 5,33 kontakttimer 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Forløbets anden del afslutter politologi-forløbet. Den første del af forløbet beskæftiger sig 
med demokratiets nationale niveau, mens forløbets anden del beskæftiger sig med demo-
kratiets lokale og regionale niveau (i en international forstand): nemlig EU og kommunal-
valg. 
 
Forløbet beskæftiger sig med politologi som samfundsvidenskabelig underdisciplin. For-
målet 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 hono-
rere de nedenstående læringsmål: 

- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at 
redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige 

 
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://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=872
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=892
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=892
https://www.raeson.dk/2017/nedergaard/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/kommunalvalg/kommune/Haderslev
https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/kommunalvalg/kommune/Haderslev
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/kv2021
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=frontpage
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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 for-

skellige 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 af 

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

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen 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. Derfor er eleverne blevet givet standardiserede skabeloner til begrebsark 
for at sikre korrekt notatteknik, ligesom baggrundsmaterialet ofte har været tilgængeligt for 
eleverne digitalt af hensyn til deres mulighed for at læse op på stoffet frem mod eksamen. 
 

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

Sociologi 
 

Indhold  
Kernestof: 

- Afsnittet Hvad er sociologi? fra grundbogen Sociologi – viden, teori og metode 
(https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/id=p130) 

- Afsnittet Afgrænsningen af det sociologiske perspektiv fra grundbogen Sociologi – 
viden, teori og metode (https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p150) 

- Afsnittet Typer af socialisering fra grundbogen Samfundsfag C 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p828) 

- Afsnittet Identitetsdannelse i det senmoderne samfund fra grundbogen Kultur og 
samfund (https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p282) 

- Afsnittet Livsformer fra grundbogen Samfundsfag C (https://samfundsfag-
c.systime.dk/?id=p734) 

- Afsnittet Denciks familietyper fra grundbogen Samfundsfag C 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p745) 

- Afsnittet Social arv fra grundbogen Samfundsfag C (https://samfundsfag-
c.systime.dk/?id=p578) 

- Afsnittet Social arv og mobilitet i informationssamfundet fra grundbogen Samfunds-
fag C (https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p582) 

- Afsnittet Identitet fra grundbogen Samfundsfag C (https://samfundsfag-
c.systime.dk/?id=p632) 

- Afsnittet Erving Goffman fra grundbogen Samfundsfag C 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640#c3782) 

- Afsnittet 8. Traditionelle, moderne og senmoderne samfund i Samfundsfag til hf 
8. Traditionelle, moderne og senmoderne samfund | Samfundsfag til hf (sy-
stime.dk) 

- Afsnittet 8.4 Anthony Giddens  og Ulrich Beck i Samfundsfag C 
Anthony Giddens | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 

- Afsnittet Integration af etniske minoriteter i Samfundsfag til hf 
kapitel 12 "Integration af etniske minoriteter". 
 

Supplerende stof: 
- Første afsnit af TV-programmet Drengene på kanten fra 2016 

(https://www.dr.dk/drtv/se/drengene-paa-kanten_51511) 
- Første afsnit af TV-programmet Barndom på bistand fra 2016  

(https://www.dr.dk/drtv/episode/barndom-paa-bistand_48875) 
- Artiklen Minister med kontroversielt forslag: Vil tvangsindlægge gravide misbrugere fra 

Avisen.dk (https://www.avisen.dk/rettelse-til-historien-minister-vil-
tvangsindlaegge_517098.aspx) 

- Afsnittet Med slik og strømpebuksecreme fra TV-programmet Kender du typen? 

https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/id=p130
https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p150
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p828
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p282
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p734
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p734
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p745
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p578
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p578
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p582
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p632
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p632
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640#c3782
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/index.php?id=218&L=0
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/index.php?id=218&L=0
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=639
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p222
https://www.dr.dk/drtv/se/drengene-paa-kanten_51511
https://www.dr.dk/drtv/episode/barndom-paa-bistand_48875
https://www.avisen.dk/rettelse-til-historien-minister-vil-tvangsindlaegge_517098.aspx
https://www.avisen.dk/rettelse-til-historien-minister-vil-tvangsindlaegge_517098.aspx
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fra 2020 (https://www.dr.dk/drtv/se/kender-du-typen_-med-slik-og-
stroempebuksecreme_160325) 

- Statistisk materiale fra Danmarks Statistik angående ulighed mellem kønnene 
(middellevetid, barnløshed, uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad, selvmord, 
vold og løngab) 

- Ordbogsopslag fra Den Store Danske angående begrebet kønskvotering 
(https://denstoredanske.lex.dk/k%C3%B8nskvotering) 

- Statistisk materiale fra Samfundsstatistik 2021 angående social arv 
(definition af socialklasserne, udviklingen i socialklassernes relative størrelse, 
udviklingen i sammenhængen mellem nettoledighed og antallet af personer 
langvarigt uden for arbejdsmarkedet, sammenhængen mellem forældrenes 
socialklasse og børnenes karakterer, sammenhængen mellem forældrenes so-
cialklasse og børnenes uddannelse som 35-årige, sammenhængen mellem 
forældrenes socialklasse og børnenes socialklasse som 35-årige samt ind-
komstmobilitet) 

- Afsnittet Amalie er intet uden andre fra TV-programmet Tværs på DR3 
(https://www.dr.dk/drtv/episode/tvaers-paa-dr3_-amalie-er-intet-uden-
andre_189898) 

- Nyhedsopslaget Ny undersøgelse: Sociale medier stresser især unge piger fra regerin-
gen.dk fra 2018 (https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/ny-analyse-
undersoeger-boern-og-unges-adfaerd-omkring-sociale-medier-og-it-
sikkerhed/) 

- Blogindlægget Ingen panik – unge har fint styr på sociale medier fra fra Informati-
on.dk fra 2014 (https://www.information.dk/protokol/2014/04/ingen-
panik-unge-fint-styr-paa-sociale-medier) 

- TV-programmet Når arveanlæggene kommer i dårligt selskab fra programserien 
Kan videnskaben spå om fremtiden? (angående Dunédin-studierne og diskussion 
om, hvordan arv og miljø i kombination kan påvirke menneskers liv) 

- Dokumentarafsnit Kommer Sigmund i helvede? Afsnit 2, dr.dk, 2018 
Kommer Sigmund i helvede?: Sæson 1 – 2. episode | DRTV 

- Flere artikler fra BUPL: Tema: Integration af børn og unge i Vollsmose 

- Cecilie Lund Kristiansen: "Flere efterkommere går i vuggestuer og børneha-
ver", Politiken d. 13. september 2016 (Ligger som pdf i mappen til projektet) 

- Mette-Line Thorup: "Virker mere tvang af indvandrere?", Information d. 10. 
april 2017 

- Andreas Nygaard Just og Thomas Buhl: "Socialdemokratiet vil tvinge børn 
med indvandrerbaggrund i vuggestue", DR d. 7. april 2017 

- Udlændinge- Integrationsministeriet: "De fleste efterkommere går i dagtil-
bud" d. 22. november 2016 

 
 

 
Omfang 
 

18 lektioner á 80 minutter 

https://www.dr.dk/drtv/se/kender-du-typen_-med-slik-og-stroempebuksecreme_160325
https://www.dr.dk/drtv/se/kender-du-typen_-med-slik-og-stroempebuksecreme_160325
https://denstoredanske.lex.dk/k%C3%B8nskvotering
https://www.dr.dk/drtv/episode/tvaers-paa-dr3_-amalie-er-intet-uden-andre_189898
https://www.dr.dk/drtv/episode/tvaers-paa-dr3_-amalie-er-intet-uden-andre_189898
https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/ny-analyse-undersoeger-boern-og-unges-adfaerd-omkring-sociale-medier-og-it-sikkerhed/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/ny-analyse-undersoeger-boern-og-unges-adfaerd-omkring-sociale-medier-og-it-sikkerhed/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/ny-analyse-undersoeger-boern-og-unges-adfaerd-omkring-sociale-medier-og-it-sikkerhed/
https://www.information.dk/protokol/2014/04/ingen-panik-unge-fint-styr-paa-sociale-medier
https://www.information.dk/protokol/2014/04/ingen-panik-unge-fint-styr-paa-sociale-medier
https://www.dr.dk/drtv/se/kommer-sigmund-i-helvede_60737
https://bupl.dk/artikel/tema-integration-boern-unge-vollsmose/
https://www.information.dk/debat/leder/2017/04/virker-mere-tvang-indvandrere
https://www.dr.dk/nyheder/politik/socialdemokratiet-vil-tvinge-boern-med-indvandrerbaggrund-i-vuggestue
https://www.dr.dk/nyheder/politik/socialdemokratiet-vil-tvinge-boern-med-indvandrerbaggrund-i-vuggestue
http://uim.dk/nyheder/integration-i-tal/integration-i-tal-nr-3-september-2016/efterkommere-i-dagtilbud
http://uim.dk/nyheder/integration-i-tal/integration-i-tal-nr-3-september-2016/efterkommere-i-dagtilbud
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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 

Forløbet er den del af tiden varetaget som såkaldt ugeskemaundervisning i et pro-
jektformat over 8 undervisningsgange, hvor ved forløbets start er blevet givet en 
række opgaver, som de selvstændigt skal arbejde med både til undervisningen og 
mellem undervisningsgangene. På denne måde skal eleverne selv tilrettelægge deres 
arbejdsindsats, ligesom rækkefølgen af opgaveløsningen samt arbejdsformen (alene, i 
par eller i grupper) også er delvist valgfri for eleverne. 
 
Opgaverne er inddelt i seks opgavetemaer (sociologibegrebet, socialisering, identi-
tetsdannelse, livsformer og familietyper, ulighed mellem kønnene og social arv) og 
tre taksonomiske niveauer (redegørende, undersøgende og diskuteren-
de/vurderende), således at det samlede opgavesæt udgør 18 delopgaver, som er obli-
gatoriske at lave med produktionen af en portfolioopgave som endeligt krav 
(uploadet – og anvendt i forbindelse med karaktergivning ved tvivlstilfælde). 
 
Ovenstående er rundet af med mere traditionel undervisning, hvor vi har arbejdet 
med samfundstyperne og undersøgt tendenser i det senmoderne samfund. 
 
Forløbet afsluttede med en mundtlig fremlæggelse af et lille projekt om integration 
 

Retur til forside 
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Titel 5 
 

Økonomi 

Indhold 12. Samfundsøkonomiske mål | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
13. Økonomiens grundbegreber | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
18.1 Økonomien svinger | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
18.2 Finanspolitik | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
18.5 Arbejdsmarkedspolitik | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
18.6 Erhvervspolitik | Samfundsfag C (iBog) (systime.dk) 
 
 
Supplerende materiale: 

- Diverse statistik fra Ugebrevet A4, 2017 om vælgernes dagsorden 
- Hjælp til brændstofregningen kan være på vej: Regeringen vil hæve kør-

selsfradraget | Politik | DR, 26 april 2022 
- Diverse statistik om vælgernes holdning til pensionsalderen fra altin-

get.dk, 2017 
- Pelle Dragsted: "Regeringen bør bekæmpe fattigdom med ny ydelsesre-

form, ikke bare omfordele den", Information, 03.06.2021 
- Peter Hummelgaard: "Regeringen har ikke ændret holdning: Gulerod er 

det bedste middel til at få folk i arbejde", Information, 09.06.2021 
- Her er Ydelseskommissionens bud på et nyt kontanthjælpssystem - Altin-

get - Alt om politik: altinget.dk, 31. maj 2021 
 
 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner á 80 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har haft fokus på den nuværende økonomiske situation og de følgevirkninger, 
der ligger i forlængelse her af. Vi har arbejdet med følgende faglige mål 

- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, øko-
nomi 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 sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 
og kulturelle mønstre 

- undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af 
erhvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske pri-
oriteringer 

- 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 fag-
lig dialog 

 
Væsentligste ar- Varierende undervisningsformer, men mest traditionel undervisning med oplæg 
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bejdsformer og opgaveløsning 
 

 
 
 


