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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin undervisningen afsluttes: maj-juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHx 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Janus Wolff Christiansen 

Hold 2021-11 f21plrsh – 1r 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
En syg forskel (grundforløb) 

46 ns opgivet ialt 

Forløb 2 
Køn, identitet og ligestilling 

60 ns 

Forløb 3 Globalisering og klima 

55 ns 

Forløb 4 Ulighed i velfærdsstaten 

29ns 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 

 

En syg forskel (grundforløb) 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Forløbet er tematisk opbygget og introducerer til samfundsfag i gymnasiet; herunder ge-

nerel politik, økonomisk kredsløb, sociologi. Omdrejningspunktet er sundhedspolitik og 

filmen ’en syg forskel’ baseret på Vedstedundersøgelsen i Aalborg. 

 

Problemstillinger: 

Hvad er ideologier? Hvad er socialisering? 

Hvorfor er sundhed politik?  

Hvorfor drikker danske unge – sociologiske forklaringer? 

Er alle lige sundhedsmæssigt? 

Hvad koster det at skabe mere lighed i sundhed?  

 

 

Faglige 

mål 

[Angiv hvilke faglige mål fra læreplanen, der særligt har været arbejdet med i dette for-

løb] 

Eleverne har trænet det at kunne: 

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

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, 

og diskutere løsninger herpå 

 

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

kutere samfundsmæssige problemer 

 

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 

mønstre 

 

argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.  

Kernestof [Angiv hvilket kernestof fra læreplanen, der har været centralt i dette forløb] 

Sociologi 

identitetsdannelse og socialisering 

sociale og kulturelle forskelle. 

 

Politik 

politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

politiske beslutningsprocesser i Danmark 

 

Økonomi og erhvervsliv 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

det økonomiske kredsløb,  

Metode 

kvantitativ og kvalitativ metode. 
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Anvendt 

materiale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. 

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

20 timer 

 

Kernestof 

Grundbog benyttet 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, Colombus (2019) 

 

Politik: 15 ns 

værdipolitik 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=281  

ideologier – delkapitler om socialisme, liberalisme og konservatisme 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=376  

 

Sociologi – 10 ns 

Kap 2.1 Om socialisering 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=140  

Kap 4.2 Om Bordieu og kapitalformer og livsstil 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=311  

Kap 4.3 om levevilkår 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=160   

 

Økonomi 4ns 

Kap 8.3 om det økonomiske kredsløb  

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=405 

Colombus samfundsstatistik 2021 s. 99 – den offentlige sektors udgifter 

 

Metode 2ns 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=135#c265  

 

 

Supplerende stof: 15 ns. 

En syg forskel – film fra 2016 

 

Artikler: (sidst besøgt 10/5 2022) 

 

https://alkohologsamfund.dk/viden-om-alkohol/fakta-om-unge-og-alkohol    

 

https://www.dr.dk/mitliv/hej-jeg-hedder-thomas-og-jeg-er-alkoholiker-kom-med-til-

aa-moede-unge  

 

https://www.altinget.dk/artikel/163051-koen-indkomst-og-geografi-her-er-vaelgernes-

vigtigste-dagsordener  

    

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=281
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=376
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=140
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=311
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=160
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=405
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=135#c265
https://www.dr.dk/mitliv/hej-jeg-hedder-thomas-og-jeg-er-alkoholiker-kom-med-til-aa-moede-unge
https://www.dr.dk/mitliv/hej-jeg-hedder-thomas-og-jeg-er-alkoholiker-kom-med-til-aa-moede-unge
https://www.altinget.dk/artikel/163051-koen-indkomst-og-geografi-her-er-vaelgernes-vigtigste-dagsordener
https://www.altinget.dk/artikel/163051-koen-indkomst-og-geografi-her-er-vaelgernes-vigtigste-dagsordener
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https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-hvad-dit-parti-mener-er-sundhed-statens-eller-dit-

eget-ansvar    

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingets-9-partier-saetter-deres-pris-det-skal-en-

pakke-cigaretter-koste  

 

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammer, skriftligt ar-

bejde, eksperimentelt arbejde.] 

 

Læreroplæg og elevaktiviteter; 

Eleverne har fx lavet et lille projekt hvor de skulle undersøge og analysere forskellige 

partiers sundhedspolitik og præsentere for hinanden. 

Undersøgt unge og alkohol udfra kvantitative og kvalitative data 

De har også set og analyseret filmen,’ en syg forskel’, med Bordieus begreber 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-hvad-dit-parti-mener-er-sundhed-statens-eller-dit-eget-ansvar
https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-hvad-dit-parti-mener-er-sundhed-statens-eller-dit-eget-ansvar
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingets-9-partier-saetter-deres-pris-det-skal-en-pakke-cigaretter-koste
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingets-9-partier-saetter-deres-pris-det-skal-en-pakke-cigaretter-koste
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Forløb 2 

 

Køn, identitet og ligestilling 

 Forløbets 

indhold 

og fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Forløbet er tematisk og læger sig meget op af kapitlet i bogen samfundsfag på tværs. 

Hvor der arbejdes med emner som Ligeløn, seksuelle krænkelser, #MeToo, seksualitet 

og kønsdiskrimination. Problemstillinger: 

 

Hvordan  kan sociologer som Giddens og Ziehe og Butler forklare senmoderniteten og 

hvordan deres teorier kan bruges til at forklare, hvorfor synet på køn og seksualitet har 

ændret sig.? 

 

Hvordan opfatter politikerne problemstillinger om køn og ligestilling i Danmark. Kan 

de sikre mere ligestilling, f.eks. ligeløn mellem kønnene.? 

 

Hvorfor MeToo er kommet mere på dagsordenen de senere år? 

 

Hvad er status på ligelønnen i Danmark på nuværende tidspunkt og hvilke faglige be-

greber kan forklare lønforskelle mellem kønnene? 

 

Faglige 

mål 

[Angiv hvilke faglige mål fra læreplanen, der særligt har været arbejdet med i dette for-

løb]  

Eleverne skal kunne: 

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

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, 

og diskutere løsninger herpå 

 

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

kutere samfundsmæssige problemer 

 

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturel-le 

mønstre 

undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-

mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 

 

behandle problemstillinger i samspil med andre fag (SO3 handlede bl.a om fremtidens 

arbejdsmarked og ligestilling) 

 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende for-skel-

lige materialetyper til at dokumentere 

faglige sammenhænge 

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

pemidler 

formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fag-

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

Kernestof [Angiv hvilket kernestof fra læreplanen, der har været centralt i dette forløb] 

Sociologi 

identitetsdannelse og socialisering 

sociale og kulturelle forskelle. 

Politik 

politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

politiske beslutningsprocesser i Danmark  

politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herun-

der ligestilling mellem kønnene. 

 

Økonomi og erhvervsliv 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling 

i Danmark. 

 

Metode 

kvantitativ og kvalitativ metode. 

Anvendt 

materiale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. 

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

12 moduler + 4 moduler til studieområdet = 16 i alt = 25 timer 

 

Kernestof 

Grundbog – kapitel 1 i:  

Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge: Samfundsfag på tværs, systime (2021) 

 

Sociologi 20 ns. 

Formbarhed og frisættelse: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=140  

Det senmoderne samfund: https://samfundsfagpaatvaers.sy-

stime.dk/?id=61&L=0&q=  

Biologisk determinisme: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=142  

Kønnet som socialt skabt: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=144  

Hele kapitel 1.4 om identitetspolitik, Meeto g politisk deltagelse: https://samfundsfag-

paatvaers.systime.dk/?id=146  

 

Politik 10 ns. 

Hvad er politik: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=157  

Hvad er et parti? https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=158  

Hvilke forandringer er der sket med partier og vælgere? https://samfundsfagpaatva-

ers.systime.dk/index.php?id=159  

Hvad mener de politiske partier om ligestilling? https://samfundsfagpaatvaers.sy-

stime.dk/index.php?id=160  

 

Økonomi 20 ns. 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=140
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=61&L=0&q=
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=61&L=0&q=
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=142
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=144
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=146
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=146
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=157
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=158
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=159
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=159
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=160
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/index.php?id=160
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Kapitel 1.5: Hvorfor er der ikke ligeløn i Danmark? Og kapitel 1.6: 1.6 Hvorfor er det 

kønsopdelte arbejdsmarked et problem for samfundsøkonomien? 

 

 

Supplerende: 10 ns. 

Case: om øremærket barsel 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/politisk-aftale-om-oeremaerket-barsel-til-baade-

mor-og-far-paa-plads#!/  

 

Om Meeto’s udvikling: 

https://www.harbinger-pr.dk/meningen/metoo-igennem-15-ar/ (10/5 2022) 

 

Case: Om juridisk kønsskifte 

https://www.bt.dk/samfund/far-til-transkoennet-cpr-nummeret-skader-min-datters-

trivsel  

Folketingets beslutningsforslag:  

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsfor-

slag/B174/20201_B174_betaenkning.pdf  

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammer, skriftligt ar-

bejde, eksperimentelt arbejde.] 

 

Lille projekt hvor eleverne undersøgte sagen omkring juridisk kønskifte til børn med 

brug af især folketingets hjemmeside – fokus på lovgivningsprocessen. 

 

Ekskurs til kommunalvalget 

 

Afsluttende: eksamensspørgsmålstræning. 

 

SO3 – i studieområdet var emnet fremtidens arbejdsmarked, med bla. Ligestilling som 

tema. Tværfagligt med IØ, MAT og Dansk. 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/politisk-aftale-om-oeremaerket-barsel-til-baade-mor-og-far-paa-plads#!/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/politisk-aftale-om-oeremaerket-barsel-til-baade-mor-og-far-paa-plads#!/
https://www.harbinger-pr.dk/meningen/metoo-igennem-15-ar/
https://www.bt.dk/samfund/far-til-transkoennet-cpr-nummeret-skader-min-datters-trivsel
https://www.bt.dk/samfund/far-til-transkoennet-cpr-nummeret-skader-min-datters-trivsel
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B174/20201_B174_betaenkning.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B174/20201_B174_betaenkning.pdf
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Forløb 3 

 

Globalisering og klima 

 Forløbets 

indhold 

og fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Tematisk forløb hvor følgende problemstillinger er behandlet: 

 

• Hvorfor har vi en klimakrise, hvad er drivhuseffekten? 

 

• Hvordan kan sociologer som Giddens og Bauman bruges til at forklare konse-

kvenserne af klimaproblematikken? 

 

• Hvad er globalisering (dimensioner, fordele og ulemper) 

 

• Hvad er klimaloven og hvordan er den blevet til? Hvordan kan Brunsson for-

klare regeringens klimastrategi? 

 

• Hvilke muligheder har befolkningen og politikerne i Danmark i forhold til at 

være med til at løse klimaforandringerne? (det individuelle, nationale og inter-

nationale niveau) – EU og FN 

 

• Hvilken rolle spiller økonomisk vækst for klimaet og hvordan kan man løse kli-

maudfordringerne vha. økonomiske redskaber? Hvad er den grønne omstilling 

og cirkulær økonomi 

 

Faglige 

mål 

[Angiv hvilke faglige mål fra læreplanen, der særligt har været arbejdet med i dette for-

løb] 

Eleverne skal kunne: 

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

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, 

og diskutere løsninger herpå 

 

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

kutere samfundsmæssige problemer 

 

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

hold 

 

undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-

mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 

 

formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende for-skel-

lige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

 

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

pemidler  

 

argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog 
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Kernestof [Angiv hvilket kernestof fra læreplanen, der har været centralt i dette forløb] 

Sociologi 

identitetsdannelse og socialisering 

 

Politik 

politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng 

politiske deltagelsesmuligheder 

 

Økonomi og erhvervsliv 

̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling 

i Danmark. 

 

Anvendt 

materiale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. 

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

12 moduler = 20 timer 

 

Om globalisering: 18 ns. 

Hvad er global opvarmning: https://klimaforandringer.systime.dk/?id=143 

 

Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge: Samfundsfag på tværs, systime (2021)  

Kapitel 4.2 om globalisering , globaliseringens dimensioner, Bauman m.m. 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=178  

 

Om fordele og ulemper ved globalisering – samt reaktioner.  

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=839  

 

Økonomi 8 ns. 

Kap 4.5: Stat eller marked – hvordan kan vi løse klimakrisen?  

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=199  

 

Politik 13 ns. 

Kap. 4.4: Hvordan løser vi klimakrisen? (politikere, klimalov, politisk forbruger, EU, 

FN) 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=192 

 

Supplerende: 15ns 

FN rapport 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-forhoejer-alarmsignal-hvert-eneste-lille-noek-

op-paa-temperaturskalaen-vil    

 

Om COP 26 og parisaftale 

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=143
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=178
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=839
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=199
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=192
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-forhoejer-alarmsignal-hvert-
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-forhoejer-alarmsignal-hvert-eneste-lille-noek-op-paa-temperaturskalaen-vil
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-forhoejer-alarmsignal-hvert-eneste-lille-noek-op-paa-temperaturskalaen-vil
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https://www.information.dk/udland/2021/11/hovedpunkterne-klimaaftalen-cop26-glas-

gow  

 

Diverse statistiker og grafer til at belyse klimaforandringer, CO2 udslip globalt, globali-

seringens udvikling siden 2.vk. – fremgår af PP til forløbet. 

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammer, skriftligt ar-

bejde, eksperimentelt arbejde.] 

 

Kort intro projekt i grupper, der præsenterede forskellige aspekter ved klimakrisen 

Ekskurs/Case: til krigen i Ukraine og betydning for globalisering 

 

Fokus på især EU og FN men også NATO’s rolle i krigen – lidt om indre marked 

 

Afsluttende Innovations/fremtidsprojekt med besøg af ungdomspolitikere fra SF og V 

– eleverne lavede deres fremtidsvision og plan for at nå der, og fik feedback fra politi-

kerne 

 

 
  

https://www.information.dk/udland/2021/11/hovedpunkterne-klimaaftalen-cop26-glasgow
https://www.information.dk/udland/2021/11/hovedpunkterne-klimaaftalen-cop26-glasgow
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Forløb 4 

 

Ulighed i velfærdsstaten 

 Forløbets 

indhold 

og fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Dette korte afsluttende tematiske forløb har haft omdrejningspunkt i velfærd og ulig-

hed, og har været delvist repeterende nogle af begreberne fra tidligere forløb (især for-

løb 1: Bordieu, social arv, politik, ideologierne) – men har også introduceret nye: Vel-

færdsstatstyper, finans- og pengepolitik. Ulighedsbegrebet. 

 

Problemstillinger: 

Har vi ulighed og fattigdom i Danmark? I verden? 

Gør politikerne noget ved det? Hvad? 

Er dansk økonomi sund i øjeblikket? Hvordan måler man det? 

Hvilken økonomisk politik bør føres? Er der politisk enighed om det? 

Hvad udfordrer den danske velfærdsmodel? 

Faglige 

mål 

[Angiv hvilke faglige mål fra læreplanen, der særligt har været arbejdet med i dette for-

løb] 

Eleverne skal kunne: 

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

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, 

og diskutere løsninger herpå 

 

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

kutere samfundsmæssige problemer 

 

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

hold 

 

undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-

mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 

 

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

pemidler 

 

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 

Kernestof [Angiv hvilket kernestof fra læreplanen, der har været centralt i dette forløb] 

 

Sociologi 

identitetsdannelse og socialisering 

sociale og kulturelle forskelle. 

 

Politik 

politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

 



 

 

Side 13 af 13 

Økonomi og erhvervsliv 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

 

Anvendt 

materiale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. 

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

10 timer 

 

Kernestof 

Grundbog: Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge: Samfundsfag på tværs, systime 

(2021) – følgende kapitler: 25 ns. 

 

Sociologi og ulighedsbegrebet 

Kap. 2.1 Ulighed er mange ting: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=249  

 

Politik 

Kap 2.3 ideologiernes betydning i dag: https://samfundsfagpaatvaers.sy-

stime.dk/?id=264  

Kap. 2.3 Molins model: https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=265  

Kap. 2.5 Velfærdstyper, Hvordan kan velfærden skabes og fordeles? https://samfunds-

fagpaatvaers.systime.dk/?id=271 

 

Økonomi 

Kap. 2.6 økonomiske mål, økonomisk politik og ulighed: https://samfundsfagpaatva-

ers.systime.dk/?id=276  

 

Supplerende stof: 4ns 

 

Artikler til belysning af dansk økonomi i dag: 

https://nyheder.tv2.dk/penge/2022-05-05-saadan-kan-historisk-rentehop-ramme-dan-

ske-boliglaan-og-minusrenter   

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-vil-give-5000-kroner-skattefrit-

til-pensionister    

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammer, skriftligt ar-

bejde, eksperimentelt arbejde.] 

 

Læreroplæg og elevøvelser med anvendelse af begreber på forskelligt statistisk materi-

ale, samt nyhedsartikler indeholdende politiske synspunkter. 

 

Afsluttende quiz i vigtigste begreber – og prøveeksamen. 
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