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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 En syg forskel 
Forløbets 
indhold 
og fokus 

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 

Eleverne har trænet det at kunne: anvende og kombinere viden og kundskaber om soci-
ologi, politik, økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herun-
der 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 argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 
faglig dialog. 

Kerne-
stof 

identitetsdannelse og socialisering sociale og kulturelle forskelle. 
politiske partier i Danmark og politiske ideologier politiske beslutningsprocesser i Dan-
mark  
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund det økonomiske kredsløb, 
kvantitativ og kvalitativ metode. 

Anvendt 
materi-
ale. 
 

Kernestof 
Grundbog benyttet Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, Colom-
bus (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–10nsKap 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 
Økonomi4nsKap 8.3 om det økonomiske kredsløb 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=405 
Colombus samfundsstatistik2021s. 99 –den offentlige sektors udgifter 
Metode2ns 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=135#c265 
Supplerendestof:15ns. 
 
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 
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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 klasseundervis-
ning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fagprogrammer, 
skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde.] 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 2 Kommunalvalg 
Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne har undersøgt resultatet af kommunalvalget i deres egen kommune og la-
vet en præsentation for holdet 
 
Lav en grafik der viser forskellen på kommunalbestyrelsen før valget og efter val-
get. 
Find stemmeprocenten 
Hvem var borgmester før og hvem bliver borgmester efter valget 
Hvem har været med til at konstituere borgmesterposten? (hvilke partier lægger 
stemmer til den nye borgmesters valg) 

Faglige mål undersøge aktuelle politiske beslutninger 
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  
indgå i en faglig dialog.  

Kernestof Politik  
politiske partier i Danmark og politiske ideologier 
politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 
herunder ligestilling mellem kønnene.  
̶kvantitativ metode.  

Anvendt ma-
teriale. 
 

Eleverne har fundet materialer om deres egne kommuner primært på kilderne 
Supplerende stof: 
DR kommunalvalg, KMD valg og andre kilder landsdækkende og lokale 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/kommunalvalg  
https://www.kmdvalg.dk/kv/2021/KMDValgKV.html  
 
Undervisningstid 3 moduler a 60 minutter (afviklet på 2 moduler af 100 min.) 

Arbejdsfor-
mer 

Informationssøgning 
Gruppearbejde 
Klasseundervisning 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 3 Ulighed i storbyen 

Indhold Kernestof: 
kapitel 1 i Bysociologi (https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=130)  
kapitel 2 i Bysociologi: https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=129  
kapitel 4 i Bysociologi: https://bysociologi.systime.dk/?id=127 
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kapitel 7 i Bysociologi: https://bysociologi.systime.dk/?id=123  
 
Supplerende stof: 
Status på København 2021 
https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/noegletalsanalyser  
’Ledighedsudredning – Københavns Kommune – Udvalgte kvantitative data (Februar 
2016)’ (PDF).  
 
Artikel: Information 27.04.2019 ’Gentrificering – Velfærdsbyen er blevet velstandsbyen’ 
 
Youtubevideo: Urbanization and the future of cities 
https://www.youtube.com/watch?v=fKnAJCSGSdk  
 
Tv2 Lorry: Nørrebro en mangfoldig historie 
https://www.tv2lorry.dk/sondagsmagasinet/norrebro-en-mangfoldig-historie?au-
toplay=1#player  
 
”Ghettolisten 2020” og ”Hårde Ghettoområder 2020” pr 1. december 2020. 
https://www.trm.dk/publikationer/2020/liste-over-ghettoomraader-pr-1-december-
2020/ 

Omfang Undervisningsmoduler 11 af 60 minutter (afviklet på 7 moduler af 100 minutter) 
Særlige 
fokus-
punkter 

Kapitaler og habitus 
Gentrificering 
Ghettodannelse 
Byens aktører 
Boligformer 
 
anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at rede-
gøre for aktuelle samfundsmæssige 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 
Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 
mønstre  
undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge og diskutere aktuelle samfunds-
økonomiske prioriteringer  
formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpe-
midler formidle faglige sammenhænge pa ̊ fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 
af faglige begreber argumentere for egne synspunkter pa ̊ et fagligt grundlag og indga ̊ i en 
faglig dialog.  
 
̶ identitetsdannelse og socialisering ̶ sociale og kulturelle forskelle.  
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng 
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Feltarbejde: Byvandring i to af Københavns bydele, interview med lokale borgere om 
deres bydel. Fotodokumentation af bydelen. Undersøgelse af statistisk materiale om by-
delens borgere  
Vituel klasseundervisning, opgaveløsning individuel og i grupper online. 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
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Nb! Et skema for hvert forløb 
 
Titel 4 Velfærd og konkurrencestat 
Indhold Samf C – Din samfundsfagsbog af Maria B Bundgaard m.fl (2017)  

Kapitel 9. Velfærdsstaten 
9.1 Hvad er en velfærdsstat? 
9.2 Rettigheder of pligter i velfærdsstaten 
9.3 Udfordringer for den universelle velfærdsstat 
9.4 velfærdsreformer 
 
Samf C - din samfundsfagsbog. Kapitel 10 – Samfundsøkonomi (10.4 økonomiske 
mål + 10.5 økonomisk politik) 
https://samfc.systime.dk/?id=190  
 
Samf C - din samfundsfagsbog. Kapitel 6 – Ideologier og partier (6.2 De klassiske ide-
ologier 6.3 Politiske partier) 
https://samfc.systime.dk/?id=142  
 
iBog: Konkurrencestaten Danmark. Systime 
Konkurrencestaten Danmark. Kapitel 2 (2.1, 2.2 og 2.3) 
https://konkurrencestaten.systime.dk/index.php?id=130  
 
Supplerende stof: 
Den danske velfærdsstats historie - video 
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ  
 
skattetryk i international sammenligning: 
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/skattetrykket-i-eu-landene/ 
 
Film om konkurrencestaten 
https://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao 
Danmarks Statistik: Dynamisk befolkningspyramide:  

Omfang Undervisningsmoduler 14 af 60 minutter (afviklet på 9 moduler af 100 minutter) 
Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Arbejde med velfærdstrekanten 
Velfærdsmodeller 
Velfærdsstatens udfordringer 
Udlicitering, privatisering og brugerbetaling  
Bud på velfærdsreformer med udgangspunkt i de tre ideologier 
 
Kernestof 
politiske partier i Danmark og politiske ideologier 
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng 
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 
kvantitativ metode.  
 
Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at re-
degøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige proble-
mer, og diskutere løsninger herpå  
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anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 
diskutere samfundsmæssige problemer  
undersøge aktuelle politiske beslutninger 
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 
mønstre  
undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-
mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer  
behandle problemstillinger i samspil med andre fag 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 hjæl-
pemidler 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.  

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Elevoplæg de første 10 minutter af modulerne om et aktuelt emne, ikke nødvendigvis 
knyttet til forløbet. Mange af elevoplæg handlede om Ruslands invasion af Ukraine 
 
I dette forløb har eleverne fået udleveret opgaver der var relevante ift temaet om vel-
færd og konkurrencestaten i hvert modul som de har skulle arbejde med. Eleverne har 
arbejdet med en powerpoint i alle moduler som de har skulle udarbejde med henblik 
på at lave en præsentation sidst i forløbet med inddragelse af perspektiver på vel-
færdsstatens fremtidige udforderinger fra to selvfundne artikler. Præsentationen er en 
5 minutters screencast som de har afleveret. 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 5 Det danske arbejdsmarked og SO3 fremtidens arbejdsmarked 
Forløbets 
indhold og 
fokus 

1 fællesmodul om det danske arbejdsmarked 
3 moduler i SO3 hvor eleverne har arbejdet med tre forskellige cases, eleverne har 
ikke beskæftiget sig med det samme stof 
Case 1: Robotter og automatisering af fremtidens arbejde 
Case 2: Øremærket barsel til mænd 
Case 3: Import af arbejdskraft når der er mangel på arbejdskraft 

Faglige 
mål 

anvende og kombinere viden og kundskaber om økonomi til at redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, og diskutere løs-
ninger 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 for-
hold  
undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-
mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer  
 
behandle problemstillinger i samspil med International Økonomi, Matematik og 
dansk. Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 
formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskel-
lige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  
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formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjæl-
pemidler 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.  

Kernestof velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 
globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske og erhvervsmæssige udvik-
ling i Danmark.  
politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, her-
under ligestilling mellem kønnene. 

Anvendt 
materiale. 
 

Kernestof til introducerende fællesmodul 
Beyer, Mads m.fl Samfundsfag C. Systime 2017 
 
14.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=756 
Lønmodtagernes organisationer 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=757 
Arbejdsgivernes organisationer 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=758 
 
Afsnit under 18.5 Flexicurity-modellen 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=663  
 
Supplerende stof 
Samfundsstatistik 2019: ”Arbejdsmarkedets fællesorganisationer og store forbund 
1970-2018” Tabel 17.12 
 
Undervisningsmoduler 7 af 60 minutter (4 moduler af 100 minutter) 

Arbejdsfor-
mer 

Projektarbejdsform gruppearbejde på skolen og virtuelt 
Præsentation i form af tale hvor de argumenterer enten for eller imod (automatisering 
af arbejde, øremærket barsel eller import af arbejdskraft) 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 6 Eu og flygtninge 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-
ger, der har været arbejdet med.] 
EU’s historie, formål 
EU’s institutioner 
Overstatslige og mellemstatslige beslutninger 
Danmarks forbehold 
Afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 
Den aktuelle flygtningesituation ift Ukraine 
Tidligere flygtningekriser 

Faglige 
mål 

undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale for-
hold  
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 
mønstre  
undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af erhvervs-
mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer  
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formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjæl-
pemidler 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.  

Kernestof politiske partier i Danmark og politiske ideologier 
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng 
politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herun-
der ligestilling mellem kønnene.  
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. 
 

4.7 EU’s institutioner og beslutningsproces 
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188 
 
Video:How does the EU work? CNBC explains 
https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0  
 
Hvad er EU’s modsvar til den ukrainske flygtningekrise? 
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/migra-
tion/20220324STO26151/hvad-er-eu-s-modsvar-til-den-ukrainske-flygtningekrise  
 
3.1 flygtningestrømme til europa 
https://flugtentileuropa.systime.dk/?id=156  
 
Dr.dk Hvorfor er der forskel på ukrainere og andre flygtninge? 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/hvorfor-er-der-forskel-paa-ukrainere-og-andre-
flygtninge 
 
Information 3. marts 2022 
Det er racistisk hykleri, når danske politikere åbner favnen for ukrainske flygtninge 

https://www.information.dk/debat/2022/03/racistisk-hykleri-naar-danske-politikere-
aabner-favnen-ukrainske-flygtninge 
 
undervisningsmoduler 8 af 60 minutter (5 moduler af 100 minutter) 

Arbejds-
former 

Klasseundervisning 
 

 
 


