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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Undervisningen afsluttes: Maj-juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Jens Nüchel 

Hold f21injsh – 1.J 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
En syg forskel (grundforløb) 

Forløb 2 
Introduktion til Sociologi 

Forløb 3 Byen 

Forløb 4 Det danske arbejdsmarked og SO3 fremtidens arbejdsmarked 

Forløb 5 Ligestilling og ligeløn 

Forløb 6 Demokrati, medborgerskab og politik 

Forløb 7 Velfærdsstat og økonomi 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

En syg forskel (Grundforløb) 

Forløbets 

indhold 

 
Forløbet er tematisk opbygget og introducerer til samfundsfag i gymnasiet; herunder 
generel politik, økonomisk kredsløb, sociologi. Omdrejningspunktet er sundhedspoli-
tik 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?  

 

Omfang 20% 

Faglige 

mål 

 
Eleverne har trænet det at kunne: 
 

• 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 

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. 
 

Kernestof  

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.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

 

Kernestof  
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Grundbog benyttet: Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, Co-
lombus (2019) 
 

Politik 

• værdipolitik  
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=281 
ideologier – delkapitler om socialisme, liberalisme og konservatisme  
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=376 
 

Sociologi 

• Kap 2.1 Om socialisering  

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=140 
Kap 4.2 Om Bourdieu og kapitalformer og livsstil  
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=311 
Kap 4.3 om levevilkår  
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=160 

 
Økonomi 

• Kap 8.3 om det økonomiske kredsløb  
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=405 
Colombus samfundsstatistik 2021 s. 99 – den offentlige sektors udgifter  

 
Metode 

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

Supplerende stof 

• En syg forskel – film fra 2016  

• Artikler: (sidst besøgt 10/5 2022)  
o https://alkohologsamfund.dk/viden-om-alkohol/fakta-om-unge-og-alko-

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

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

o 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 

 

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 ud fra kvantitative og kvalitative data  
De har også set og analyseret filmen,’ en syg forskel’, med Bourdieus begreber  

 

 
  

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

 

Introduktion til Sociologi 

Forløbets 

indhold 

Eleverne blev introduceret til den historiske udvikling fra det traditionelle samfund 

med lokal identitet over industrialiseringen med befolkningens strømning mod byerne 

og udvikling af en mere national identitet. Endelig blev det senmoderne samfunds ka-

rakteristika introduceret med frigørelse, refleksion og global identitet. 

 

Til visualisering af udviklingen arbejdede eleverne med dyrene ”myren”, ”sneglen” og 

”kamæleonen”. 
 

• Giddens og hans tanker og teorier om det senmoderne samfund blev introdu-

ceret til forståelse og analyse af det senmoderne samfund med særlig fokus på 

begreberne: Refleksion, ophævelse af tid/rum, individualisering, polarisering 

samt tab af traditioner og udlejering af sociale relationer. 

• Bourdieu blev introduceret for eleverne. Eleverne har læst om Bourdieus begre-

ber om kapitalformer og habitus. Fokus er lagt på socialgrupper, sociale klasser, 

social arv og mønsterbrydere og chanceulighed. 

Omfang 8% 

Faglige 

mål 

Den overordnede pædagogiske tanke i forhold til det sociologiske felt har været at in-
troducere og bevidstgøre eleverne mere konkret til nogle sociologiske teoretikere og 
begreber. Teorien og begreberne har eleverne dels allerede gjort brug af i grundforlø-
bet, dels også senere har kunne gøre brug af i senere forløb sammen med fx også de 
ideologiske ”redskaber” fra grundforløbet. 

Kernestof • De forskellige samfundstyper igennem tiden 

• Bourdieu 

• Giddens 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof  

• Udleveret tekst om myren, sneglen og kamæleonen 

• Tekst om Giddens i ”Luk samfundet op”: https://lso.ibog.forlagetcolum-

bus.dk/index.php?id=144&loopRedirect=1 

• Tekst om Bourdieu i Sociologi-bog: https://sociologi.ibog.gylden-

dal.dk/index.php?id=221#c599&loopRedirect=1 

Supplerende 

• YouTube - Hvem vinder 100 dollars: https://www.you-

tube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps 

• Egne producerede spil 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, Gruppearbejde og leg med begreber, Refleksion og fælles drøf-

telse/opfølgning. 

 

Giddens: Eleverne udarbejdede i grupper et ”billedlotteri” med begreb, eksempel og 

forklaring, som skulle passe sammen. Grupperne byttede og spillede hinandens kort. 

 

Bourdieu: Eleverne fik udleveret 20-30 kort med udsagn og dagligdags situationer, som 

de skulle placere i habitus eller i den kapitalform, som de efter egen vurdering syntes 

passede bedst til kortet. Efterfølgende sammenlignede vi placeringerne, som (selvfølge-

lig) var forskellige og gav anledning til drøftelse. 

 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=144&loopRedirect=1
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=144&loopRedirect=1
https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=221#c599&loopRedirect=1
https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=221#c599&loopRedirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps
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Titel 3 

 

Temaforløb: Byen 

Forlø-

bets 

indhold 

Forløbet er bygget op omkring: 

 

• En TV-udsendelse fra DR: ”Det fantastiske byliv: København” 

• ”Hvem har ret til byen?” centreret om begrebet ”Gentrificering” og sociale be-

tragtninger og ulighed, ideologier og samfundets sammenhængskraft  

• ”Ghettoer i Danmark” med begrebet fra USA og til Danmark med inddragelse af 

den såkaldte ghettolov: Baggrund, konsekvenser herunder forskellige holdninger 

og ideologiske tilgange. 

• ”Byvandring i egen by” med fotos og interview af personer, som eleverne møder 

undervejs. 

• ”Byen i tal” med undersøgelse af egen by/postnr. i statistiske materialer ift. høje-

ste og laveste scoring på en række parametre som fx løn, uddannelsesniveau, syg-

dom, arbejdsløshed, rygning, ensomhed, levetid osv. 

• Større gruppeopgave, hvor eleverne er ”sorteret” ud efter bopæl. Her skulle de 

udarbejde en fælles PPT, som vha. bearbejdede kvantitative (byen i tal) og kvalita-

tive (byvandring) data beskriver bydelen/området. Herunder præsentation for 

klassen (på video pga. Corona) 

• ”Min by i Bourdieus lys”: Individuel notatopgave opbygget taksonomisk 

 

Eleverne har arbejdet med både kvantitative data og gennemført kvalitative undersøgelser 

(interviews) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 24 % 

 

Faglige 

mål 

 

Kompetencer og progression 

 

Dette temaforløb er valgt fordi byen er et livsvilkår for os alle sammen i større eller min-

dre udstrækning og i den forventning, at det genererer genkendelse hos eleverne. Forløbet 

inddrager ideologi, sociologi og metode samt politologi mere bredt i forhold til overvejel-

ser om fx ulighed, senmodernitet og ensomhed i storbyen, sammenhængskraft i samfun-

det/byen. Byens aktører herunder kapital, politikere, beboere. 
 

An-

vendt 

materi-

ale 

Kernestof 

• ideologier og partier fra grundforløb 

• Se forløb om sociologi 

• Metode: https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=136 

 

Supplerende stof 

• By sociologi: https://bysociologi.systime.dk / Udvalgte kapitler/underkapitler 

• Div. Statistiske materialer og links 

 

Ar-

bejds-

former 

Klasseundervisning, Projektarbejdsform, Skriftligt arbejde, Udarbejdelse af video/vodcast 

Diskussionsfora, Notatskrivning, Arbejde i taksonomiske niveauer 

 

 

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=136
https://bysociologi.systime.dk/
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Forløb 4 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 aktu-

elle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, og disku-

tere løsninger herpå 

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

diskutere samfundsmæssige problemer  

• undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder EU og globale forhold  

• 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 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 

• argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

Omfang 16% 

Kernestof velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund, det økonomiske kredsløb, 

økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter, globaliseringens og EU’s betyd-

ning for den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling i Danmark. Politiske deltagel-

sesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling 

mellem kønnene. 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof til introducerende fællesmodul 
Beyer, Mads mfl. 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 

Arbejds-

former 

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) 

 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=756
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=757
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=758
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=663
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Titel 5 

 

Temaforløb: Ligestilling og ligeløn 

Indhold Forløbet indeholder 3 dele 

 

• Intro til ligestilling: En række historiske og nutidige filmklip fra YouTube om 

arbejdsmarkedet og familien og politiske kampe i relation til ligestilling. Besva-

relse af spørgsmål. 

• Ligestilling og løn: Fokus på niveau og forklaringer på lønudviklingen mellem 

kønnene. 

• Er ligestilling et samfundsproblem?: Fokus på ideologi og ligestilling herunder 

den liberale med udgangspunkt i menneskets indre herunder kønnenes gener og 

individets eget valg samt den socialistiske tilgang med udgangspunkt i ydre sam-

fundsskabte forventningspres på kønnene. 

 

Kernestof 

• Se (grund)forløb om ideologier og partier 

• Metode: https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=136 

• Arbejdsmarked/fagbevægelse 

• Ligestilling 

 

Supplerende stof 

• Mange årsager til uligeløn (https://talkon.systime.dk/index.php?id=179). 

• Uligeløn – en langtidsholdbar arv (https://talkon.sy-

stime.dk/index.php?id=144) 

• Film (Luk samfundet op): kønsfordeling på arbejdsmarkedet 

• Film (Luk samfundet op): Henrik Marstal fortæller om glasloftet 

• Film (Luk samfundet op): indkomstforskellene mellem mænd og kvinder 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 8 % 

Særlige 

fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Historiens og ideologiernes betydning og syn på ligestilling 

Aflæsning og tolkning af figur og tabel. 

Berøring af den danske models betydning ift. ikke at lovgive om ligeløn 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning 

Projektarbejdsform 

Skriftligt arbejde 

Individuelt arbejde i taksonomiske niveauer 

 

 
  

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=136
https://talkon.systime.dk/index.php?id=179
https://talkon.systime.dk/index.php?id=144
https://talkon.systime.dk/index.php?id=144
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/debatfilm/#c41000
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/begrebsfilm/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/debatfilm/#c40999
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Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 

6 

Demokrati, medborgerskab og politik 

Forlø-

bets 

indhold 

Forløbet hægter sig på undervisningen i de tidligere forløb med ideologier og partier fra 

dels grundforløbet om ulighed i sundhed, dels byforløbet med ghettodannelse herunder 

begreberne med- og modborger. Forløbet her kikker nærmere på demokratiet i Danmark 

herunder Folketingets arbejde samt hvordan man som borger i et samfund kan tage aktivt 

politisk medansvar igennem konkrete handlinger. 

Omfang 16% 

Faglige 

mål 

• Eleven skal forstå forskellen på demokrati og diktatur på det personlige plan. Herun-

der hvad man kan og bør gøre for at være en medarbejdende, demokratisk statsborger 

– fx politisk forbrug, læserbreve, sociale medier mv. 

• Eleven skal desuden forstå hvordan ideologi - men også andre mere strategiske over-

vejelser - spiller ind i beslutningsprocessen i Folketinget. 

• Endelig skal eleven være i stand til at aflæse konkrete mandatfordelinger herunder 

opinionsundersøgelser og vurdere muligheden for flertal i Folketinget. 

Kerne-

stof 

• Hvad er demokrati og diktatur 

• Magtens tredeling 

• Samarbejdet i Folketinget: Regering, støttepartier og oppositionspartier 

• Ideologier og partier 

• Politisk deltagelse i konkrete situationer 

• Mandatfordelinger og opinionsundersøgelser. 

An-

vendt 

materi-

ale. 

 

 

•  Hvad er politisk deltagelse? https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=705 

•  Hvad er forskellen på at deltage politisk gennem samfundets institutioner og at deltage 

politisk i konkrete enkeltsituationer? https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=705 

•  Hvordan kan man forsøge at påvirke politik som 'politisk forbruger'? https://sam-

fundsfag-c.systime.dk/?id=711  

•  Hvad vil det sige at boykotte en vare? https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=908 

•  Hvad er forskellen på en interesseorganisation, en NGO og en græsrodsbevægelse? 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=713 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=714 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=715 

•  Hvad er lobbyisme? https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=716 

• Videoen "Hvad betyder Statsborgerskab, medborgerskab og modborgerskab?": 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=448 

• Modborgerskab er:  

https://luksamfundetop.dk/kapitel-1/debatfilm-1-1-1-1-1-2 

• H&M's indsats for at genbruge tøj - Infomedia og søg: e62dbd97 

• Partifilmene, hvor partierne kobler deres parti med en ideologi i bogen Luk samfun-

det op på Systime: https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=276.  

• Isam B ”I Danmark er jeg født”: https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 

• Personkort og ideologi 

Ar-

bejds-

former 

Klasseundervisning, Gruppearbejde på skolen og virtuelt, Diskussion, Præsentation, Valg-

plakat i grupper 

 
  

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=705
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=705
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=711
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=711
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=908
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=713
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=714
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=715
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=716
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=448
https://luksamfundetop.dk/kapitel-1/debatfilm-1-1-1-1-1-2
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=276
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
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Titel 7 

 

Temaforløb: Velfærdsstat og økonomi 

Forlø-

bets ind-

hold 

Forløbet fokuserer på: 

 

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.  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 8 % 

 

faglige 

mål 

Eleverne skal kunne: 

 

• anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at 
rede-gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige pro-
blemer, 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 erhvervs-

mæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 

• 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 

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

 

Kerne-

stof 

Kernestof velfærdsstat 

• Velfærdsstaten: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=416 

• Samfundsfag C, Systime, kapitel 2 / Konkurrencestaten:  

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=607 

• ”International økonomi A” (2017), Systime, kapitel 8.3 ”Velfærdsstaten under 

pres”: https://io-a.systime.dk/index.php?id=141 

 

Kernestof økonomi 

• Kapitel 12: Samfundsøkonomiske mål: https://samfundsfag-c.sy-

stime.dk/?id=424 

• Kapitel 18: Finanspolitik: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=489 

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=416
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=607
https://io-a.systime.dk/index.php?id=141
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=424
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=424
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=489
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• Prisdannelse med udbud og efterspørgsel: 

o https://og.systime.dk/?id=222 

o https://og.systime.dk/?id=223 

o https://og.systime.dk/?id=224 

• Det økonomiske kredsløb: 

o https://og.systime.dk/?id=170 

o https://og.systime.dk/?id=171 

o https://og.systime.dk/?id=172 

o https://og.systime.dk/?id=173 

o https://og.systime.dk/?id=175 

o https://og.systime.dk/?id=177 

o https://og.systime.dk/?id=265 

 

 

Supplerende stof 

• DR: https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/den-universelle-velfaerds-

model 

• DR: https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/den-residuale-velfaerdsmo-

del 

• Columbus – debatfilm om velfærdsstaten: https://www.luksamfun-

detop.dk/9/kapitel-9/debatfilm/ 

• ”Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0” (videnskab.dk, 6. juni 2017): 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-er-paa-vej-mod-velfaerdsstaten-ver-

sion-20 

 

Arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Skriftligt arbejde 

Diskussionsfora 

Notatskrivning 

Arbejde i taksonomiske niveauer 
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