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Undervisningsplan for EUX studieåret samfundsfag B 

 

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk 

og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse 

kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde 

den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber 

kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår 

almendannelse og studiekompetence. 

 



SAMFUNDSFAG B 

 

Side 1 

Eleverne skal opnå viden og færdigheder inden for de overordnede kompetenceområder: 

1)  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne 
løsninger herpå 

2) anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

3) undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 
4) sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
5) undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger 

herpå 
6) behandle problemstillinger i samspil med andre fag 
7) demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
8)  formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og 

fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere 

9) påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle 
modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler 

10) formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske 
niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

11) på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå 
i en faglig dialog. 

 

SAMFUNDSFAG B 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  E U X  S T U D I E Å R E T  S A M F U N D S F A G  B  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

 

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid 

(ca. 

moduler) 

Elev fordybelse 

1 Sociologi 25 5 

2 Mediernes magt 15 5 

3 Det politiske system, ideologier, de politiske partier og 

samfundsfaglige metoder 

25 6 

4 Demokrati og menneskerettigheder 20 5 

5 Velfærdsmodeller og EU 15 5 

6 Økonomi og globalisering 25 5 

I alt Anvendt undervisningstid 125  
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Side 2 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Sociologi 

Indhold Eleverne er blevet præsenteret for bekendtgørelsen for faget, har 
arbejdet med de faglige begreber: Sociologi, det traditionelle 
samfund, det moderne samfund og det senmoderne samfund: Erving 
Goffman (front stage, back stage adfærd, facework, rollespil), 
Anthony Giddens (Adskillelse af tid og rum, aftraditionalisering, 
afhængighed af abstrakte systemer, øget refleksivitet, udlejring af 
sociale relationer), Ulrich Bech (risikosamfundet, farefællesskaber), 
social mobilitet, kønsrollerevolution, individualisering, Pierre Bourdieu 
(Social, økonomisk, symbolsk og kulturel kapital), stereotyper, 
integration, minoritet, identitet, familien, familietyper, 
socialiseringsbetingelser, socialisering og social arv, Zygmund Bauman 
  
Kernestof:  
Sociologi  

- identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder 
Danmark  

- social differentiering og kulturelle mønstre 
 
Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 
SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 
Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 
https://samfnub.systime.dk/ 
 
Følgende kapitler er læst, gennemgået og lavet arbejdsspørgsmål til: 
1. Identitetsdannelse og socialisering 
1.1 Ungdom – at skabe identitet 
1.2 De mange muligheder 
1.3 Social arv og uddannelse 
1.4 Fra tradition til modernitet 
 
Supplerende stof:  
Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 
rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 
elevbundne opgaver med særligt fokus på Giddens, Bordieu og 
Goffmans teori. Disse opgaver var i emnerne social arv og 
mønsterbrydere, ungdomskultur og selviscenesættelse. 
 

Omfang Antal lektioner á 1½ time: 25 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med projektet: Spændingsfelter for unge i det 

senmoderne samfund. Her har de gruppevis arbejdet med en 

selvvalgt problemstilling for unge. Grupperne har arbejdet med 

synopsis og lavet en mundtlig præsentation på baggrund heraf. 

Eleverne er blevet trænet i at forstå og anvende synopsisformen 

indeholdende: Forside, indholdsfortegnelse, problemformulering, 

redegørelse, analyse, diskussion/vurdering, konklusion samt 

litteraturliste. Desuden træning i udarbejdelse af powerpoint 

præsentation/prezi.   

Mål:  

mailto:hhb@systime.dk
https://samfnub.systime.dk/
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Side 3 

• sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

• anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og 
løsninger herpå og  

• forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af 

begreber og enkle teorier 

 

Berørte stofområder • Sociologi 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde, klasseundervisning, selvstændigt arbejde, 
projektarbejde, skriftligt arbejde, eleverne har selv undersøgt 
forskellige problemstillinger som de har arbejdet med, 
informationssøgning, workshops 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende 

 

Undervisningsforløb 2 Mediernes magt 

Indhold Indhold:  

Eleverne har arbejdet med de forskellige fagtermer der er relevante 

for temaet om medier. Medier, massemedier, sociale medier, 

kanyleteori, kakkelakteori, fake news, priming, framing, medierne som 

den kritiske vagthund, medialisering, nuheder, borgernes politiske 

dagsorden, mediernes misbrug af magt, omnibus, bløde nyheder, 

demokratisering af den politiske dagsorden, fra newspaper til 

viewspaper, spin, spindokter, spinstrategier, mediernes rolle under 

valgkampen 

 

Kernestof: 

 
Medier 

- massemedier og politisk meningsdannelse  
 
Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 

SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 

Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 

https://samfnub.systime.dk/ 

 

Følgende hele kapitler er læst, gennemgået og lavet 

arbejdsspørgsmål til: 

6.1 Medier og meningsdannelse 

6.2 Medier og identitetsdannelse 

6.3 Medier og digital dannelse 

mailto:hhb@systime.dk
https://samfnub.systime.dk/
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Side 4 

 

Supplerende stof:  

Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 

rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 

elevbundne opgaver med særligt fokus på medier og spin, medier og 

meningsdannelse, medier og politik.  

Diverse klip fra Mogensen og Kristiansen/Tirsdagsanalysen/TV2news 

Diverse klip fra 22Søndag/DR  

 

Omfang Antal lektioner á 1½ time: 15 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med projektet: Medier og valgkamp. Eleverne 

har selv valgt hvilke medierelaterede fokuspunkter, de ville arbejde 

med. Formålet har været at øge kendskabet til mediernes rolle som 

den 4. statsmagt samt forståelse for, hvorfor mediernes indflydelse på 

den offentlige meningsdannelse er så stor. Desuden også træning i at 

anvende teoretiske begreber i praksis. 

Mål: 

- formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret 
måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi og  

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

Berørte kernestofområder Sociologi, politik 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, projektarbejde, mundtlig 

præsentation. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende. 

 

Undervisningsforløb 3 Det politiske system, ideologier, de politiske partier og 
samfundsfaglige metoder 

Indhold Indhold:  

Eleverne har arbejdet med en række faglige termer fra faget med 

relevans for temaet: Politik, feedback mekanismer, Folketinget, 

valgretsalder, valgmåder, spærregrænse, flertalsregering, 

mindretalsregering, interesseorganisation, NGO´er, 

græsrodsbevægelse, samfundsfaglige metoder, interviewguide, de 

klassiske ideologier samt socialliberalisme, Molins model, 

partistrukturer, monarki, styreformer, deltagelses- og 

konkurrencedemokrati, Folketingsvalg, Grundloven., velfærd, 

arbejdsmarked 

 

Kernestof: 
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Side 5 

Politik  

- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme 
og socialisme  

Metode  

- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
 
Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 

SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 

Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 

https://samfnub.systime.dk/ 

 
Følgende hele kapitler er læst, gennemgået og lavet 
arbejdsspørgsmål til: 
3. Politiske partier og ideologier 

4. Politiske beslutningsprocesser 

7. Velfærd – rammen om et godt liv 

8. Fremtidens velfærdsprincipper 

11. Metoder 

Supplerende stof: 

Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 

rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 

elevbundne opgaver med særligt fokus på de politiske partier i dansk 

politik, på valgkampen 2019, på velfærdspolitikken i Dk. 

Diverse klip fra Mogensen og Kristiansen/Tirsdagsanalysen/TV2news 

Diverse klip fra youtube 

 

Synopsistræning 

 

Omfang Antal lektioner á 1½ time: 25 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med samfundsfaglige metoder og de har 

arbejdet med interview samt interviewguide. De har desuden trænet 

synopsisformen og øvet mundtlig præsentation heraf. De har deltaget 

i et politisk vælgermøde og i Demokratiets dag, og har i denne 

forbindelse forberedt spørgsmål til de involverede politikere. 

Efterfølgende har de deltaget i workshop, hvor de har debatteret 

diverse ungdomspolitiske emner. 

 

Mål:  

mailto:hhb@systime.dk
https://samfnub.systime.dk/
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Side 6 

- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder 

betydningen af EU og globale forhold. 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, 
vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, 
herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere og kunne  

- anvende kvantitative og kvalitative metoder. 

 

Berørte kernestofområder Politik, metode. 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, selvstændigt og gruppearbejde, 

eksperimentelt arbejde. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende. 

 

Undervisningsforløb 4 Demokrati og menneskerettigheder 

Indhold Kernestof: 

Eleverne har arbejdet med en række fagtermer vedrørende 

demokrati og menneskerettigheder: Direkte og repræsentativt 

demokrati (indirekte), deltagelses- og konkurrencedemokrati, 

flertalsdiktatur, det ideelle demokrati (politolog, Robert A. Dahl), 

demokratiformer (Polyarki, semidemokrati, autoritært styre), 

demokrati, populisme, folketingsvalg, Grundloven, friheds- og 

menneskerettigheder. 

 

Politik 

- demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
magtbegreber forskellige politiske systemer, herunder det danske 
politiske system og EU 

 

Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 

SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 

Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 

https://samfnub.systime.dk/ 

 
Følgende hele kapitel er læst, gennemgået og lavet arbejdsspørgsmål 
til: 
5. Demokrati – hvorfor og hvordan 

 

Supplerende stof: 

Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 

rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 

mailto:hhb@systime.dk
https://samfnub.systime.dk/
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Side 7 

elevbundne opgaver med særligt fokus på demokrati og politik, og 

på valgkampen 2019 

Diverse klip fra Mogensen og Kristiansen/Tirsdagsanalysen/TV2news 

Diverse klip fra youtube 

Video: Demokratiet i praksis 

DR dokumentar: Hvem har magten? 

Spillefilmen Kongekabale 

 

Omfang Antal lektioner á 1½ time: 20 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med forskellige udsyn på demokratiopfattelser 

DK og i resten af verden. 

Berørte kernestofområder Politik 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.  

 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende.  

 

 

Undervisningsforløb 5 Velfærdsmodeller og EU 

Indhold Indhold:  

Eleverne har arbejdet med udgangspunkt i disse fagtermer: Den 

liberale velfærdsmodel (den residuale velfærdsmodel), den 

skandinaviske velfærdsmodel (den universelle velfærdsmodel), den 

kontinentale velfærdsmodel (den arbejdsmarkedsbaserede 

velfærdsmodel) samt pres på den skandinaviske velfærdsmodel eks. 

Forsørgerbyrden/ældrebyrden/demografiske ændringer, ulighed, 

forventningspres/individualisering, europæisering, migration, 

globalisering. Vedrørende EU ligeledes: Den europæiske union, EU's 

historiske udvikling, EU's institutioner og beslutningsprocesser, 

beslutningstagning i EU og tilgange til studiet af EU, Danmark i EU og 

EU's fremtid, EURO eller EU-uro, kan mønten overleve? Desuden 

politiske systemer i andre lande.  

 

Kernestof:  

Økonomi  

- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund  
Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 

SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 

Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 

mailto:hhb@systime.dk
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https://samfnub.systime.dk/ 

Følgende hele kapitler er læst, gennemgået og lavet 

arbejdsspørgsmål til: 

7. Velfærd – rammen om et godt liv 

10. EU i Europa og verden – løsning eller problem 

 

Supplerende stof:  

Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 

rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 

elevbundne opgaver. 

Diverse klip fra Mogensen og Kristiansen/Tirsdagsanalysen/TV2news 

Diverse klip fra youtube 

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med forskellige emner om EU. Desuden har de 

præsenteret emnet for resten af klassen. Forskellige udfordringer er 

blevet debatteret ift. EU.  

 

Mål: 

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i EU og diskutere 

løsninger 

 

Berørte kernestofområder Politik 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, mundtlig præsentation, 

gruppearbejde. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende  

 

 

Undervisningsforløb 6 Økonomi og globalisering 

Indhold Indhold:  
Eleverne har arbejdet med: Økonomi, udbud og efterspørgsel- 
ligevægtspris, betalingsbalan-ce, skat, de økonomiske målsætninger, 
økonomiske systemer, økonomiske politikker, BNP, globalisering, WTO, 
protektionisme, Samhandelspartnere, konkurrenceevne. Herunder pris-
konkurrenceevne og lønkonkurrenceevne, bytteforhold, OECD, 
outsourcing, interdependens, FN, boligboble, konjunktursvingninger, 
bankpakker, økonomisk krise/finanskrise, den of-fentlige/private 
sektor, det økonomiske kredsløb, den usynlige hånd- Adam Smith, 
Keynes.  
 

https://samfnub.systime.dk/
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Kernestof:  
Økonomi 
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig 
udvikling, herunder EU  
- globaliseringens betydning for Danmark 
 
Følgende grundbog er anvendt og henvist til løbende i beskrivelsen: 
SAMFNU B, læreplan 2017, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk 
Mikkelsen, Helle Hauge Bülow et al, Forlaget Systime: 
https://samfnub.systime.dk/ 
 
Følgende hele kapitler er læst, gennemgået og lavet 
arbejdsspørgsmål til: 
8. Fremtidens velfærdsprincipper 
9. Økonomi 
 
Supplerende stof:  
Eleverne har arbejdet med et større antal forskellige nyhedsartikler, 
rapporter og filmklip som eleverne selv har fundet i forbindelse med 
elevbundne opgaver med særligt fokus på økono-mi og globalisering 
Diverse klip fra Mogensen og Kristiansen/Tirsdagsanalysen/TV2news 
Diverse klip fra youtube 
Statistik om økonomiske forhold, Danmarks statistik. 

Omfang Antal lektioner á 1½ time: 25 

Særlig fokuspunkter Eleverne har arbejdet med forskellige artikler og debatteret egne 
holdninger og analyseret indholdet af artiklerne samt vurderet hvilket 
problemformuleringer der kan konstrueres på baggrund heraf.  
 
Mål:  

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i 
Danmark og EU og diskutere løsninger  

- undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger 
i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og 
globale forhold og  

- dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, 
europæiske og globale udviklingstendenser 

Berørte kernestofområder Økonomi 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Almendannende.  

 

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

 Se ovenfor i forløb 1-6 

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 
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Metode (EO1: Tværfagligt 

projekt) 

Eleverne finder selvstændigt statistisk materiale, som kan understøtte 
deres påstande, og derved får brugt samfundsfag metodisk i samspil 
med de andre fag.  

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Eleverne opnår et højere abstraktionsniveau ved at opgradere deres c-niveau til b-niveau. Foruden et 

højere abstraktionsniveau får eleverne også et grundigere fagligt kendskab til forskellige samfundsfaglige 

teorier.  

Arbejdsformen har fokus på selvstændighed både mundtlig og skriftligt. Eleverne arbejder med synopsis, 

som også er arbejdsformen til den mundtlige eksamen.   

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

Digitale værktøjer og ressourcer anvendes i undervisningen til at støtte og supplere de faglige mål og den 
pædagogiske proces. 

It anvendes til: 

̶ simulation af økonomiske sammenhænge 

̶ målrettet og kritisk informationssøgning 

̶ formidling og bearbejdning, herunder beregninger og konstruktion af diagrammer 

̶ vidensdeling og deltagelse i debat om samfundsmæssige problemstillinger 

Anvisninger på centrale samfundsfagligt relevante hjemmesider og brug af fokuserede søgestrategier 
indgår i de enkelte forløb, herunder kritisk vurdering af informationers pålidelighed. Brug af digitale 
fællesskaber integreres i undervisningen. 

EVALUERING 

Løbende evaluering 

Gennem fremadrettet individuel vejledning, brug af interne prøver og respons på faglige aktiviteter skal 

eleven undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det 

faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Der skal desuden gennemføres 

aktiviteter, som får eleven til selv at reflektere over faglig udvikling. 

I forbindelse med skriftlige og mundtlige aktiviteter skal der ske en fremadrettet vejledning med præcise 

anvisninger på, hvordan elevens opfyldelse af de faglige mål kan forbedres. 

Endvidere skal der mindst hvert semester foretages en evaluering af elevens arbejdsindsats og aktive 

deltagelse i undervisningen. I forbindelse hermed sker der en fælles evaluering af undervisningen. 

Prøveform 

Prøveform a) 
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Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har 

tilknytning til et af de studerede temaer. 

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og 

kernestoffet. 

Opgaverne skal bestå af et tema og et ukendt bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 2400 

enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde forskelligartede materialetyper, 

herunder både tekster og statistisk materiale. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af 

bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside. 

Hvis skolens leder har bestemt, at forberedelsen kan foregå i grupper, vælger eksaminanderne, om de vil 

forberede sig i gruppe på maksimalt tre eksaminander eller individuelt. En eksamensenhed er en sådan 

gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig individuelt. Der trækkes en opgave pr. eksamensenhed. En 

opgave må højst anvendes ved tre eksamensenheder. 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke 

mindre end 24 timer. 

På baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof og materiale fundet i 

forberedelsestiden skal eksaminanden udarbejde en synopsis med en problemformulering som et 

overordnet spørgsmål og i forlængelse heraf opstilling, undersøgelse og diskussion af samfundsfaglige 

problemstillinger. Eksaminander, der forbereder sig i en gruppe, vælger selv, om de vil udarbejde 

forskellige eller enslydende synopser. 

Eksaminationen, som er individuel, indledes med eksaminandens præsentation af synopsen (ca. 10 minutter) 

og efterfølges af uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig samtale mellem eksaminand og 

eksaminator. 

BEDØMMELSESKRITERIER 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som 
de er angivet i pkt. 2.1. 
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på: 

̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation 


