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Hvad kan samfundsfaget gøre for at skabe FAGLIG STOLTHED?   

Samfundsfag C omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver eleven 

indsigt i forhold på arbejdsmarked, med formålet at eleven kan begå sig som arbejdstager i 

det fagretslige system. Faget giver på konkret grundlag viden om og forståelse for det 

moderne samfunds dynamik og kompleksitet, ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige 
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udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere 

elevens egne standpunkter og handlemuligheder på eksempelvis arbejdsmarkedet 
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U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  D E T A I L - ,  H A N D E L -  O G  E V E N T -
U D D A N N E L S E N  M E D  G R U N D F A G E T  S A M F U N D S FA G  C  

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, arbejdsmarkeds, og politiske begreber 

kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og 

studiekompetence. 

   

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

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne 

synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter, 

2. anvende viden og begreber om økonomiske sammenhænge til at forklare aktuelle 

samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, 

3. anvende viden og begreber om det politiske og økonomiske system i Danmark og reflektere over 

løsninger på samfundsmæssige problemer, 

4. anvende viden og begreber om den teknologiske udvikling, samfundsudviklingen og 

socialiseringsmønstre til at diskuterer samfundsmæssige problemer inden for eget 

uddannelsesområde. 

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål 

og anvende forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge 
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GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 
1 

Introduktion til demokrati 

Indhold Politik for begyndere, Jyllands Posten: 
http://multimedia.jp.dk/archive/00271/Politik_for_begynde_271346a.pdf  

Omfang 2 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling af mundtlighed 

Berørte stofområder • Politiske institutioner og beslutningsprocesser samt mediernes 
påvirkning 

Væsentlige 
arbejdsformer 

• Præsentation 

• Skimmelæsning 

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elevfordybelse 

1 Introduktion til demokrati 2   

2 De politiske partier samt ideologier 4   

3 Familien og samlivsformer 2 1 

4 Socialisering og social arv 3 1 

5 Sociale mønstre og levevilkår 3  2 

6 Den politiske forbruger 1  

7 Interesseorganisationer, NGO’er og 
græsrodsbevægelser 

1  

8 Samfundsøkonomiske mål 2  

9 Det økonomiske kredsløb samt grundbegreber 2  

10 Arbejdsmarkedet 1  

11 Økonomisk politik 3  

12 Velfærdsmodeller 2  

13 Globaliseringens indflydelse på individ, virksomhed, 
samfund og klima 

2  

14 EU 2  

15 Introduktion til dokumentationsopgave, eksamensform, 
midtvejs. eval, fagligt overblik. 

  

I alt Anvendt undervisningstid   

http://multimedia.jp.dk/archive/00271/Politik_for_begynde_271346a.pdf
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Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Den demokratiske dannelse  

• Visionære elever 

 

Undervisningsforløb 2 De politiske partier samt ideologier 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk   

• https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=685 

• https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=585 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til samarbejde 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til kommunikation 

• I forhold til demokratisk dannelse 

Berørte kernestofområder • Politik 

Væsentlige arbejdsformer • Pararbejde 

• Gruppearbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Danne verdensborgere til fremtidens erhvervsliv i en 
globaliseret verden 

 

Undervisningsforløb 3 Familien og samlivsformer 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk 

• https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=585 

Omfang 2 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til familiens sammenspil med omverdenen 

Berørte kernestofområder • Sociologi 

Væsentlige arbejdsformer • Læreroplæg 

• Diskussion i plenum 

• Pararbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse af familiens rolle på arbejdsmarkedet  

 

Undervisningsforløb 4 Socialisering og social arv 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk 

• https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=604 
Relevante TV-udsendelser 

Omfang 3 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til identitetsdannelse 

• I forhold til fagtermer, fx kapital, mønsterbryder mv. 

Berørte kernestofområder • Sociologi 

Væsentlige arbejdsformer • Læreroplæg  

• Individuelt arbejde 

• TV-udsendelse 

• Udarbejdelse af spørgsmål 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for egen og andres identitetsdannelse 

 

Undervisningsforløb 5 Sociale mønstre og levevilkår 

http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=685
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=585
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=585
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=604
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Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=570 

Omfang 3 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til personlig udvikling 

Berørte kernestofområder • Sociologi 

Væsentlige arbejdsformer • Opgaveløsning 

• Diskussioner ud fra opgaveløsning 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for forskellige socialgrupper 

• Forståelse for dannelse af individet i samfundet 

 

Undervisningsforløb 6 Den politiske forbruger 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=711 

Relevante dokumentarer, fx Pels 
Relevante artikler, fx 
http://tidslinje.samvirke.dk/magasin-artikel/fremtiden-og-den-
politiske-forbruger 

Omfang 1 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til personlig stillingtagen og meningsdannelse 

Berørte kernestofområder • Politik 

Væsentlige arbejdsformer • Arbejdsopgaver 

• Holdningsbaseret diskussion 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Udvikling af egen holdning og personlig stilling og  

 

Undervisning 7 Interesseorganisationer, NGO’er og græsrodsbevægelser 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  

- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=710 
Samfundsfaglige cases, fx Grintedrab på Færøerne, 2015 

Omfang 1 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til personlig stillingtagen og meningsdannelse 

Berørte kernestofområder • Politik 

Væsentlige arbejdsformer • Formulering af diskussionsspørgsmål 

• Vurderinger 

• Arbejde med interaktive opgaver 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Udvikling af egen holdning og personlig stilling 

 

Undervisningsforløb 8 Samfundsøkonomiske mål 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=421 

Udvalgte småfilm om samfundsøkonomiske mål 
Film såsom Klimaduks og blærerøv 
Faglige tests, fx Kahoot 

Omfang 2 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold forståelse af samfundsøkonomiske mål 

• I forhold til ideologierne prioritering af disse 

http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=570
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=711
http://tidslinje.samvirke.dk/magasin-artikel/fremtiden-og-den-politiske-forbruger
http://tidslinje.samvirke.dk/magasin-artikel/fremtiden-og-den-politiske-forbruger
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=710
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=421
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Berørte kernestofområder • Økonomi 

Væsentlige arbejdsformer • Elevproduktion af filmklip (en film pr. mål) 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse af ændringer i samfundsøkonomiske måls opnåelse 
kan ændre arbejdsmarkedet 

 

Undervisningsforløb 9 Det økonomiske kredsløb samt grundbegreber 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=420 

Diverse relevante klip, fx Økonomi for dummies med Huxi (og Karen)  
Plan-, markeds-, og blandingsøkonomi 

Omfang 2 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til samfundsøkonomi 

Berørte kernestofområder • Økonomi 

Væsentlige arbejdsformer • Læreroplæg med vigtige begreber 

• Begrebsskema 

• Fordele og ulemper 

• Quizzes 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for det omgivende samfunds økonomiske indretning 

 

Undervisningsforløb 10 Arbejdsmarkedet 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=419  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=485 

Diverse relevante YouTube klip 

Omfang 1 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til relevant viden om love og regler på 
arbejdsmarkedet 

Berørte kernestofområder • Politik 

Væsentlige arbejdsformer • Klasseundervisning 

• Diskussion 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for den danske model 

• Forståelse for rettigheder på arbejdsmarkedet 

 

Undervisningsforløb 11 Økonomisk politik 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=414 

• Efterspørgselsregulerende politikker 

• Konkurrenceregulerende politikker 

• Arbejdsmarkedspolitik 

• Politikkerne sættes i sammenhæng med de 
samfundsøkonomiske mål 

Omfang 3 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til samfundsøkonomi 

Berørte kernestofområder • Økonomi 

Væsentlige arbejdsformer • Begrebsskema 

http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=420
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=419
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=485
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=414
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Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for det omgivende samfunds økonomiske indretning 

 

Undervisningsforløb 12 Velfærdsmodeller 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=416 

Overblik over modellerne 
Relevante artikler, fx I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er 

Omfang 2 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til refleksion over egen position set i forhold til restens 
af verdens velfærdsmodeller 

Berørte kernestofområder • Økonomi 

Væsentlige arbejdsformer • Testopgaver 

• Komparativ refleksion 

• Holdningsbaseret diskussion 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet i Danmark 

 

Undervisningsforløb 13 Globaliseringens indflydelse på individ, virksomhed, samfund og klima 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=221 

Fx Blod, sved og t-shirts 
Danmark i en globaliseret verden 

Omfang 2 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til individ, virksomhed, samfund og klima 

Berørte kernestofområder • Økonomi, politik, sociologi 

Væsentlige arbejdsformer • Diskussionsbaseret  

• Gruppeopgaver 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for den globale verden – både økonomiske, 
kulturelt og politisk 

 

Undervisningsforløb 14 EU 

Indhold Samfundsfag C, www.systime.dk  
- https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497  

Aktuelle artikler, fx om Brexit 
EU’s 5 vigtigste institutioner 
EU’s indvirkning på det danske arbejdsmarked 
Det indre marked + Danmarks rolle i EU (jf de 4 forbehold) 

Omfang 2 lektion á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til refleksion over egen rolle som EU-borger 

Berørte kernestofområder • Politik 

Væsentlige arbejdsformer • Læsning 

• Gruppearbejde 

• Pararbejde 

• Individuelt arbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Forståelse for egen og virksomhedernes rolle i det indre 
marked 

 

http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=416
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=221
http://www.systime.dk/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497
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Alle undervisningsforløbene præsenteres 

KERNESTOF SE BEKENDTGØRELSE  

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

 Kernestof og supplerende stof vælges med relevans for elevens 
uddannelse og erhverv og så det udvikler elevens almene og 
erhvervsfaglige kompetencer. 

 Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med 
udgangspunkt i elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og 
fagretning. 

 Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den 
pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt 
omfang. 

  

 

SUPPLERENDE STOF (INDIVIDUELT, - NÅR DET GÆLDER VALG AF ARTIKLER, 
TV-PROGRAMMER... BLOT DET UNDERSTØTTER KERNESTOFFET - 

ERHVERVSLIVET KOBLES TIL CASEARBEJDET. 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

 Kernestof og supplerende stof vælges med relevans for elevens 
uddannelse og erhverv og så det udvikler elevens almene og 
erhvervsfaglige kompetencer. 

 Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger 
med udgangspunkt i elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og 
fagretning. 

 Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den 
pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt 
omfang. 
 

  

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Induktiv og/eller deduktiv undervisning. Elevernes mulighed for eksperimenter, for at udvikle eleverne 

kreativitet og innovative kompetencer. Skriftlig/mundtlig. Arbejdsform. Inddragelse af IT. Inddragelse af 

motion og bevægelse. Eventuelt samspil med andre fag. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

Hvordan anvendes IT i undervisningen og hvad er formålet? 

EVALUERING 
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Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i 

forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. Helhedsvurdering? Eller er der vægtning af de forskellige 

opgaver. Der lægges i faget op til løbende evaluering af elevernes arbejde i såvel portfolio/projekt som 

i den daglige undervisning. Ved evaluering af den daglige undervisning kan skriftlige prøver og tests 

inddrages for at evaluere elevernes faglige udbytte. Der foretages en midtvejsevaluering med fokus på 

at vejlede eleven til en forbedring af fagets metode og teori og fastholdelse i uddannelsen, fordi Dansk-

faget indgår som en vægtning af den samlede beståelseskarakter for uddannelsen. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 

Dokumentation - det vi taler ud fra. I dette tilfælde en præsentationsportfolio. 

Elevens besvarelse af caseopgaverne og de stillede ukendte spørgsmål. Elevens skriftlige besvarelse 

indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. BESLUT om der skal stilles 3 eller flere og eventuelt hvordan 

spørgsmål kan stilles for karakteren 02, 4, 7, 10, 12 - kan være farligt. DRØFT i faggruppen. 

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN - TAG FRA 

BEKENDTGØRELSEN 

Det vi ser på! Elevens mundtlige præstation ved prøven. Der kan indgå materiale udarbejdet af eleven i 

forbindelse med en opgaveløsning på caseundervisningsdagen. Elevens skriftlige arbejde skal ikke indgå 

som bedømmelsesgrundlag, kun den mundtlige præstation. BESLUT om der skal indgå elevarbejde i 

caseopgaven. 

BEDØMMELSESKRITERIER  

Tegn på opfyldelse af de faglige mål - henvis til fagbilaget. 

Det væsentligste, med fokus på den erhvervsrettede kompetence… (kan eventuelt oversættes til 

elevsprog). Lav gerne en prioritering. 

1) Eleven anvender og reflekterer over kommunikationsmodeller og fortolkning både i almene og 
erhvervsfaglige sammenhænge 

2) Eleven demonstrerer i sine fremlæggelser og besvarelser, at eleven har arbejdet selvstændigt, 
struktureret og reflekteret 

3) Eleven formulerer sig sproglig korrekt, reflekteret og situationsbestemt 
4) Eleven læser, kan forstå, fortolke og vurdere tekster ud fra forskellige perspektiver 
5) Eleven går i dialog om og kan bedømme korrekt anvendelse af sprogbrug og sproglige normer 

både i almene og erhvervsfaglige sammenhænge 
6) Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og multimodale 

tekster og kan reflektere, diskutere og bedømme disse genrer 

Kommenterede [JV(-U-S-L1]: Hvordan evalueres og hvilken 
progression skal beskrives. Elevens refleksion noteres i elevens 
uddannelsesplan. 


