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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund.  

Forløb 2 
Velfærdsstaten og den økonomiske udvikling. 

Forløb 3 Politik og medier.  

 
Forløb 1 

 

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

 
Socialisation. 
Identitetsdannelse  
Samfundet og individet. 
Traditionelle samfund 
Modernes samfund 
Senmoderne samfund.  
Refleksivitet. 
Adskillelse af tid og rum. 
Udlejring af sociale relationer. 
Formbarhed 
Subjektivisering 
Ontologisering 
Potensering.  
De sociale medier og deres rolle.  

Unge og sociale medier.  

 

 



Faglige mål Anvende og kombinere viden og kundskaber til at redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige 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  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formulere samfundsfaglige spørgsmål og 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  

Anvendelse af fagets begreber  

Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 
dialog.   

Kernestof  
Identitetsdannelse og socialisering  

Sociale og kulturelle forskelle   
Anvendt 

materiale. 

 

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 3.udg.  2017. 
Side 30-38, 53-77 
https://www.information.dk/debat/2019/03/boern-kan-knytte-paedagoger-

konsekvenser-livet 

DR 2 hvem passer vores børn  

https://nyheder.tv2.dk/2019-11-07-antallet-af-paedagoger-blev-fordoblet-i-

eksperiment-saa-meget-bedre-fik-boernene-det 

https://selvmordsforskning.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Nr.-41-

Unge-og-some.pdf 

https://www.altinget.dk/digital/artikel/forfatter-unge-kan-ikke-bare-vaelge-

smartphonen-fra 

https://duf.dk/nyhed/analyse-to-ud-af-tre-unge-er-bange-for-at-vaelge-forkert-i-

livet/ 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/forskere-det-er-faktisk-haardere-vaere-

ung-i-dag-end-tidligere 

https://www.dr.dk/sporten/seneste-sport/kasper-hjulmand-sociale-
medier-smadrer-vores-liv 
BERTELSEN, ANNE DAHL: Unge bruger sociale medier til at pleje venskaber. 

Jyllands-Posten. 26.3. 2016. 

I alt ca. 60 sider.  
 

Arbejdsformer Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på klassen. 

 

 

https://www.information.dk/debat/2019/03/boern-kan-knytte-paedagoger-konsekvenser-livet
https://www.information.dk/debat/2019/03/boern-kan-knytte-paedagoger-konsekvenser-livet
https://nyheder.tv2.dk/2019-11-07-antallet-af-paedagoger-blev-fordoblet-i-eksperiment-saa-meget-bedre-fik-boernene-det
https://nyheder.tv2.dk/2019-11-07-antallet-af-paedagoger-blev-fordoblet-i-eksperiment-saa-meget-bedre-fik-boernene-det
https://selvmordsforskning.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Nr.-41-Unge-og-some.pdf
https://selvmordsforskning.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Nr.-41-Unge-og-some.pdf
https://www.altinget.dk/digital/artikel/forfatter-unge-kan-ikke-bare-vaelge-smartphonen-fra
https://www.altinget.dk/digital/artikel/forfatter-unge-kan-ikke-bare-vaelge-smartphonen-fra
https://duf.dk/nyhed/analyse-to-ud-af-tre-unge-er-bange-for-at-vaelge-forkert-i-livet/
https://duf.dk/nyhed/analyse-to-ud-af-tre-unge-er-bange-for-at-vaelge-forkert-i-livet/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/forskere-det-er-faktisk-haardere-vaere-ung-i-dag-end-tidligere
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/forskere-det-er-faktisk-haardere-vaere-ung-i-dag-end-tidligere
https://www.dr.dk/sporten/seneste-sport/kasper-hjulmand-sociale-medier-smadrer-vores-liv
https://www.dr.dk/sporten/seneste-sport/kasper-hjulmand-sociale-medier-smadrer-vores-liv


Forløb 2.  Velfærdsstaten og den økonomiske udvikling. 
Forløbets 

indhold og 

fokus 

Velfærdsstatsmodeller.  

Velfærdsstatens problemer. 

Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling.  

Økonomiske balancer og styrings muligheder herunder finanspolitik og 

arbejdsmarkedspolitik.  

Drøftelsen af det gode samfund. 

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion.  

Formidle stoffet via faglige terminologi og kunne argumentere ud fra dette. 
Velfærdsstatsmodeler 
Retsprincip/skønsprincip 
Flexicurity. 
Progressivskat 
Civilsamfundet, marked og staten.  
Forsørgerbyrden.  
Individualisering.  
Løsninger på den universelle velfærdsstats udfordringer.  
Økonomi. 
Økonomiske mål.  
Det økonomiske kredsløb.  
Udsving i økonomien.  
Finanspolitik.  

 

 

Faglige mål Anvende og kombinere viden og kundskaber til at redegøre for aktuelle 

samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå  

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formulere samfundsfaglige spørgsmål og 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  

Anvendelse af fagets begreber  

Argumentere for egne standpunkter 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  

 

Anvendt 

materiale.  

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 3.udg.  2017. side 184-197, 201-

208 

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op. 4.udgave. 1 oplag. 2021. Side204-

220. 

https://samfnub.systime.dk/?id=p216 

https://samfnub.systime.dk/?id=p216


FLENSBURG, THOMAS m.fl.: Vi forsikrer os mod arbejdsløshed som aldrig før. 

Politiken  1.10. 2018. 

UKENDT: Farvel til flexicurity. Politiken.  2.10.2018.  

YASAR, FILIZY: Det er dybt bekymrende, at staten skubber ansvaret for de ældre 

tilbage på familien. Politiken. 2.12.2017.  

LYHNE, AMALIE: Brugerbetaling hos lægen er sundfornuft. Berlingske. 6.3. 2019.  

https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2019/brugerbetaling/ 

https://denstoredanske.lex.dk/brugerbetaling 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-25-tryg-aeldre-danskere-kommer-ikke-uden-

om-velfaerdsforsikringer 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/sundhedsudgifter-til-aeldre-stiger-

hurtigere-end-til-resten-af-befolkningen/ 

https://www.magasinetpleje.dk/article/view/648824/aeldresagen 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-08-djaevelsk-inflation-skygger-over-valget-

men-loesningerne-er-uhyre-svaere-siger 

I alt ca. 55. 

Arbejdsformer Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på klassen. 

 

 

 

Forløb 3.   Politik og medier. 
Forløbets 

indhold og 

fokus 

 
Konkurrencedemokrati. 
Deltagelsesdemokrati. 
Direkte demokrati. 
Repræsentativt demokrati. 
Folkeafstemninger. 

Borgerforslag. 
Demokratiet er det i krise? 
Ideologier  
Ideologierne betydning før og nu.  
Fordelingspolitik  
Værdipolitik  

Populisme  
Class-voting  

Issue-voting  

Kernevælger 

Marginalvælger  

Klassepartier 

Catch all-partier 

https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2019/brugerbetaling/
https://denstoredanske.lex.dk/brugerbetaling
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-25-tryg-aeldre-danskere-kommer-ikke-uden-om-velfaerdsforsikringer
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-25-tryg-aeldre-danskere-kommer-ikke-uden-om-velfaerdsforsikringer
https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/sundhedsudgifter-til-aeldre-stiger-hurtigere-end-til-resten-af-befolkningen/
https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/sundhedsudgifter-til-aeldre-stiger-hurtigere-end-til-resten-af-befolkningen/
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/648824/aeldresagen
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-08-djaevelsk-inflation-skygger-over-valget-men-loesningerne-er-uhyre-svaere-siger
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-08-djaevelsk-inflation-skygger-over-valget-men-loesningerne-er-uhyre-svaere-siger


Downs model 

Molins Model 

Mediernes rolle. 

Medialisering 

Politiske dagsorden 

De sociale medier og politisk deltagelse. 

 

 

Faglige mål Anvende og kombinere viden og kundskaber til at redegøre for aktuelle 

samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå  

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formulere samfundsfaglige spørgsmål og 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  

Anvendelse af fagets begreber  

Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.  

 

Kernestof  
Politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 
herunder ligestilling mellem kønnene  
 

Anvendt 

materiale.  

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 3.udg.  2017. Side 108-115, 117-130, 

133-142, 154-160, 163-165, 167-173 
PERNILLE TRANBERG: Vandmærke skal skabe tillid. Politiken. 7.10.21 
BENNER, TORBEN: Laver danske medier bevidst fake news? Politiken. 15.6. 2021.  
CLAUSEN, SOFIE: Ekspert: Hård kurs skader resocialisering. Politiken. 18.8. 2018.  

UKENDT: Vanopslagh i sommermødetale: Regeringen må give borgerne friheden tilbage i 

stedet for at sende dem hjem i seng ved midnat. Altinget.  10.6. 2020. 

https://konservative.dk/politik/partiprogram/ 

https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-medier/ 

UKENDT: Folkets stemme. Politiken.  9.4. 2018.  

REDANZ, MILLE: Socialdemokrat: Borgerforslag udhuler det repræsentative 

demokrati. Politiken. 24. 3. 2018.  

KRAK, NIKOLAJ: Ingen ønsker at lægge sig ud med Ældre sagen: Deres magt er 

frygtindgydende. Kristeligt-Dagblad.  26. juli 2019.  

https://konservative.dk/politik/partiprogram/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-medier/


PATSCHIEDER, CECILIE STRØMGAARD: Partiernes medlemstal falder: Lad os 

vise, at politik er mere end støv og ostemadder på Nørre Snede Kro. TV 2. 23.1. 

2020.  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/toppolitikere-paa-tvaers-af-partier-vil-have-

mureren-og-gartneren-paa-politikerskole 

RODE, THOMAS SØGAARD: Skridt for skridt lægger Mette Frederiksen afstand 
til den røde fortælling. Berlingske. 23.3 2022 
 
ERIKSEN, LARS M.FL.: »Hold nu kæft, hvor er det jammerligt«: Twitter-segmentet 
håner statsministeren. Politiken. 23.5. 2022 

IDA NATHAN: Politikere bruger mindre tid på lovforslag og mere tid på sociale 

medier. Politiken.3.1. 2022 

REGGELSEN, RUNE SKJOLD: Medierne er garant for en velfungerende 

offentlighed.  Dagbladet Roskilde.  2.4. 2019 

I alt ca.70 sider.  
Arbejdsformer Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på klassen. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/toppolitikere-paa-tvaers-af-partier-vil-have-mureren-og-gartneren-paa-politikerskole
https://www.dr.dk/nyheder/indland/toppolitikere-paa-tvaers-af-partier-vil-have-mureren-og-gartneren-paa-politikerskole
https://politiken.dk/person/7923_Ida_Nathan

