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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Identitet og socialisering i det senmoderne samfund 

Titel 2 
Politik i Danmark  

Titel 3 Velfærd og økonomi 

Titel 4 Social arv i Danmark  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Identitet og socialisering i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof:  

• Identitet og lag https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p632 

• Roller/ Goffman: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p640 

• Materialer til casearbejde om kropsidealer i det senmoderne samfund:  

o Kristeligt Dagblad: Jagten på den perfekte krop  

o Statistik fra sundhedsstyrelsen: Antallet af forskellige typer plastic-

operationer i Danmark  

o EB: Her er den menneskelige Barbie  

 

Supplerende materiale: 

• Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

• Lærerproducerede noter i OneNote 

• Artikler, herunder:  

o DR: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/du-er-

ikke-alene-tusindvis-er-stadig-i-tvivl-om-hvor-krydset-skal ) 

o EB: https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/fie-laursen-skabte-en-

fiktiv-person-det-har-jeg-loejet-om/6094432 

 

Omfang 

 

24 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet har fokuspunkterne været følgende:  

• Identitet: Forskellige lag i identiteten  

• Socialisering: Sommerfuglemodellen – primær og sekundær socialiseling  

• Reaktioner på senmoderniteten: Ziehe – subjektivering, ontologisering og 

potensering  

• Samfundstyper: traditionelle, moderne og senmoderne  

• Giddens: Øget refleksivitet, adskillelse af tid og rum, ontologisk usikkerhed  

• Goffman: Roller, frontstage, backstage  

  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lektieinkluderende undervisning, casearbejde i grupper, klasse-

diskussion,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p632
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p640
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/du-er-ikke-alene-tusindvis-er-stadig-i-tvivl-om-hvor-krydset-skal )
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/du-er-ikke-alene-tusindvis-er-stadig-i-tvivl-om-hvor-krydset-skal )
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/fie-laursen-skabte-en-fiktiv-person-det-har-jeg-loejet-om/6094432
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/fie-laursen-skabte-en-fiktiv-person-det-har-jeg-loejet-om/6094432
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 

 

Politik i Danmark 

Indhold Kernestof:  

• Ideologier: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p687) Konservatisme: 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p691)Liberalisme: 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p688 )  Socialisme: 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p689) 

• Partier i Danmark, herunder socialdemokratiet: https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=p590)og venstre: https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=p595)  

• Partiernes adfærd: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p896)Molins mo-

del: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p897) 

• Magtens tredeling: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p857)Folketinget 

(og dens kontrol med regeringen): https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=p866)Regeringen (og dens opgaver): https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=p870) 

• Demokrati: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p845&L=0  Direkte de-

mokrati: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p847 Repræsentativt demo-

krati: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p848 

• Politisk deltagelse:  https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p710) Valgdelta-

gelse: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p707)Den politiske forbruger: 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p711) 

• Samfundsvidenskabelige metoder: https://samfnuc.systime.dk/?id=p136  

https://samfnuc.systime.dk/?id=p196  

https://samfnuc.systime.dk/?id=p198 

Supplerende materiale: 

• Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

• Lærerproducerede noter i OneNote 

 

Omfang 

 

24 lektioner a 45 min.  

Særlige fo-

kuspunkter 

I forløbet har fokuspunkterne været følgende:  

• Ideologier: konservatisme, socialisme og liberalisme  

• Partier i Danmark: Alle partier i Folketinget 

• Politik: Værdi- og fordelingspolitik  

• Partiernes adfærd: Molins model 

• Magt: Magtens tredeling, fokus på regeringen og Folketinget 

• Demokrati og andre styreformer 

• Politisk deltagelse: gennemgang af forskellige former for politisk deltagelse, 

særlig fokus på valgdeltagelse og politisk forbrug  

• Samfundsvidenskabelige metoder: kvalitativ og kvantitativ metode, særlig for-

løb med fokus på kvantitativ metode. Herunder udformning af hypoteser, 

spørgeskemaer og analyse og præsentation af resultater.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde omkring spørgeskemaer, klassediskussion, blen-

ded learning, virtuel undervisning via Teams, Kahoot.  

 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p687
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p691)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p688
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p689
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p590
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p590
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p595)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p595)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p896
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p897
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p857
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p866
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p866
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p870
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p870
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p845&L=0
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p847
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p848
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p710
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p707
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p711
https://samfnuc.systime.dk/?id=p136
https://samfnuc.systime.dk/?id=p196
https://samfnuc.systime.dk/?id=p198


 

 

Side 4 af 5 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 10 

 

Velfærd og økonomi  

Indhold Kernestof: 

• Velfærdsstaten: 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p470 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p469 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p542   

• Forandringer i velfærdsstaten:  
https://politiknu.systime.dk/?id=p770&L=0 
https://politiknu.systime.dk/?id=p769   

• Grundlæggende økonomi:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p135   
https://samfnuc.systime.dk/?id=p147   

• Økonomiske mål:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p148 
https://samfnuc.systime.dk/?id=p180 
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181   

• Økonomisk politik:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p179  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181   

• Økonomisk teori: https://samfnuc.systime.dk/?id=c855  
• Globalisering/Velfærdsstatens udfordringer: 

https://samfnuc.systime.dk/?id=p223  

Supplerende materiale: 

• Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

• Lærerproducerede noter i OneNote 

• Lærerproducerede videooplæg  

• DR: ”Økonomi for dummies med Huxi Bach” (afsnit 1 og 2) 

• DR: ”Blod, sved og t-shirts” (afsnit 2) 

Omfang 

 

25 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet har fokuspunkterne været følgende:  

• Velfærdsstatsmodellerne: Den universelle, den selektive og den residuale 

• Forskellige typer af økonomiske understøttelse i den universelle velfærds-

stat 

• Grundlæggende økonomi: Udbud og efterspørgsel, ligevægtspunkt. Mar-

kedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Det økonomiske 

kredsløb.  

• Økonomiske mål: Vækst (BNP), arbejdsløshed, inflation 

• Økonomisk politik: Lempelig og stram finanspolitik, lempelig og stram 

pengepolitik  

• Økonomisk teori: Keynes og Friedman (monetarisme)   

• Globalisering: Forskellige former for globalisering med fokus på politiske 

og økonomisk globalisering. Fokus på europæisering og EU. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe-/pararbejde, klassediskussion, blended learning, vir-

tuel undervisning via Teams, Kahoot.  

 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p470 (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p469 (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p542
https://politiknu.systime.dk/?id=p770&L=0
https://politiknu.systime.dk/?id=p769
https://samfnuc.systime.dk/?id=p135%20
https://samfnuc.systime.dk/?id=p147
https://samfnuc.systime.dk/?id=p148
https://samfnuc.systime.dk/?id=p180
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181
https://samfnuc.systime.dk/?id=p179
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181
https://samfnuc.systime.dk/?id=c855
https://samfnuc.systime.dk/?id=p223
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Social arv i Danmark 

Indhold Kernestof:  

• Fattigdom i Danmark: https://sociologiskset.systime.dk/?id=p474 

• Kapitaler: https://samfnuc.systime.dk/?id=p159 

• Social arv i uddannelse: https://samfnuc.systime.dk/?id=p154 

• Eksempel på eksamenssæt  

 

Supplerende materiale: 

• Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

• Lærerproducerede noter i OneNote 

 

Omfang 

 

13 lektioner a 45 min.  

Særlige fokuspunkter I forløbet har fokuspunkterne været følgende:  

• Fattigdom i Danmark: Absolut og relativ fattigdom  

• Bourdieu: Kapitaler: Social, økonomisk, kulturel  

• Social arv og sociale forskelle  

• Social arv inden for uddannelsesområdet: Reproduktion 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussion, virtuel undervisning 

via Teams  

 

 

 

 

 

https://sociologiskset.systime.dk/?id=p474
https://samfnuc.systime.dk/?id=p159
https://samfnuc.systime.dk/?id=p154

