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FORLØB 1 
Omfang: ca. 10 timer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faggruppen giver 
grundlæggende indsigt 
i samspillet mellem den 
historiske, 
samfundsmæssige og 
kulturelle udvikling 
lokalt, nationalt og 
globalt, både hvad 
angår tilværelses-
tolkning, de 
grundlæggende 
livsvilkår samt 
individers udfoldelses- 
og handlemuligheder. 
 
Hvert fag skal minimum 
indgå i to flerfaglige 
forløb og i mindst 1 
enkeltfagligt forløb. De 
flerfaglige forløb udgør 
mindst halvdelen af 
den samlede 
undervisningstid. 
 
1.2. Formål 
Undervisningen skal 
udvikle elevernes 
almendannelse og selv- 
og 
omverdensforståelse 
og derigennem bidrage 
til at skabe et fagligt 
fundament for 
selvstændig 
stillingtagen og aktiv 
deltagelse i et 
moderne, flerkulturelt 
og demokratisk 
samfund. Eleverne skal 

 
Forløb 1 (flerfagligt):  
Globalisering og 
kulturmøder  
 
Definition og afklaring af 
hvad kulturel, 
økonomisk og politisk 
globalisering er 
 
Ideologier, partier og 
særligt synet på 
indvandrere. 
Integrationspolitik og 
integrationstyper  
Socialiseringsarenaer og 
forskellige 
identitetstyper 
Kvantitative og 
kvalitative data 
 
Ekskursion: Besøg 
Vollsmose m. 
rundvisning af aktivitets- 
og integrations-
medarbejder  
 
Grundbog: KS-bogen, 
Columbus, 2018  – heri 
afsnit af Mikkel 
Pedersen: Globalisering 
og kulturmøder 
 
Supp. Læsning: 
Aktuelle artikler, 
nyhedsudsendelser, 

 

Generelt 
Undervisningen giver 
mulighed for at kunne: 
• gennemskue og 
forstå samspillet 
mellem individ og 
samfund i samtiden – 
set i et historisk 
udviklingsperspektiv  
• anvende og 
kombinere viden om 
sociologi, økonomi, 
politik og 
internationale forhold 
til at redegøre for 
samfundsmæssige 
problemer og opstille 
alternative løsninger 
herpå  
• kritisk analysere og 
diskutere samfunds- 
problemer – som her 
integrationspolitik og 
udfordringer 
• sammenligne og 
afveje viden fra fagets 
discipliner til at 
vurdere, diskutere og 
formidle løsnings-
forslag på samfunds-
problemer  
• afveje, sammenligne 
og diskutere  kulturelle 
og politiske forhold og 
udviklingstendenser i 
lokal, regional og 
global sammenhæng 
• anvende data, 
tabeller, beregninger 



 
 
 
 
FORLØB 2 
 
Omfang: ca. 10 timer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opnå viden om og 
forståelse af væsentlige 
elementer i den 
historiske udvikling, det 
moderne samfunds 
kompleksitet og 
dynamik, forskellige 
religioner, kulturelle 
værdier og 
livsanskuelser. Den 
indsigt og 
helhedsforståelse, som 
eleverne opnår i 
arbejdet med 
flerfaglige og 
enkeltfaglige 
problemstillinger og 
ved anvendelsen af 
fagenes viden, 
kundskaber, begreber 
og metoder, giver 
forståelse af 
sammenhængen 
mellem fagene i 
faggruppen og bidrager 
til at styrke elevernes 
studiekompetence. 
 
Faggruppen skal 
medvirke til, at 
eleverne får forståelse 
af egne 
handlemuligheder og 
fremtidsperspektiver, 
og understøtte 
elevernes arbejde med 
at udvikle 
løsningsforslag i 
forhold til almene og 
praksisorienterede 
virkelighedsnære 
problemstillinger. 
Eleverne skal tillige 
opnå viden om 
faggruppens 
professionsrettede 
perspektiver. 
2. Faglige mål og fagligt 
indhold Eleverne skal 

Ghettolisten, 
integrationsbarometeret 
indfødsretsprøven , 
folketinget.dk m.v. 
 
Forløb 2: 
 
Identitet i det 
senmoderne 
 
Familiemønstre, 
familietyper, normer, 
socialisering 
 
Forskellige 
samfundstyper 
Stratifikation - 
klasseinddeling 
Forskellige kapitaler  
(Bourdieu) 
 
Reaktioner på 
senmoderniteten : A. 
Giddens, T. Ziehe, U. 
Beck 
 
Feminismen 
Seksualitet 
Radikalisering 
Klimaaktivisme 
m.v. 
 
Grundbog: KS-bogen, 
Columbus, 2018  – heri 
afsnit af Anna Frejbæk: 
Senmoderne identitet 
 
Supp. Læsning: 
Aktuelle artikler, 
nyhedsudsendelser, 
statistik 
 
 
 
 

og diagrammer til at 
dokumentere og 
forklare faglige 
begreber og forstå de 
metoder (kvantitative 
og kvalitative) der 
anvendes 
samfundsfagligt 
• argumentere 
sammenhængende og 
varieret for egne 
synspunkter i en åben 
anerkendende dialog  
• udvikle et etisk, 
moralsk grundlag for 
egne synspunkter og 
holdninger  
• undersøge og 
dokumentere et 
samfundsfagligt 
område, analysere og 
vurdere det 
indholdsmæssigt og 
metodisk samt 
fremstille og formidle 
det fagligt og 
kunstnerisk – såvel 
mundtligt i den daglige 
klassedialog, mundtlige 
fremlæggelser og i et 
skriftlig 
hovedfagshæfte 
(vidnesbyrd) 

 



FORLØB 3 
 
Omfang: ca. 40 timer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunne: anvende og 
kombinere viden, 
kundskaber og 
metoder fra fagene i 
faggruppen til at opnå 
indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og 
kulturelle 
sammenhænge i 
Danmark og i andre 
lande 
formulere, forklare, 
undersøge og diskutere 
flerfaglige og 
enkeltfaglige 
problemstillinger ved 
anvendelse af begreber 
og viden fra fagenes 
kernestof. 
Forklare på hvilken 
måde fagene kan 
bidrage til at øge 
forståelsen af 
virkelighedsnære 
problemstillinger, 
herunder 
professionsrettede 
problemstillinger 
redegøre for forskellige 
livsanskuelser, 
religioner og politiske 
grundholdninger samt 
analysere deres 
betydning i en historisk 
og aktuel 
sammenhæng. 
Reflektere over 
mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende, 
herunder en forståelse 
af samspillet mellem 
aktør og struktur 
Diskutere egne og 
andres kulturelle 
værdier i forhold til 
nutidige og fortidige 
værdier. 

 
Forløb 3 (flerfagligt): 
 
Det gode samfund 
 
Forskellige 
velfærdsmodeller 
Økonomiske mål og 
politikker samt kredsløb, 
konjunkturer 
 
Den offentlige sektor 
Udfordringer – SWOT 
modellen 
Konkurrencestaten 
Ulighed – gini-kofficient 
Multiplikator-effekten 
 
Grundbog: KS-bogen, 
Columbus, 2018  – heri 
afsnit af Karen Mølbæk: 
Velfærdsstaten i 
forandring 
 
Supp. Læsning: 
Aktuelle artikler, 
nyhedsudsendelser, 
statistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvende viden om 
centrale begivenheder 
og udviklingslinjer til at 
opnå forståelse af 
sammenhænge af 
kulturel og 
samfundsmæssig art i 
Danmark i samspil med 
omverdenen. 
Sætte religionerne og 
deres virkningshistorie i 
relation til udvalgte 
aspekter af dansk, 
europæisk og global 
kultur og tænkning. 
Undersøge samfunds-
mæssige sammen-
hænge, mønstre og 
udviklingstendenser 
med brug af begreber 
samt kvalitative og 
kvantitative data. 
 
Metode: 
Eleverne skal kunne: - 
kritisk indsamle, 
udvælge, analysere og 
anvende 
forskelligartede 
materialetyper, 
herunder tekster, 
statistisk materiale og 
billedmateriale. 
Gennemføre en mindre 
empiriske 
undersøgelser - 
formidle faglige 
sammenhænge både 
mundtligt og skriftligt 
på fagenes 
taksonomiske niveauer 
med anvendelse af 
faglig terminologi. 
Argumentere for et 
synspunkt på et fagligt 
grundlag og kunne 
indgå i en faglig dialog 
Kunne indgå i en 
demokratisk debat og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FORLØB 4 
Meritundervisning 
for elever der ikke 
har taget 10. klasse 
på Steiner skolen i 
Odense 
 
Omfang: ca. 10 timer 
 
 

diskutere konsekven-
serne af forskellige 
synspunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Meritforløb: 
Demokratiet under 
pres? 
 
Demokratiforløb om 
demokratiformer og 
frihedsrettigheder – 
pligter og rettigheder 
-andre styreformer 
-valgmåder i et 
demokrati 
-demokrati og det 
politiske system – 
herunder 
lovgivningsprocessen 
- Medier og demokrati 
(d. 4. statsmagt) 
 
Grundbog: KS-bogen, 
Columbus, 2. udg., 2016 
 
Evt. supplerende aktuelt 
materiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


