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1. Projektinitiativet og deltagerne 
Projektet er et udviklingsprojekt støttet af midler fra undervisningsministeriets pulje vedr. 

gymnasiereformens indsatsområder udbudt i efteråret 2007. Her opfordrede ministeriet til et 

udviklingsprojekt vedrørende progression i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser.  På initiativ fra det 

daværende CVU Storkøbenhavn (nu Professionshøjskolen UCC) blev der indledt et samarbejde med 

Foreningen af lærere i Samfundsfag (FALS)om en projektansøgning.  Nærum Gymnasium, 

TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium og BEC-Business besluttede at deltage i projektet og stillede hver 

med en lærer i samfundsfag til at indgå i projektets udviklingsgruppe. Projektets udviklingsgruppe kom 

herefter til at bestå af følgende personer: 

Nærum Gymnasium, Hanne Ziemelis, 

TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Poul Kragh, 

BEC-Business, Lars Jensen, 

Foreningen af lærere i Samfundsfag (FALS) og TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Marianne 

Nordentoft, 

Professionshøjskolen UCC, Leon Dalgas Jensen. 

Rapporten fremstiller udvalgets overvejelser og drøftelser og er skrevet sammen af Leon Dalgas Jensen. 

Afsnit 4.e og 6.a er dog skrevet af Hanne Ziemelis, afsnit 6.c af Poul Kragh, afsnit 6.b af Marianne 

Nordentoft og afsnit 5.b af Marianne Nordentoft, Hanne Ziemelis og Leon Dalgas Jensen. 

 

2. Projektets mål og metode 
 

Det konkrete mål med projektet er at udvikle et efteruddannelseskursus rettet mod lærere i samfundsfag i 

de gymnasiale uddannelser og omhandlende progression i undervisningen i samfundsfag. Projektet 

uddanner samtidig instruktører til afholdelse af kurset og udvikler kursusmateriale til kurset.  

Projektet udviklingsgruppe består af lærere, der underviser i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser og 

en lærer der underviser i linjefaget samfundsfag i læreruddannelsen. Projektets udviklingsgruppe er 

samtidig de instruktører, som gennemfører det senere udbudte kursus, og projektforløbet er derfor også et 

uddannelsesforløb for udviklingsgruppens deltagere. 

Udviklingsgruppen har udvekslet erfaringer med at arbejde med progression i samfundsfagsundervisningen 

og har arbejdet med at udvikle en forståelse af, hvordan der arbejdes med progression i samfundsfag dels i 

enkelte forløb og dels i forhold til niveauerne A, B og C og samfundsfag som valgfag. Der er blevet arbejdet 

med at sætte begreber på de faglige mål på forskellige niveauer, og på hvordan der kan fokuseres på 

progressionen i den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen og i evalueringen. Der er særligt rettet 

fokus på den progressionsforståelse, som kom til udtryk i den dagældende læreplan og vejledning i faget. 

Projektet inddrager desuden et aftagerperspektiv med udgangspunkt i læreruddannelsen og Institut for 
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Statskundskab (KU), som indgår i projektet som aftagere af unge, som uddannes i gymnasiet. Der er 

desuden inddraget et brobygningsperspektiv i forhold til grundskolen ved at inddrage overvejelser om 

niveauet i samfundsfag fra grundskolen.  

Udviklingsgruppen har i perioden januar 2008 til november 2008 afholdt 5 udviklingsmøder i gruppen og et 

møde med Lars Bille fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

 

3. Progressionsbegrebet i projektets sammenhæng 
 

Progressionsbegrebet har været drøftet teoretisk og været anvendt i praksis i mange år indenfor 

pædagogikken. De forskellige læringsteorier giver dog ikke nogen klar og entydig forståelse af hvad 

progression er.  

 

3.a. Progression i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser 
Her vil vi indledningsvis pege på, hvor forståelser af progression i samfundsfagene i øjeblikket kommer til 

udtryk i de gymnasiale uddannelser.  

1. Bekendtgørelserne og undervisningsvejledningerne for samfundsfagene rummer en række forestillinger 

om faglig progression. Det gælder ikke mindst beskrivelserne af A, B og C-niveauet, hvor der er behov for at 

klargøre, forskellen mellem de tre niveauer. Vi analyserer de progressionsforståelser som led i dette projekt 

med henblik på at udvikle beskrivelsen af niveauerne nærmere. 

2. De skriftlige opgaver, der har fyldt meget i fagets praksis i mange år, er også typisk bygget op om en 

forståelse af en faglig progression, hvor opgaven har spørgsmålstyper, der tænkes at rumme i hvert fald tre 

niveauer, nemlig et beskrivende, refererende og sammenfattende niveau; et analyserende, påvisende og 

fortolkende niveau; et selvstændigt diskuterende og reflekterende niveau. Rettevejledninger til sådanne 

opgaver arbejder også med denne progressionsforståelse. 

3. I bedømmelsen af elevpræstationer både i den daglige undervisning og i prøvesituationer begrunder 

lærere, eksaminatorer og censorer typisk deres standpunktsbedømmelser med henvisning til faglige 

niveauer forstået ud fra en progressionstankegang. Forestillingen er problematisk, men ofte argumenteres 

med, at hvis eleven kun befinder sig på et beskrivende og refererende niveau er præstationen under 

middel, hvis der er et forklarende og fortolkende niveau, er vi på middel, og hvis der er en selvstændigt 

diskuterende og reflekterende niveau, kan der være tale om en præstation over middel. Denne 

argumentation kobles dog også hyppigt med en anden progressionsforståelse i form af betragtninger om, 

hvor fagligt velfunderet i form af relevant brug af samfundsfaglige teorier, begreber og metoder eleven 

bevæger sig på de tre niveauer, og hvor velargumenteret, komplekst og nuanceret eleven behandler 

sagsforholdene.  Lærerteam bliver også i stigende grad nødt til at drøfte faglige niveauer i forskellige fag, 

når eleverne arbejder flerfagligt og tværfagligt, og deres præstationer skal bedømmes. 
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4. Der ligger implicit også progressionsforståelser knyttet til hvilket fagligt niveau samfundsfagene i 

ungdomsuddannelserne befinder sig på, sammenlignet med grundskolens samfundsfag og samfundsfag i 

uddannelser som ungdomsuddannelserne forbereder til.  

5. Endelig arbejder den enkelte lærer selvfølgelig med progressionsforståelse i sin planlægning og 

gennemførelse og evaluering af samfundsfagsundervisningen. Læreren overvejer hvilke kundskaber og 

færdigheder, der allerede kan bygges på, og hvilke der skal udvikles først som grundlag for den videre 

udvikling af yderligere kundskaber og færdigheder. Læreren evaluerer løbende hvilket niveau eleverne nu 

har nået, og hvordan der kan arbejdes videre derfra.  

Progressionsforestillinger bliver altså typisk anvendt til  

- at beskrive forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem, 

- at opnå, at de faglige udfordringer eleverne får, rummer mulighed for at arbejde på forskellige niveauer, 

så både den dygtige og mindre dygtige elev kan få glæde af og læringsudfordringer ved det,  

- at give et udgangspunkt for at begrunde differentiering i bedømmelsen af elevpræstationer på en skala, 

- i planlægningen af undervisningen at overveje hvilket fagligt niveau, der kan bygges på, hvilket der kan 

udvikles nu og hvilket der må afvente at eleverne har udviklet yderligere kundskaber og færdigheder, 

Der er både et samfundsperspektiv, der knytter sig til behovet for velbeskrevne kompetenceniveauer og 

bedømmelseskriterier, og et individperspektiv, der knytter sig til mulighed for individualiserede 

læringsudfordringer, der støtter den enkelte lærende, der hvor han og hun er. 

Progressionsbegrebet er både hæftet på undervisningen og på elevernes læring. Når progressionsbegrebet 

vedrører undervisningen er tanken, at undervisningen har en progression forstået som en logisk og 

kronologisk fremadskriden, hvor undervisningen bygger på det foregående og udgør forudsætning for det 

efterfølgende. En sådan forestilling om stadier kendertegner de læringsteorier, der beskriver taksonomiske 

forandringer, som f. eks. Blooms taksonomi.  

Det forudsættes, at underviseren har den faglige og didaktiske kompetence til at planlægge denne 

progression, og at progressionen i undervisningen kan tilrettelægges og beskrives nærmere i læreplaner, 

vejledninger og undervisningsplaner. Den bagvedliggende tanke er, at en sådan progression i 

undervisningen støtter progressionen i udviklingen af elevernes læring. Denne tankegang kommer også til 

udtryk i undervisningsvejledningerne i samfundsfag. 

 

3.b. Progression i elevernes læring 
I en lidt anden betydning hæftes progressionsbegrebet på elevernes læring. Progressionen er ikke en 

egenskab ved undervisningen, men ved læringen. Progressionen er en egenskab ved elevernes udvikling af 

kundskaber og færdigheder, og den må studeres ved at undersøge elevernes læringsudbytte. Lærerens 

undervisning og lærerens organisering og rammesætning af læreprocesser er læreraktiviteter, der kan 

støtte progressionen i elevernes udvikling af faglige kundskaber og færdigheder. Dermed rettes fokus på 

elevernes læringsudbytte  
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Det er vores erfaring, at det kan problematiseres, hvor entydigt progression i undervisningen hænger 

sammen med progression i elevernes udvikling af faglige kundskaber og færdigheder. Det er langt fra 

sikkert, at den progression, der fra et lærerperspektiv er i undervisningen, og som er nedlagt i 

undervisningsforløbet, også rent faktisk understøtter progressionen i elevernes læringsudbytte.  Det er 

heller ikke sikkert, at den undervisning, der fremmer progressionen i én elevs læring, er den samme, som 

fremmer progression i en anden elevs læring. Det vil især være gældende der, hvor læringsaktiviteterne 

også hviler på elevernes egne aktiviteter, erfaringer, interesser og engagement. 

Vi har valgt i dette projekt at gå ud fra, at progression både angår undervisningen og angår elevernes 

læringsudbytte, men således at progressionen i undervisningen er begrundet ud fra den progression, den 

kan skabe i elevernes læringsudbytte.  Vi når derfor frem til følgende:  

Progression er læring set i et forandringsperspektiv over tid, 

Progression er udvikling i elevernes læringsudbytte frem mod læringsmål , 

Progression i undervisningen er undervisning der støtter progression i elevernes læring, 

Læreren fremmer progressionen gennem at støtte og rammesætte læreprocessen. 

 

3.c. Progression som didaktisk planlægningsværktøj 
I vores projekt har vi overvejet progressionen i elevernes udvikling af samfundsfaglige kundskaber og 

færdigheder i lyset af taksonomier som f. eks. Blooms. Hensigten er at få nogle begreber der kan anvendes 

til at opstille mål for elevernes læringsudbytte på forskellige niveauer og til at tydeliggøre forskellene 

mellem A-, B- og C-niveauet. 

For at bringe progressionsbegrebet i sammenhæng med fagforståelsen har vi formuleret nogle centrale 

kategorier i en samfundsfaglighed, som progressionsbegrebet så kan konkretiseres på grundlag af. 

Progression i brugen af samfundsfaglige begreber og modeller 

Begreber anvender vi til at definere, kategorisere og typebestemme samfundsmæssige fænomener. Vi 

anvender også ofte begreber idealtypisk i Max Webers forstand. For eksempel når vi definerer demokrati 

og skelner mellem forskellige typer af demokrati og overvejer om der er demokrati i Tyrkiet, eller når vi 

opdeler befolkningen i forskellige statusgrupper ud fra et begreb om socioøkonomisk status. Eller når vi 

definerer en række centrale økonomiske begreber og kæder dem sammen i et begrebsapparat som en 

model for det økonomiske kredsløb. I en række tilfælde har vi konkurrerende begrebsbetydninger, hvor der 

er behov for at forholde sig kritisk reflekterende til begrebsbrugen. For eksempel om vi opfatter magt som 

et spørgsmål om ressourcer, strukturer eller relationer. Faglighed i samfundsfag hviler i høj grad på en 

præcist defineret, relevant og kritisk brug af samfundsfaglige begreber. 

 

Undervisningen må støtte progressionen i elevernes arbejde med faglige begreber ved at introducere dem 

på en tydelig måde i undervisningen og skærpe elevernes opmærksomhed på det særlige begreb. De 

begreber som både er hverdagsbegreber, med en hverdagsbetydning som eleverne kender, og faglige 



 

 
 

6 
 

begreber i samfundsfag, med en specifik faglig betydning, er særligt interessante at tage op, dels fordi det 

bliver vigtigt at præcisere begrebets fagspecifikke betydning og dels fordi de også rummer mulighed for at 

se sammenhænge mellem hverdagslivsfænomener og større samfundsmæssige sammenhænge. Det 

gælder f. eks. begreber som ”demokrati”, ”familie” og ”kønsroller”, men også begreber som ”penge”, 

”opsparing” og ”forbrug”. 

I undervisningen skal der skabes opmærksomhed på begrebet, begrebet skal defineres, og det skal 

anskueliggøres for eleverne, hvordan begrebet kan bruges til at definere, kategorisere og typebestemme 

fænomener. Vi understreger, at det ikke er en opfordring til at lade eleverne terpe begreber i samfundsfag. 

Der skal foregå en prioritering, så der fokuseres på et begrænset antal centrale begreber, og begreberne 

skal anvendes aktivt. Det virker oplagt, at der kan tænkes en progression her, hvor vi går fra at kende 

begrebet, at kunne anvende begrebet og kunne reflektere kritisk over begrebet. De tre niveauer vil være 

relevante i bedømmelsen af elevpræstationer, for det vil være en væsentlig forskel om eleven kan forholde 

sig på alle tre måder til begrebet eller ej. Det vil sige noget væsentligt om elevens forståelse af begrebet. 

Kende begreber og begrebsapparater 

Hvis vi skal støtte progressionen i elevernes læring, må vi være opmærksomme på læringsmålene. På det 

fagligt mest enkle niveau er læringsmålet, at eleverne har kendskab til begrebet og kan definere det, men 

på dette niveau kan det også blive temmelig komplekst, hvis der er tale om flere, eventuelt konkurrerende 

begreber og modeller, f. eks. en liberal og en republikansk demokratimodel, eller hvis typologien er 

kompleks, f. eks. når der skelnes mellem forskellige typer af velfærdsstater. I de tilfælde vil læringsmålet 

kunne være, at eleverne kan identificere forskelle i begrebsbetydninger og kan se nuancer og uenigheder i 

brugen af begreberne, når de ser begreberne anvendt i udsagn og tekster. På et mere kompleks plan kan de 

gøre rede for begrundelserne for begrebsforskellene, men her bliver det så også tydeligt at begreber er 

knyttet sammen med teorier, sådan at den kritiske refleksion over begreber og begrebsforskelle kræver en 

indsigt i de teorier, begreberne er knyttet til. 

Når begreber knyttes sammen i begrebsapparater og bliver til modeller, som f. eks. modeller for det 

økonomiske kredsløb, skal eleverne kunne skelne mellem en række begreber og kæde de fænomener, som 

begreberne definerer, sammen. I modeller er begreberne knyttet sammen med teorier om sammenhænge 

mellem de fænomener, som modellen rummer begreber for. Når eleverne arbejder med modeller, bliver 

der derfor også behov for at forholde sig til de teorier, som modellerne bygger på. 

Anvende begrebet og udvikle modeller 

Undervisningen bør give eleverne faglige udfordringer, der kræver, at de anvender relevante faglige 

begreber til at definere, skelne mellem og tolke forskellige samfundsmæssige fænomener. Det sker f. eks. 

når de kan karakterisere styreformen i Danmark som parlamentarisk, og samtidig konstatere at styret i USA 

ikke er parlamentarisk, og når de kan bruge sociologiske begreber om livsformer til at skelne mellem 

forskellige udtryk for livsformer. På et mere komplekst niveau kan de anvende begrebsapparater til at 

foretage en nuanceret tolkning af et fænomen, som hvis de for eksempel bruger demokratibegreber til at 

diskutere om der er et ”demokratisk underskud” i EU. Eventuelt kan eleverne også selv bruge 

begrebsapparater til at opstille mindre modeller. 

Reflektere kritisk over begrebet 
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På dette niveau drejer det sig om at eleverne forholder sig kritisk til begrebernes frugtbarhed i forhold til at 

definere, kategorisere og tolke fænomener. Det sker f. eks. når det overvejes kritisk på hvilket grundlag 

begrebet ”terrorisme” kan anvendes som et samfundsfagligt begreb eller gives en præcis juridisk 

betydning. 

Begreber på A-, B- og C-niveauet 

Hvis vi arbejder med en sådan forståelse af progression i elevernes kundskaber og færdigheder i forhold til 

omgang med samfundsfaglige begreber, kan det så også udgøre et grundlag for differentiering mellem 

samfundsfags A-, B- og C-niveau? Hvis progressionen skal ses i forhold til A-, B- og C-niveauet virker det 

ufrugtbart at forestille sig, at ikke alle tre dimensioner (kende til, anvende og kritisk reflektere over 

begreber) er med på alle tre niveauer. Det giver ikke mening, at forestille sig, at vi på C-niveauet kender 

begrebet, men vi bruger det ikke, og på B-niveauet bruger vi begrebet, men vi reflekterer ikke over 

begrebet. Det betyder også, at på alle niveauer må undervisningen understøtte progressionen i elevernes 

læring ved at efterpsørge ikke kun elevernes kendskab til begrebet, men også deres anvendelse af og 

refleksion over begrebet. Her må progressionen i stedet dreje sig om, hvor komplekst og nuanceret 

begreberne bliver forstået, anvendt og diskuteret, og om hvor mange nye faglige begreber, der inddrages. 

 

Samfundsfaglige teorier 

Det angives flere steder i bekendtgørelserne og vejledningerne, at eleverne i samfundsfag skal beskæftige 

sig med teorier, forstået som de mere eller mindre velbegrundede antagelser om forholdsvis systematiske 

sammenhænge, som samfundsvidenskaberne har udviklet.  

Typisk vil vi i samfundsfag for eksempel beskæftige os med teorien om sammenhængen mellem udbud, 

efterspørgsel og prisdannelse, teorier om sammenhænge mellem socio-økonomisk placering og politiske 

opfattelser, teorien om sammenhænge mellem det internationale systems anarkiske karakter og 

enkeltstaters sikkerhedspolitik og teorier om årsager til kriminalitet – for blot at nævne nogle centrale 

teorier, der indgår i samfundsfagsundervisningen på dette niveau. 

Faglighed i samfundsfag hviler i høj grad på, at teorier anvendes til at forstå samfundsmæssige 

sammenhænge og til at tolke og forklare samfundsmæssige fænomener og vurdere konsekvenser af 

bestemte udviklinger. Også her kan vi indledningsvist skelne mellem at kende, anvende og kritisk overveje 

teorier. 

Kende teorien 

Undervisningen har enkelt formidlet indført eleverne i udvalgte centrale teorier om samfundsmæssige 

sammenhænge, og læringsmålet er, at eleverne kan gøre rede for teorierne. F. eks. kan vi forvente at 

eleven kort kan gøre rede for forskellige forklaringer på ungdomskriminalitet. På et mere komplekst niveau 

opereres med flere teorier, evt. konkurrerende teorier, og læringsmålet er at eleverne kan identificere de 

teoretiske uenigheder. Kan eleven skelne mellem teorier der forklarer kriminalitet på et individniveau, på 

gruppeniveau og på samfundsniveau? På det mest avancerede niveau kan eleverne også overveje 

grundlaget for den teoretiske uenighed f. eks. ved at pege på grundlæggende antagelser bag teorierne. 

Dermed nærmer vi os det niveau, hvor eleverne kan reflektere kritisk over teorierne. 
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Anvende teorien 

Undervisningen giver eleverne faglige udfordringer, der kræver relevant brug af teorierne til at tolke og 

forklare samfundsmæssige fænomener og forandringer. Læringsmålet er at eleverne kan tolke og forklare 

samfundsmæssige fænomener med brug af samfundsfaglige teorier. På det mere komplekse niveau kan 

eleverne opererer med forskellige teorier, sådan at de udvikler forskellige tolkninger og forklaringer med 

brug af flere teorier. På det mest avancerede niveau kan eleverne så forholde sig kritisk til hvor frugtbare 

de forskellige teorier er i forhold til at tolke og forklare et fænomen, og måske også udvikle anbefalinger i 

forhold til at løse samfundsmæssige problemstillinger. Også her nærmere vi os så det niveau, hvor eleverne 

kan reflektere kritisk over teorierne. For eksempel kan eleverne anvende forskellige teorier om kriminalitet 

til at forklare urolighederne blandt unge med indvandrerbaggrund i København i begyndelsen af 2008 og 

overveje hvordan sådanne uroligheder kan forebygges. 

Reflektere over teorien 

Eleverne har ikke kun kendskab til teorier og kan gøre rede for dem. De kan også anvende dem til at 

fortolke og forklare samfundsfænomener, og endelig kan de reflektere kritisk over og tage begrundet 

stilling til hvor overbevisende og frugtbare teorierne er i forhold til at fortolke og forklare fænomenerne. 

Ofte har vi i samfundsfag teorimangfoldighed i form af flere (evt. modstridende) teorier, der belyser samme 

sagsforhold. F. eks. har vi flere forskellige forklaringer på udviklingen i den europæiske integrationsproces. I 

den situation kan læringsmålene være at eleverne kan 

- sammenfatte hovedsynspunkterne i teorierne, 

- sammenligne teorierne og identificere forskelle/ligheder, enigheder/uenigheder 

- kritisk tage stilling til hvor overbevisende teorierne er. 

Teorier på A-, B- og C-niveauer 

Hvis progressionen skal ses i forhold til A-, B- og C-niveauet må vi også have fokus på teorier på alle tre 

niveauer, også på C- og B-niveauet.  På C-niveauet må eleverne også udfordres til at anvende teorierne til 

at tolke, forklare og vurdere konsekvenser, ellers risikerer vi gold teoriindlæring, uden at eleverne oplever 

at teorierne kan bruges. Det må også her i stedet dreje sig om hvor komplekst og nuanceret teorierne 

anvendes. På alle niveauer skal eleverne også opnå forståelse af, at teorier er til diskussion. Gyldigheden af 

samfundsfaglige teorier kan begrundes med argumentation og dokumentation, men de har også en 

hypotetisk karakter, der betyder at de kan diskuteres. Det vil være problematisk, hvis teoriinddragelsen 

tildækker der. Det er vanskeligt at forestille sig, at vi arbejder med teorier om kriminalitet på C-niveauet 

uden at diskutere kritisk, hvor gyldige teorierne er i forhold til at forklare forskellige 

kriminalitetsfænomener. Progressionen må nok snarere dreje sig om, hvor nuanceret teorierne forstås, 

hvor mange forskellige teorier, der inddrages og hvor selvstændigt og komplekst der reflekteres over 

teorierne. 
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Samfundsfaglige metoder 

Den metodiske kompetence vedrører i høj grad samfundsfags problemorienterede tilgang og er knyttet til 

at kunne undersøge samfundsmæssige problemstillinger. 

Der kan arbejdes med problemstillinger, som opstilles af læreren, for på den måde at udvikle den 

problemorienterede tilgang uden at skulle ”gå i stå” ved problemformuleringen.  

Næste niveau må omfatte at eleverne selv identificerer og formulerer enkle samfundsmæssige 

problemstillinger og opstiller enkle hypoteser og undersøgelsesspørgsmål. Den metodiske kompetence her 

vedrører ikke kun at identificere og formulere problemstillinger, men også at kunne operationalisere 

problemstillingen i form af enkle hypoteser og undersøgelsesspørgsmål, som der realistisk kan findes 

begrundede svar på. 

I en række tilfælde arbejder vi i samfundsfag med undervisningsformer, hvor læreren har samlet materialet 

og opstillet spørgsmål, hvor eleven så skal bruge det udleverede materiale til at give begrundede svar på 

spørgsmålene. Det er vigtigt, at eleverne også selv tilrettelægger en fremgangsmåde, herunder på egen 

hånd, men under vejledning indsamler relevant materiale og vælger, hvilke faglige teorier og begreber, der 

skal inddrages for at belyse problemstillingerne. 

Læringsmål her er, at eleven kan skelne mellem forskellige typer empiri og kender metoder til at 

tilvejebringe forskellig empiri. F. eks. kender eleven til mulighederne for at bruge spørgedata, 

observationsdata og dokumentarmateriale. Når eleven selv foretager mindre problembaserede 

undersøgelser og skal udvikle argumentation og dokumentation for sine svar, er der behov for at eleven 

kender relevante teorier og kan begrunde valget af teori og empiri. F. eks. kan eleven undersøge et politisk 

partis stillingtagen til et kommunalpolitisk spørgsmål med brug af teori om politiske beslutningsprocesser 

og vælge at inddrage observationer af et byrådsmøde, interview med en politiker og analyse af partiets 

materiale. Undervejs i arbejdet med at udvikle dokumentation og argumentation for de svar, der nås frem 

til, skal eleven på det mere avancerede niveau kunne forholde sig kritisk til den anvendte teori og empiri. 

Hvor frugtbare er de teorier om politiske beslutningsprocesser i forhold til at forklare den konkrete 

beslutningsproces, og hvor gyldig er empirien i forhold til at belyse problemstillingen? På det højeste faglige 

niveau kan eleven reflektere kritisk over den anvendte metode og dens muligheder og begrænsninger.  

Metoder vedrører også formidling, og det er derfor et læringsmål, at eleverne kan formidle på en sprogligt 

klar måde med fokus på udvalgte faglige pointer og med blik for den konkrete målgruppe. 

Progression i forhold til metoder kan altså beskrives således: 

 - eleven kender til metoderne, 

 - eleven kan vælge relevante metoder i egen undersøgelse og begrunde valget, 

 - eleven kan anvende metoderne til at udvikle argumentation og dokumentation, 

- eleven kan reflektere kritisk over metodens muligheder og begrænsninger, 

- eleven kan formidle sine resultater klart. 
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Metoder på A-, B- og C-niveauet 

I den eksisterende læreplan og undervisningsvejledning er de metodiske kompetencer nedtonet på C-

niveauet, men står tydeligt på B-, og A-niveauet, svarende til at elevens egne selvstændige undersøgelser af 

samfundsmæssige problemstillinger ikke tydeligt indgår på C-niveauet. På en række punkter angiver 

lærerplan og vejledning dog alligevel at eleven skal arbejde med det metodiske også på C-niveauet, f. eks. 

når det i bekendtgørelsen for Stx på C-niveauet angives, at eleverne skal ”… undersøge konkrete 

prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet …” og der ”… skal i det samlede forløb gennemføres mindst et 

projektarbejde, hvor en faglig problemstilling skal behandles med brug af metoder fra faget…”. Det angives 

også at der på C-niveaet kan gennemføres ”… mindre empiriske undersøgelser” og at i ”… konkrete forløb 

med andre fag giver samfundsfag metoder og begreber til mindre empiriske undersøgelser.” De metodiske 

kompetencer er altså ikke fraværende på C-niveauet, og progressionen må derfor også overvejes her. De 

skal både kende til metoder, herunder empiriske undersøgelser, og de skal også i mindre omfang kunne 

anvende metoder til belysning af problemstillinger. Når dette er tilfældet, er det også nødvendigt, at de 

arbejder kritisk med gyldigheden af de udsagn, de begrunder med brug af metoderne. Alternativet, at 

arbejde ukritisk med metoder på C-niveauet kan ikke begrundes fagligt. Det er derfor også svært her at 

forestille sig, at de ikke også på C-niveauet må kende metoder, kunne anvende metoder og kunne vurdere 

metoder kritisk. Igen må der i stedet være tale om, at de anvender enkle metoder i små afgrænsede 

undersøgelser med en mindre grad af kompleksitet. 

 

Samfundsfaglig viden og forståelse 

Vedrørende faktuel viden vil læringsmålet ofte være, at eleven ganske enkelt kan gøre rede for sin viden, 

og her kan vi være på et lavt taksonomisk niveau. Det er jo oplagt at opfatte progression som et spørgsmål 

om omfanget af viden, men i et progressionsperspektiv kan det overvejes: Hvad skal elever kunne med 

deres viden i forhold til at udvikle deres forståelse? 

Når eleven arbejder med viden om konkrete enkelteksempler, kan eleven så overveje i hvilken forstand 

denne konkrete viden er unik eller kan generaliseres? Tilsvarende kan eleven have en forståelse, der bygger 

på egne erfaringer og fortællinger, men i hvilken grad kan eleven udvikle denne forståelse baseret på faglig 

viden, teorier og begreber? Elevens viden kan være endimensionel og unuanceret, men kan eleven også 

bevæge sig videre til en mindre enkel og mere kompleks og nuanceret viden? 

Det høje faglige niveau vedrørende viden kan opnås, når eleven udvikler forståelser af sammenhæng, f. eks. 

når eleven kan se og begrunde sammenhænge mellem udviklingen på et område og udviklingen på et andet 

område eller når eleven kan karakterisere og tolke fænomener gennem sammenligninger. Så bevæger 

eleven sig fra fragmenteret viden til sammenhæng i sin viden. 

Når det drejer sig om sammenhænge er der tre oplagte problematikker, som kan udtrykkes i faglige 

niveauer. Kan eleven se sammenhænge rumligt i form af sammenhænge mellem det lokale, nationale, 

regionale og globale niveau, sådan at samfundet kan anskues i både et lokalt og globalt perspektiv? Kan 

eleven se sammenhænge på strukturelt niveau mellem økonomiske, politiske, sociale strukturer, sådan at 

samfundet kan forstås helhedsorienteret? Kan eleven se sammenhænge i en tidslig dimension mellem 
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bagvedliggende forudsætninger, udviklingsskabende faktorer og udløsende begivenheder og aktører? Her 

er der mulighed for at formulere et A-niveau som en højere grad af forståelse af sammenhæng. 

Samfundsfaglig viden på A-, B- og C-niveauet 

Den skelnen der kan foretages på A-, B- og C-niveuaet i forhold til samfundsfaglige vidensområder vedrører 

først og fremmest omfang, kompleksitet og sammenhæng. Vidensomfanget er en oplagt skelnen mellem de 

tre niveauer, men dog sådan at alle tre samfundsfaglige hovedområder - økonomi, politik og sociologi - 

berøres på alle tre niveauer. Vi har en nærmere kommentar til den internationale dimension i et følgende 

afsnit. Med hensyn til sammenhængende viden er det en faglighed der kan betones særligt på A-niveauet. 

 

Holdningsdiskussioner i samfundsfag 

Det er en væsentlig samfundsfaglig kompetence at kunne skelne mellem udsagn om sagsforhold og 

normative udsagn om værdier og holdninger. Det er væsentligt at skelne, men elevernes egne holdninger 

og værdier indgår i og spiller en rolle i læreprocessen. Det angives f. eks. i bekendtgørelsen for Stx på C-

niveauet når det siges, at eleverne ”… på et fagligt grundlag (skal) argumentere for egne synspunkter og 

indgå i dialog derom.” og at ”… der skal lægges afgørende vægt på den enkelte elevs muligheder for på et 

fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.” Synspunkter, argumenter og 

vurderinger kan ikke adskilles fra holdninger og værdipositioner, men det er væsentligt for fagligheden i 

undervisningen, at eleverne opnår en forståelse af forskellen mellem at belyse sagsforhold og tage 

holdningsmæssigt stilling til de sagsforhold. Dels kan eleverne sagligt belyse, hvilke synspunkter et bestemt 

politisk parti har, og dels kan de selv tage stilling til de politiske synspunkter. Med udgangspunkt i denne 

skelnen bør undervisningen rumme mulighed for en holdningsbaseret drøftelse af væsentlige 

problemstillinger. Det er motiverende for eleverne og giver kompetencer af betydning for demokratisk 

deltagelse. Det er afgørende at sådanne holdningsdiskussioner rammesættes tydeligt både tematisk og 

tidsligt, så holdningsdiskussioner dels er mulige og får plads og dels ikke uafbrudt forstyrrer 

samfundsfagsundervisningen, når der holdes fokus på at belyse sagsforhold. 

Holdningsdiskussionen kan kvalificeres yderligere fagligt ved at arbejde systematisk med, at eleverne sagligt 

og præcist kan identificere synspunkter og holdninger, som kommer til udtryk i tekster og andre udsagn og 

kan gøre sagligt rede herfor og herunder også kan identificere vigtige forskelle i synspunkter og holdninger. 

Hvor er de centrale uenigheder? På et fagligt dybere niveau kan eleverne se synspunkter og holdninger som 

udtryk for mere grundlæggende antagelser og ideologier. Et yderligere fagligt niveau opnås, når eleverne 

kan vurdere synspunkter og holdninger kritisk ud fra grundantagelser, grundværdier og 

handlekonsekvenser.  Kan de også opstille egne holdningskriterier i forhold til en stillingtagen til sagen, og 

på det grundlag vurdere, hvad der taler for og hvad imod bestemte holdninger og positioner, har de et højt 

fagligt niveau i forhold til at gennemføre en holdningsdiskussion. Endelig kan eleverne måske selv tage 

argumenteret stilling og begrunde egne synspunkter og holdninger, men det er aldrig det afgørende for det 

faglige niveau, om en sådan endelig stillingtagen kan gennemføres af eleven. Det er selvfølgelig helt 

legitimt fra et fagligt synspunkt, at eleven forholder sig fortsat diskuterende og reflekterende og ikke har 

taget endeligt stilling. Formålet med de fagligt kvalificerede holdningsdiskussioner i samfundsfag er netop 

ikke at eleverne tager en endelig stilling, men at de udvikler en kritisk diskuterende og undersøgende 

metode, de kan bruge til udvikling af deres egen personlige stillingtagen. 
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Når vi taler om progression i forhold til holdningsdiskussion, så kan vi altså skelne mellem at 

 - kunne identificere forskellige holdninger til en sag i tekster/udsagn, 

 - kunne gøre sagligt rede for forskellige holdninger, 

 - kunne argumentere for holdningen i en diskussion (andres/evt. egen), 

- kunne vurdere holdninger kritisk (andres/egen). 

Holdningsdiskussioner på C-, B- og A-niveauet 

På alle niveauer bør der indgå holdningsdiskussioner, og de faglige krav til en sådan bør i princippet være 

de samme på alle niveauer. Eleverne skal kunne identificere forskellige holdninger og kunne gøre sagligt 

rede for dem, de skal kunne fremsætte relevante argumenter for dem og forholde sig kritisk til dem. Også 

her bliver det relevante kriterium i stedet, hvor nuanceret eleven skal behandle sagen, og hvor aktivt 

eleven skal inddrage samfundsfaglige teorier, begreber og metoder i overvejelserne. 

 

4. Progressionsforståelser i bekendtgørelse og vejledning  
 

I dette afsnit vil vi kommentere nærmere på nogle af de progressionsforståelser, der kommer til udtryk i 

bekendtgørelse og vejledning. 

4.a. Fra nationalt til internationalt stof? 
Fagene på C, B og A niveau er beskrevet sådan at internationalt stof spiller en meget begrænset rolle på C-

niveauet og i stigende omfang kommer ind på B og A-niveauet. 

Udviklingsgruppen problematiserede forestillingen om, at vi kunne udelade internationalt stof på C-niveau. 

Udviklingsgruppens deltagere havde da også faktisk inddraget internationalt stof på C-niveau.  

Set fra et progressionsperspektiv kan det være relevant at inddrage internationalt stof på C-niveuaet. Det 

har betydning for elevernes læringsudbytte, at undervisningens indhold virker relevant og væsentligt for 

dem. Dette opnås blandt andet ved, at undervisningen tager udgangspunkt i en række væsentlige 

samfundsproblemer i tiden, og flere af disse har en klar international dimension.  Internationalt stof er ikke 

nødvendigvis vanskeligere at forstå, sådan at det kunne begrunde, at udsætte det til et højere niveau, og 

der er heller ikke tale om, at viden om danske samfundsforhold altid er en forudsætning for at forstå 

internationalt stof. I stigende grad er der også tale om, at det ikke er frugtbart at se danske 

samfundsforhold isoleret. Til den problematik må også føjes, at det i stigende grad er en faglig svaghed, 

hvis undervisningen i det politiske system opdeles, så eleverne først arbejder med det danske politiske 

system uden inddragelse af EU-samarbejdet og siden introduceres til EU’s institutioner. I stedet bør 

eleverne indføres i det komplekse politiske system, hvor beslutningsprocesser i medlemslandende er tæt 

sammenvævede med beslutningsprocesser i EU’s institutioner.  
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På den anden side er der god mening i at fastholde, at vi som mennesker ikke kun indgår i en globaliseret 

verden, men også er lokaliseret i bestemt tid og sted, og at samfundsfænomenernes nærhed og de 

handlemuligheder som borger, der er knyttet til den nærhed, må inddrages, når fagets stofindhold 

fastlægges.  

I et progressionsperspektiv er der derfor ingen speciel grund til at udelade internationalt stof på C-niveauet, 

men tværtimod gode grunde til i en række situationer at inddrage det. Der ligger derfor ikke nogen speciel 

progression i at gå fra nationalt til internationalt stof. Omvendt kan det begrundes at rette fokus på de 

samfundsfænomener, som har størst nærhed, og hvor eleverne som borgere har handlemuligheder, men 

den betragtning gælder for både C, B og A-niveauet. 

 

4.b. Fra faktaviden til teoretisk funderet forklaring? 
Bekendtgørelse og vejledning undlader at betone teori og forklaring på C-niveuaet. Kun på B- og A-niveauet 

skal der arbejdes med forklaring med brug af teorier. Vi problematiserede denne progressionsforståelse, 

for også på C-niveauet, må der arbejdes med teoretisk begrundede forklaringer. Det handler i stedet om 

hvor komplekst og nuanceret der arbejdes med teorier og forklaringer. 

 

4.c. Empiri og teori 
Empiri optræder også på C-niveauet. Vi kan ikke undgå at inddrage empiri, og det betyder at også på C-

niveauet må vi berøre forholdet mellem teori og empiri og metodiske kompetencer i brugen af empiri. 

Progressionen her må beskrives som en bevægelse hen mod mere kompleks og selvstændig omgang med 

empiri. Selvom empiri optræder som vigtig del på alle tre niveauer, så angiver bekendtgørelsen en forskel 

på om undervisningen tilrettelægges efter induktivt eller deduktivt princip.  

I bekendtgørelsen står for C-niveauet for Stx står 

”I undervisningen skal der lægges vægt på det induktive princip, dvs. aktuelle problemstillinger skal være 

udgangspunktet, …” 

Der skal altså tages udgangspunkt i konkrete, aktuelle samfundsfænomener. 

I B- og A-niveauet står i stedet: 

”Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem induktivt og deduktivt tilrettelagte forløb.” 

Tanken er tilsyneladende at den deduktive tilgang er fagligt mere krævende eller ligger på et højere fagligt 

niveau, men det må problematiseres om en sådan tankegang kan begrundes. Det kan anføres at det på alle 

niveauer er vigtigt at søge at skabe kobling mellem teoretisk funderede ræsonnementer og 

hverdagserfaringer og aktuelle samfundsfænomener. Det fører i stedet til en anden betragtning, nemlig at 

progressionen i elevernes udvikling af samfundsfaglige kundskaber og færdigheder støttes gennem at 

veksle mellem en induktiv og en deduktiv tilgang - også på C-niveauet. 
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4.d. Progression i udvikling af undersøgelseskompetencer?  
Samfundsfag har på både C, B og A-niveauet fokus på samfundsmæssige problemstillinger. 

Bekendtgørelsen for samfundsdag, Stx på C-niveau angiver at formålet med faget er, at undervisningen skal 

fremme at eleverne kan ”… diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt 

kvalificeret niveau”.  Bekendtgørelsen angiver også som faglige mål, at eleverne kan ”redegøre for aktuelle 

samfundsmæssige problemer og løsninger herpå” og kan ”formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge 

informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge” og 

”… undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”. Med hensyn til fagets didaktik 

angives at undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i ”elevernes undren og nysgerrighed 

vedrørende aktuelle samfundsmæssige problemstillinger”.  

Fra HTX-læreplanen: Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i 

den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere dem i forhold 

af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme 

elevernes selvstændighed til at kunne tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt 

kvalificeret niveau. Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale 

samfundsforhold og den dynamik, herunder den teknologiske udvikling, der har indflydelse på 

udviklingen i det moderne samfund. Elevernes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, 

begreber og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på virkelighedsnære problemstillinger. 

Her er altså på C-niveauet beskrevet et fag der både indholdsmæssigt, metodisk og didaktisk har fokus på 

at eleverne med udgangspunkt i deres interesse for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, kan 

formulere samfundsfaglige spørgsmål, der vedrører disse problemstillinger, og konkret kan undersøge 

sådanne udvalgte problemstillinger. Det er væsentligt at lægge mærke til, at problemorienteringen i faget 

ikke kun er en arbejdsform, men også et indholdselement, fordi der indholdsmæssigt er fokus på at 

undersøge samfundsmæssige problemstillinger. Derfor bliver problemorienteringen i faget både et 

indholdsmæssig, metodisk og didaktisk anliggende. 

Disse faglige mål bliver yderligere tydeliggjort på B- og A-niveauet i Stx. På begge niveauer skal eleverne 

kunne ”undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå” og dette bliver fuldt op 

med en række mål, der angiver at eleverne skal kunne undersøge forskellige konkrete problemstillinger. På 

disse niveauer er der indholdsmæssigt fokus på konkrete, aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.  

På B- og A-niveauet er der også flere og præcise mål knyttet til metodiske kompetencer i forhold til at 

foretage egne undersøgelser. På B-niveauet er angivet at eleverne skal kunne ”formulere fagligt funderede 

problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmesproget materiale til at undersøge 

problemstillinger og konkludere” og eleverne skal kunne ”… anvende kvantitative og kvalitative metoder”. 

Her er udviklingen af den metodiske kompetence i forhold til at formulere og undersøge problemstillinger 

fremhævet. 

På B- og A-niveauet lægges nu også vægt på, at eleverne kan ”forklare samfundsmæssige problemstillinger 

ved anvendelse af begreber og enkle teorier”, og med det menes jo nok, at de kan angive årsager til 

bestemte samfundsproblemer med brug af faglige teorier om sammenhænge. På A-niveauet er dette 

betonet yderligere. Her siges f. eks. at eleverne skal kunne ”… forklare sammenhænge mellem 
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samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre”, ”… forklare effektivitetshindringer …” 

og ”… forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system …”.  

Vi kan passende kalde den kompetence, der her er beskrevet for ”undersøgelseskompetence” og der er 

dybt set tale om en metodisk kompetence. Den omfatter at kunne  

- identificere og formulere enkle samfundsmæssige problemstillinger og opstille enkle hypoteser og 

undersøgelsesspørgsmål, 

- tilrettelægge fremgangsmåde, herunder indsamling af materiale og valg af faglige teorier og begreber til 

belysning af problemstillingerne, 

- skelne mellem og tilvejebringe forskellige typer af empiri, 

- begrunde valget af teori og empiri, 

- gennemføre dokumentation og argumentation for de svar, der nås frem til, og herunder forholde sig 

kritisk til den anvendte teori og empiri, 

- formidle de faglige resultater på en klar og for målgruppen hensigtsmæssig måde, 

- reflektere kritisk over den anvendte metode og dens muligheder og begrænsninger. 

Bekendtgørelsen for samfundsfag på A-niveauet har alle disse elementer af kompetencer med i 

beskrivelsen af de faglige mål, men der er elementer, som ikke er medtaget på B- og C-niveauet og dermed 

rummer bekendtgørelserne en slags progressionsforståelse.  

Denne forståelse af progression i udvikling af den problemorienterede undersøgelseskompetence mellem 

C-, B- og A-niveauet kan problematiseres. Der kan peges på,  

- at det er vanskeligt at opfylde intentionerne med problemorienteringen på især C- men også B-niveauet, 

hvis ikke alle undersøgelseskompetencerne hovedelementer er medtænkt, 

- at det er vanskeligt at nå at udvikle den fulde undersøgelseskompetence, som der kræves i forhold til 

forberedelse til videreuddannelse, hvis ikke der arbejdes med alle undersøgelseskompetencens elementer 

fra begyndelsen af den gymnasiale uddannelse, 

- at der kan bygges på undersøgelseskompetencer, som eleverne har med fra grundskolen 

Problematiseringen kan pege på at progressionen måske ikke så meget skal forstås i form af at nogle af 

undersøgelseskompetencens elementer ikke indgår på C- og B-niveauet, men i stedet at alle 

kompetencerne beherskes på et mere komplekst niveau.   

 

4.e. Progression i samfundsfag på A-niveau som valgfag 
Der kan opstå vanskeligheder i progressionen og planlægningen af forløb, når der løftes til samfundsfag A-

niveau som valgfag fra obligatorisk B- eller C-niveau i studieretningen. Bekendtgørelsen beskriver, hvad der 
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skal fokuseres på fagligt og progressionsmæssigt ved dette løft. Det kan dog være svært at få det til at 

fungere, når alle faglige og metodemæssige mål skal nås på kun ét år. 

Ifølge bekendtgørelsen er der især 6 punkter, der skal tages højde for i undervisningen, når samfundsfag B-

niveau løftes til A-niveau: 

- der skal fyldes teorier på det allerede gennemgåede kernestof, 

- det kernestof, der kun forefindes på A-niveau, skal gennemgås, 

- eleven skal redegøre for et mindre samfundsvidenskabeligt skrift, 

- eleven skal kunne forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger, 

- eleven skal kunne opsøge og vurdere informationer, 

- der skal afsættes tid til skriftlige opgaver. 

(Kilde: http://us.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF08/Vejledninger/stx/080701_samfundsfag_A_stx_vejledning.ashx s. 30 - 

33) 

Generelt skal elevens evne for samarbejde, selvstændighed og informationssøgning udvikles og samtidig 

skal den samfundsfaglige skriftlige dimension trænes. Det stiller store krav til eleverne, da det betyder 

mange timer i faget samt op til 120 timers skriftligt elevarbejde på ét år. De væsentligste udfordringer ved 

at starte på A-niveau i 3.g kan være sideløbende B- og A-niveau, sammensætning af klasser med forskellig 

faglig baggrund samt den skriftlige dimension, disse problemer og forslag til løsninger skitseres herunder: 

Problem:  

Nogle elever har så oven i købet B-niveau sideløbende i 3.g, dette medfører at det kan være sært at lave en 

tydelig progression i temaerne for både A-niveau og B-niveaulæreren.  

Løsning: 

Man må derfor opfordre lærerne til så vidt muligt at samarbejde og udveksle studieplaner og evt. 

sammensætte disse så progressionen bliver tydeligere for eleven samt at temaernes rækkefølge bliver 

bedst mulig.  

Problem: 

Andre problemer kan opstå, når klassen er sammensat af flere forskellige klasser med forskellige forløb i 1. 

og 2. g. det kan give problemer, når der skal fyldes teorier på gennemgået stof, da dette ikke nødvendigvis 

er helt det samme for alle. Det kan endvidere gøre det svært for eleverne at samarbejde i grupper, når de 

har forskellige udgangspunkter, og det begrænser mulighederne for gruppedannelser til eksamen. Det kan 

også give nogle elever en fordel, hvis de har den samme lærer gennem hele forløbet, hvor læreren så i 

højere grad end hos de ”nye” elever ved, hvad der er gennemgået og lagt vægt på i 1. og 2. g. 

Løsning: 

http://us.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF08/Vejledninger/stx/080701_samfundsfag_A_stx_vejledning.ashx


 

 
 

17 
 

Dette problem kan løses ved at klassen starter ud med et tema, som ingen har haft før, så alle er på samme 

niveau, fx kan der vælges et tema indenfor international politik, som ikke gennemgås på B-niveau. Alle får 

således en tryghed i klassen, som gør det lettere for eleverne at turde være med, når der senere udbygges 

på tidligere temaer. 

Problem: 

På et år skal eleverne nå ca. 120 timers skriftlige opgaver. Det er meget set i lyset af, hvad de ellers skal nå 

af skriftlige opgaver i 3.g fx er der de større skriftlige opgaver SRP og AT-synopsis. 

Løsning: 

Gymnasierne kan lægge noget af det skriftlige arbejde i 2.g på B-niveau for de klasser, hvor der er elever, 

der ønsker at løfte samfundsfag til A-niveau. De elever, der ikke ønsker at løfte til A-niveau, kan også få 

glæde af at skulle formulere sig skriftligt, da denne kompetence kan anvendes til skrivning af synopsis til 

mundtlig samfundsfagseksamen og ved de større skriftlige opgaver i 3.g. 

 

5. Progression i forhold til grundskole og videreuddannelse 
 

Progression er involveret i overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og ungdomsuddannelse og 

videregående uddannelse. Set i didaktisk perspektiv, er det vigtigt at næste uddannelsesniveau har indsigt i 

hvilke forudsætninger elever og studerende kommer med, og tager udgangspunkt i disse forudsætninger. 

Hvis eleverne/de studerende oplever at det, de kommer med, ikke bliver set og ikke bliver brugt på næste 

niveau, så understøtter det ikke progressionen i deres læring. Derfor er brobygning mellem niveauerne 

centralt i et progressionsperspektiv 

 

5.a. Udgangspunktet fra grundskolen 
Der er især to forhold, som er vigtige at være opmærksom på ved de kundskaber og færdigheder 

grundskolen har givet eleverne. Dels har det haft samfundsfag i 8. og 9. klasse med afsluttende prøve i 

faget, og dels har de arbejdet med problemorienterede projekter med en samfundsmæssig dimension, jf. 

læreplanen i samfundsfag og bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse. Dertil kommer at eleverne 

også i en række andre fag har opnået faglige kundskaber og færdigheder, der har betydning i en 

samfundsfaglig sammenhæng. Det gælder f. eks. historie, matematik, geografi, dansk og 

kristendomskundskab, men også andre fag. 

Læreplanen i samfundsfag i grundskolen har haft fokus på både økonomiske, politiske og sociale forhold og 

denne traditionelle forståelse af tre samfundsfaglige hovedområder er tydeliggjort yderligere i den 

læreplan, der har virkning fra august 2009. Undersøgelser af samfundsfagsundervisningen i folkeskolen har 

dog også peget på, at faget har kunnet leve en noget tilbagetrukket tilværelse, men der har siden 2007 

været afsluttende prøve i faget, og det har styrket fagets position på sluttrinnet i grundskolen. En del 
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grundskolelærere har i årene 2007-2009 været på efteruddannelse i forlængelse af prøvens indførelse. I de 

gymnasiale uddannelser må vi derfor kunne forvente at eleverne kommer med mere tydelige 

samfundsfaglige kundskaber og færdigheder end hidtil. For at fremme progressionen i elevernes læring er 

det væsentligt at vi som lærere i de gymnasiale uddannelser holder os orienteret om læreplanen for 

grundskolen.1 

Med hensyn til udvikling af undersøgelseskompetencer er der blevet arbejdet en del med det i mange 

skoler i flere år, men i 1994 blev der indført en obligatorisk projektopgave i 9. klasse. Projektopgaven er 

problemorienteret. Det angives i bekendtgørelsen:2 

”Arbejdet med projektopgaven skal videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få 

en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med problemstilling.” 

Der er tale om at eleverne arbejder med en høj grad af selvstændighed i forhold til at formulere, 

tilrettelægge og gennemføre projektet. Bekendtgørelsen angiver: 

”Lærerne skal i løbet af projektugen give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne behov 

og forudsætninger, jf. folkeskolelovens § 18, med hensyn til  

1) indkredsning af problemstillingen,  

2) afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til problemstillingen,  

3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer,  

4) valg og brug af indhold og metoder,  

5) valg og brug af kilder og materialer,  

6) valg og brug af udtryksform,  

7) fremstilling af produkt og  

8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.” 

 

I en lidt kryptisk formulering står der: 

”Det overordnede emne skal kunne perspektiveres og lægge op til formulering af delemner med 

problemstillinger, der inddrager stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag og 

samfundsområder samt giver udfordringer til den enkelte elev.” 

Men det betoner, at samfundsdimensionen er med i projektopgaven. 

Der er altså tale om at eleverne fra grundskolen har arbejdet med grundlæggende elementer i faget 

samfundsfag og har arbejdet med det selvstændige problemorienterede projekt, hvor flere fag spiller 

sammen, og hvor samfundsfag indgår. I et progressionsperspektiv er det opgaven i samfundsfag i de 

gymnasiale uddannelser at få skabt forbindelse til disse faglige kundskaber og færdigheder fra grundskolen. 

 

                                                           
1
 Undervisningsministeriet: Fælles Mål 2009. Samfundsfag. Faghæfte 5. Kbh. 2009,  

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-
%20Samfundsfag.aspx  
2
 Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse (gældende fra 1. aug. 2006), 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25099  

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Samfundsfag.aspx
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Samfundsfag.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25099
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5.b. Den videregående uddannelse 
Vores materiale er ret begrænset, når det drejer sig om at belyse hvordan lærere på videregående 

uddannelser oplever hvilke kundskaber og færdigheder i samfundsfag, de studerende har med sig fra de 

gymnasiale uddannelser. Der er tale om interview med ganske få personer på henholdsvis Statskundskab, 

Københavns Universitet og i linjefaget samfundsfag i læreruddannelsen. 

Lærerne i Statskundskab, Københavns Universitet 

Vi har som led i arbejdet med progression kontaktet institutleder Lars Bille ved Institut for Statskundskab på 

Københavns Universitet for at høre, hvilke kompetencer fra samfundsfagsundervisningen de bygger videre 

på, når de studerende fortsætter på statskundskab og de blev spurgt, hvad de forventer, at eleverne skal 

kunne, når de starter på studiet og hvor de studerende kunne være bedre, når de begynder. 

Inden mødet med Lars Bille havde han stillet spørgsmålene til 10 af instituttets undervisere. Det 

gennemgående svar var, at de studerende meget ofte mangler kendskab til det danske politiske system og 

faktuel viden om det danske samfund. Lærerne klager over, at de studerende har meget store huller i den 

historiske almenviden. Lærerne synes også, at de studerende forståelse for tal har været for ringe og de ser 

frem til, at matematik på B-niveau bliver adgangskrav til studiet.  

Vi spurgte Lars Bille, om det ikke ville løse nogle af studiets startproblemer, hvis man krævede samfundsfag 

A- eller B-niveau som adgangskrav, svarede han, at det var vigtigere, at de studerende havde gode 

forudsætninger i matematik. 

Lærerne i læreruddannelsen, linjefaget samfundsfag 

Lærerne i linjefaget samfundsfag oplever meget store forskelle i de studerende kundskaber og færdigheder 

i samfundsfag. En del af de studerende har ikke megen faktisk viden om samfundsforhold og er ikke vant til 

at anvende præcise faglige begreber og diskutere teorier. Enkelte lærere udtalte, at der ligefrem var behov 

for ”aflæring” af misforståelser. Andre har et højt fagligt niveau, som der uden videre kan bygges på i 

linjefaget.  

På vidensniveauet peger lærerne i sær på, at der ofte mangler viden om økonomi. Elementære teoretiske 

antagelser og fagbegreber i økonomisk teori er stort set ukendte for mange at de studerende. 

Det er almindeligt at lærerne i linjefaget samfundsfag anvender nogle af grundbøgerne beregnet for 

samfundsfag på A-niveauet i de gymnasiale uddannelser, og det vil så for nogle af de studerende være 

anden gang, de møder de værker. Men grundbøgerne bliver ikke slavisk gennemgået og de suppleres med 

en række andre tekster på væsentlige højere fagligt niveau, idet der i linjefaget arbejdes meget med 

selvstændig undersøgelse af samfundsmæssige problemstillinger. 

Flere lærere peger især på de studerende manglende metodiske erfaring. De har store vanskeligheder med 

at identificere centrale samfundsmæssige problemstillinger og formulere dem i klare og operationelle 

undersøgelsesspørgsmål. De har vanskeligt ved at tilrettelægge en enkel empirisk undersøgelse og 

utrænede i teoridiskussion.  
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5.c. Betragtninger om brobygning 
Udsagnene kan i kraft af det begrænsede data-materiale ikke bruges til at generalisere, men med det 

forbehold har vi gjort os nogle overvejelser.  

Når underviserne på de videregående uddannelser udtrykker, at de kan identificere betydelige faglige 

mangler, så ligner det tilsvarende udsagn fra lærere i ungdomsuddannelserne, når de skal kommentere 

elevernes kundskaber og færdigheder fra grundskolen. Vi vil ikke afvise at underviserne identificerer faglige 

mangler, men der er også tale om, at underviserne på niveauet over har svært ved at genkende, se, 

anerkende de faglige kundskaber og færdigheder, som deres elever/studerende faktisk kommer med. Det 

kan give alvorlige læringsproblemer, for hvis eleverne oplever at det, de har med sig, ikke ”kan bruges her”, 

så risikerer vi, at de holder deres kundskaber og færdigheder tilbage og afventer det nye, de nu skal lære. 

Især hvis de møder den opfattelse, at de ”misforståelser de kommer med, skal de have aflært”. Dermed 

svækkes muligheden for at fremme progression fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra 

ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Hvis vi skal fremme progression i elevernes læring, skal 

vi være omhyggelige med at få indsigt i deres eksisterende forståelser og tage udgangspunkt i dem - også 

der hvor vi mener de er mangelfulde. 

Det kan være reelt nok, at konstatere, at det ikke så meget er paratviden på det ene eller andet 

samfundsområde, der er udgangspunktet for næste uddannelsesniveau, som når statskundskabslærere i 

stedet efterspørger matematikkundskaber og lærerne i læreruddannelsen efterspørger metodiske 

kompetencer, men lige så væsentligt at holde fast i, at det er samfundsfaglig indsigt og forståelse, der er 

motiverende for eleverne i samfundsfag, og giver dem lyst til at uddanne sig videre indenfor det 

samfundsvidenskabelige område. 

 

6. Eksempler på progression i konkrete undervisningsforløb 
 

Dette afsnit rummer et antal korte beskrivelse af eksempler på hvordan der er arbejdet med progression i 

konkrete undervisningsforløb og refleksion over erfaringerne hermed. 

 

6.a. En case med fokus på europæisk integration 
Forløbet er et tema om EU, hvor eleverne skal få en grundlæggende viden om EU’s baggrund og 

politikområder. Kernestoffet omhandler forskellige politiske systemer og Danmarks suverænitet og 

integration i Europa. De faglige mål er at kunne undersøge og dokumentere et politikområde i EU samt at 

kunne forklare begivenheder og udviklingstendenser i EU samt kunne diskutere Danmarks 

handlemuligheder i forbindelse hermed. 

Forløbet er bygget op med følgende undertemaer: 

EU’s baggrund, opbygning og beslutningsproces 
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Beslutningsprocedurer med et aktuelt eksempel  

Det demokratiske underskud + mediernes rolle 

EU’s politikområder - Det indre marked 

EU’s politikområder - Landbrugspolitikken  

EU’s politikområder – ØMU’en og den fælles økonomiske politik 

Hvor stort skal Europa være?  EU – lukket eller åben klub. 

Hvorhen, Europa? 

Integrationsteorier 

Progressionen kan ses i rækkefølgen af undertemaer, idet de første i højere grad er beskrivende og 

undersøgende, mens de sidste lægger mere op til vurdering og diskussion. Dette afspejles også i valget af 

arbejdsformer i de enkelte moduler, da det er tanken at 1.-2. modul mest lægger op til en forståelse af EU’s 

organer og beslutningsprocesser, dog med elevernes egen undersøgelse af et direktiv eller en forordning.  

Modul 3-6 skulle lægge op til undersøgelse og analyse af fordele og ulemper ved det poliske og det 

økonomiske system i EU. Til slut det mere vurderende og diskuterende i forbindelse med EU’ udvidelse og 

integration – hvor er EU på vej hen? 

Skriftligt vil der være en tidligere eksamensopgave om EU for at eleverne kan stifte bekendtskab med den 

opbygning og sværhedsgrad af opgaverne som de vil blive stillet overfor til skriftlig eksamen. Desuden vil de 

blive bedt om at lave en synopsis over en selvvalgt problemstilling indenfor temaet EU á la de krav de bliver 

stillet overfor til mundtlig eksamen. 

For at få anvendt deres viden har vi et besøg i Folketinget med Morten Messerschmidt fra DF og Lone 

Dybkjær fra R. 

 

6.b. En case med fokus på metode 
Metode i grundforløb C-niveau og på B-niveau 

Metodeforløb i november/december i grundforløbet på C-niveau 

Forløbet strækker sig over 5 uger, 7 dobbeltlektioner =14 lektioner. 

Formålet med forløbet er, at eleverne på egen hånd skal kunne tilrettelægge en mindre empirisk 

undersøgelse, hvor de i grupper à 3 eller 4 ud fra et givet tema skal kunne formulere en 

problemstilling/hypotese. Denne skal besvares ved hjælp af spørgeskemaer.  

Inden metodeforløbet har eleverne haft et tværfagligt tema i 8 uger, som er afsluttet med en tværfaglig 

rapport. Viden fra det tværfaglige forløb er baggrundsviden for den empiriske undersøgelse. 
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Den teoretiske baggrundsviden er Fold dig ud af Per Henriksen m.fl, Columbus 2007, kapitel 2 Indsamling af 

data. Kapitlet gennemgås ved skriftlige arbejdsspørgsmål og klasseundervisning. 

Ved vejledningssamtaler med hver enkelt gruppe om problemstilling og deres stillede spørgsmål kommer 

eleverne til at reflektere over deres spørgsmål og om de eventuelt vil give det klare svar, som de forestiller 

sig de vil få. Eleverne bevidstgøres under vejledningsprocessen om vigtigheden i at formulere spørgsmål, så 

der ved besvarelserne ikke skal tolkes, hvad der menes.  Eleverne får ofte først denne forståelse ved 

gruppevejledning, selvom det er blevet gennemgået med teorien. 

Ved gruppevejledningen diskuteres layout og antallet af spørgsmål og formen.. Eleverne er mere 

engagerede og reflekterer mere over arbejdet end ved klasseundervisning. 

Indsamlingen af data må ikke ske på skolen men skal ske i lokalområdet.  

For nogle elever er det meget grænseoverskridende at skulle bede fremmede om at besvare spørgsmål 

uanset om det er skriftligt eller mundtligt. Nogle elever får positive aha-oplevelser både ved indsamling af 

data og ved bearbejdning. Eleverne bliver meget bedre til at forstå/gennemskue validiteten af egne og 

andres undersøgelser. 

Grupperne fremlægger deres bearbejdede resultater på PowerPoint for klassen. Eleverne skal forholde sig 

gyldighed af egen undersøgelse og til de andre gruppers.  

På B-niveau skal eleverne gennemføre en kvantitativ empirisk undersøgelse og kunne lave en kvalitativ 

undersøgelse. Eleverne skal indsamle og bearbejde informationer i regneark. Kapitel 6 og 7 i Fold dig ud er 

velegnede til teoriundervisning på dette niveau. 

Problemet med metodetema på B-niveau er ofte, at eleverne ikke har samme forudsætninger, da de enten 

kommer fra flere forskellige klasser eller nogle har måske skiftet skole ved start på studieretningsforløbet 

eller så har eleverne helt fortrængt, hvad de tidligere har lært om kvantitativ metode. 

Det vil sige, at der ofte skal sættes lektioner af til repetition. 

 

6.c. En case med fokus på elevers udvikling i anvendelse af taksonomiske 

niveauer 
Samfundsfag C på htx afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor eleverne på baggrund af ukendt 

bilagsmateriale inden for et kendt tema i tillæg får stillet spørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer. 

Eksaminationsformen korresponderer med de kundskaber og færdigheder, som undervisningen er og bør 

være tilrettelagt efter. 

 For at klæde eleverne på til at udvikle disse kompetencer, bl.a. så de kan omgås tekster, tabeller og figurer 

med en stadig større kompetence er der i det første halve år i 1.g. – grundforløbet – indtænkt progression i 

tilrettelæggelsen af undervisningen på dette område. 

Som en del af hele grundforløbet har eleverne bl.a. arbejdet med temaet ”sundhed og ideologier”, hvor 

prioriteringsspørgsmål og ansvarsfordeling i forbindelse med sundhedsspørgsmål har været inde i billedet, 
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med baggrund i arbejdet med det økonomiske kredsløb, velfærdsstatsmodeller samt politiske partier og 

ideologier. 

Arbejdet med de taksonomiske niveauer under sundhedstemaet med en særlig opmærksomhed på 

progressionen i såvel undervisningens tilrettelæggelse som læringsmomentet hos eleverne har haft tre 

faser, hvor fokus er flyttet fra enkle spørgsmål til mere komplekse problemstillinger. Samtidig har der været 

et krav om stigende metodisk klarhed og samfundsfaglig dybde i elevernes præsentationer, når man ser 

dels på en bevidst anvendelse af de taksonomiske niveauer, dels på en analytisk dybde med inddragelse af 

læst stof. 

I tabelform, hvor korthed og klarhed går forud for kompleksiteten, kan det samlet stilles således op: 

 

Aktivitet Forløb Organisering Materiale Præsentation fra 

eleverne 

Taksonomiske 

niveauer 

Hvad er 

samfundsfag? 

1 blok  Tilfældige grupper Korte tekster fra 

tekst-tv 

Kort, mundtlig Redegør kort 

Fremhæv 

Jeres mening 

Sundhedsproble

mer og 

prioritering 

2 - 3 

blokke   

Selvvalgte grupper En enkelt 

avisartikel + bog 

Længere, 

mundtlig med 

brug af tavle 

Redegør 

Påvis (brug bogens 

begreber) 

Vurdér 

Tværfaglig 

sundhedsopgave 

 

Mange 

blokke 

Individuelt Flere artikler + 

søgt materiale + 

bog 

Skriftlig 

aflevering 

Redegør 

Analysér 

Vurdér 

 

I Samfundsfag C arbejdes der over for eleverne udelukkende med en grov opdeling i tre niveauer i 

taksonomien (og ikke f.eks. de seks niveauer Bloom også arbejder med). Fastholdelse af de tre niveauer 

giver også mening i relation til både eksamenskrav og en duelig, praktisk anvendelse for eleverne i 

undervisningen. 

Læg mærke til, at progressionen i dette forløbskompleks ikke er tænkt som: først tager vi 

redegørelsesniveauet, senere udvider vi med analysen og til sidst vurderingen. Tværtimod er de tre 

niveauer med i alle forløb, men over for eleverne introduceret og håndteret forskelligt, afhængigt af 

opgave og forløb.  Progressionen er i netop tænkt som en stadig øget og reflektorisk udviklet bemestring i 

anvendelsen af de taksonomiske niveauer, hvilket også kommer til udtryk i stadig højere fordringer i 

forhold til både gruppesammensætning, omfang af materiale, krav til præsentation og henholdsvis 

mundtlig og skriftlig dybde i elevernes arbejder. 
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I ”Hvad er samfundsfag” er udgangspunktet en meget kort lærervalgt tekst og en kort mundtlig 

præsentation; men arbejdet med de tre taksonomiske niveauer er allerede sat som fordring, selv om 

sprogbrugen er forenklet noget. Der er alene krav om at fremhæve en bestemt vinkel i teksten, men ikke 

krav om en egentlig påvisning eller analyse af et givent felt. På samme måde er en sædvanlig vurdering, der 

ideelt set tager afsæt i en syntese fra analysen m.m. alene formuleret som et ønske om stillingtagen til det, 

som eleverne har valgt at fremhæve.  

I ”Sundhedsproblemer og prioritering” er udgangspunktet, at eleverne har haft gennemgået både det 

økonomiske kredsløb, velfærdsstatsmodeller, fordelingen af samfundets goder og spørgsmål om 

statens/borgernes ansvar. Derfor burde de være klædt på til at få dybde i deres analyseniveau, og med 

baggrund i bl.a. ”Hvad er samfundsfag?” og den efterfølgende læreropfølgning have en klarere forståelse af 

både eksistensen af taksonomiske niveauer og en nogenlunde idé om anvendelsen af samme.  

Samtidig er der med selvvalgte grupper og valgmulighed ud fra interesse mellem forskellige tekster lagt 

vægt på læreplanens krav om afsæt i elevernes undren og nysgerrighed omkring aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger. Med denne anerkendelse af motivationens betydning for god læring 

er der så eksplicit ønsket en progression i elevernes arbejde, bl.a. udtrykt ved kravene til en mundtlig 

præstation,. Eleverne skal på analyseniveauet gøre brug af et par af ”grundbogens” begreber, anvende 

tavlen til at disponere oplægget og fastholde væsentlige samfundsfaglige begreber og i den mundtlige 

præstation vide at tydeliggøre forskellen i taksonomien. 

I ”Tværfaglig sundhedsopgave” er kravene skærpet yderligere på flere fronter: Eleverne skal nu under 

iagttagelse af de ”tre” taksonomiske niveauer, individuelt levere en tværfaglig, skriftlig besvarelse, der 

udover mål fra samfundsfag også inkluderer mål fra biologi, kemi og teknologi. 

Efter en redegørelse for partiernes politik og bagvedliggende ideologi på sundhedsområdet, skal eleverne 

analysere, hvad partierne mener om placering af ansvar for sundhedstiltag og analysere, om partiernes 

holdninger stemmer overens med deres ideologier. Til sidst skal eleverne selv tage argumenteret stilling til 

spørgsmålet.  Arbejdet skal tage udgangspunkt det udleverede materiale, grundbogen samt ekstra 

materiale, som de selv finder. De skal endvidere selv vælge et område af sundhedsdebatten, de vil fokusere 

på.  

Vurdering 

Samlet set kan progressionen i arbejdet med de taksonomiske niveauer i dette forløbskompleks vurderes 

ud fra en undervisningsvinkel og en læringsvinkel. 

Tilrettelæggelsen af undervisningsforløbene har eksplicit taget udgangspunkt i kravet om progression på 

flere områder med hensyn til materialevalg, kompleksitet af problemstillinger, mundtlig/skriftlig 

præsentation og de taksonomiske niveauer. Jeg vurderer, at arbejdet med alle de tre taksonomiske 

niveauer fra starten, har givet en god baggrund for udvikling af elevernes kundskaber og færdigheder. 

Set fra elevernes synspunkt har det dog især for nogle elever været et stort spring i progression fra de to 

første aktiviteter til det individuelle arbejde med sundhedsopgaven. Det har vist sig vanskeligt for nogle at 

skulle arbejde med både at fastlægge fokus i sundhedsopgaven og fastholde de taksonomiske niveauer. Her 

har det været helt afgørende, at vi har afsat timer til konkret vejledning af enkelte elever og grupper af 
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elever, der er ”gået i stå”. Det har således været helt nødvendigt at undervisningsdifferentiere, så nogle 

elever har fået ”kontant” vejledning i form af ”vælg parti A og parti B. Skriv, hvad de hver især mener om 

gratis madpakkker i skolen osv. osv.”, medens andre har fået opbakning til at arbejde med mere komplekse 

spørgsmål og vanskeligere analyser.  

Anbefalinger 

Ved et lignende forløb kunne jeg forestille mig i endnu højere grad at arbejde med sammenhængen mellem 

progressionen og undervisningsdifferentieringen, bl.a. ved at være mere eksplicit om taksonomien i 

responsen til de forskellige elevpræstationer.  
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7. Kursusplan 
 

Opstilling af kursusplan for et kursus om progression i samfundsfag for lærere i samfundsfag i de 

gymnasiale uddannelser. Kursusplanen angiver mål for kurset og indholdspunkter til kurset. 

De overvejelser udviklingsgruppen har gjort sig, mener vi begrunder et kursusudbud der har fokus på at 

formulere læringsmål, evaluere elevernes læringsudbytte og udvikle fremgangsmåder, der understøtter 

progression i elevernes kundskaber og færdigheder ud fra læringsmålene. 

Udviklingsgruppen anbefaler opslag af kursus i to tempi.  Dels et kort kursus på 3 lektioner og dels et 

længere kursus fordelt på to kursusdage og med i alt 10 lektioner. 

Det længere kursus opbygges med 2 kursusdage fordelt med 1 dag i kursets første del og 1 dag i kursets 

anden del. Mellem kursets første og anden del arbejder kursusdeltagerne med progression i 

undervisningen sådan at erfaringerne kan inddrages og bearbejdes i kursets anden del. 

 

Kort kursus: "Progression i samfundsfag" (3 lektioner) 
Mål:   

Deltagerne får begreber, teorier og metoder som gør dem i stand til at arbejde målrettet med progression i 

elevernes læring i samfundsfag. Deltagerne får konkrete ideer til hvordan de kan fremme progression i 

elevernes læring. 

Indhold: 

Progressionsbegrebet og hvordan det kan bruges i forhold til undervisning og læring i samfundsfag. 

Læringsmål i samfundsfag. Hvordan beskriver vi læringsmålene på forskellige niveauer? 

Eksempler på hvordan der kan arbejdes med at fremme progression i elevernes læring. 

Tid: Forår 2010 
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Længere kursus: ”Progression i samfundsfag” (to kursusdage, 10 lektioner)  
Kurset består at 2 dage med et mellemliggende afprøvningsforløb. 

Mål:   

Deltagerne får begreber, teorier og metoder som gør dem i stand til at arbejde målrettet med progression i 

elevernes læring i samfundsfag. Deltagerne får konkrete ideer til hvordan de kan fremme progression i 

elevernes læring, afprøver ideerne og evaluerer læringsresultaterne og fremgangsmåderne. 

Kursusdag 1: 

Indhold: 

Progressionsbegrebet og hvordan det kan bruges i forhold til undervisning og læring i samfundsfag. 

Læringsmål i samfundsfag. Hvordan beskriver vi læringsmålene på forskellige niveauer? 

Eksempler på hvordan der kan arbejdes med at fremme progression i elevernes læring. 

Deltagerne opstiller plan for hvordan de vil arbejde med progression i et kommende undervisningsforløb og 

plan for evaluering af forløbet. 

Deltagerne skal til første kursusdag medbringe et undervisningsforløb med tilknyttede læringsmål, som kan 

danne udgangspunkt for arbejdet. 

Afprøvningsperiode:  

Deltagerne gennemfører de planlagte undervisningsforløb og evaluerer dels elevernes læringsresultater og 

dels de fremgangsmåder, de tog i anvendelse for at fremme progression i elevernes læring. 

Kursusdag 2: 

Indhold:  

Resultaterne af deltagernes afprøvningsforløb gennemgås og drøftes. 

Erfaringerne med at fremme progression i elevernes læring i samfundsfag opsummeres. 

Gode ideer til fremme af progression i samfundsfagsundervisningen opstilles. 

Tid: Efterår 2010 
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8. Sammenfatning 
Det er relevant i samfundsfag at arbejde med en progressionsforståelse der bygger på taksonomiske 

niveauer i lighed med Blooms taksonomi.  

Som det traditionelt er sket i samfundsfag, kan der for eksempel skelnes mellem: 

- et refererende, sammenfattende og beskrivende niveau, hvor eleven kan børe rede for en bestemt viden 

og forståelse,  

- et anvendelsesorienteret og analyserende niveau, hvor eleven aktivt kan bruge faktuel viden, teorier, 

begreber og metoder til at løse opgaver og undersøge problemstillinger, påvise sammenhænge og tolke og 

forklare fænomener, 

- et kritisk diskuterende, syntetiserende og vurderende niveau, hvor eleven selvstændigt kan drage 

begrundede konklusioner og kritisk diskutere indholdet og gyldigheden af egne og andres udsagn og 

konklusioner. 

En taksonomi af denne type er især brugbar i planlægningen af undervisningen, idet læreren kan reflektere 

over om undervisningen understøtter, at eleverne får mulighed for at bevæge sig på disse niveauer. Det er 

væsentligt for at støtte progressionen i elevernes læring, at de muligheder er til stede. Den kan også 

frugtbart bruges i udarbejdelsen af opgaver til eleverne, idet formuleringen af opgaven aktivt kan 

efterspørge disse niveauer. Dette har også traditionelt været gjort i de skriftlige opgaver i samfundsfag. 

Vi er dog også nået frem til, at denne skelnen ikke uden videre er anvendelig til at beskrive forskellen 

mellem C-, B- og A-niveauet i samfundsfag, og heller ikke uden videre kan bruges som kriterier for 

vurdering af elevpræstationer på en karakterskala. Det er ikke en tilstrækkelig skelnen for bedømmelse af 

elevpræstationer, for det er for eksempel muligt for eleven at arbejde redegørende og beskrivende på et 

højt fagligt niveau, hvor kompleksiteten og den faglige begrebsverden er stor, og det er også muligt for 

eleven at være analyserende og diskuterende på et lavere fagligt niveau, hvor få elementer og forenklede 

teorier inddrages og hvor forståelsen bliver på et forholdsvis hverdagssprogligt niveau. Det er derfor heller 

ikke en brugbar model for skelnen mellem C-, B- og A-niveauerne, for hvis undervisningen, også på C-

niveauet, skal understøtte progression i elevernes læring, må den give mulighed for at bevæge sig på alle 

niveauer, men med en til niveauet tilpasset faglig sværhedsgrad. For at tydeliggøre den problemstilling har 

vi forsøgt at identificere nogle øvrige centrale progressionskategorier, som vi mener, at det også er 

afgørende at have fokus på, når faglige niveauer skal beskrives og bedømmes. 

Et væsentligt fokuspunkt i forhold til faglig progression i elevernes læring må også være, at eleverne 

bevæger sig fra en hverdagssproglig forståelse af samfundsmæssige fænomener, hvor der anvendes 

hverdagsbegreber, til en mere præcis og konsekvent brug af teoretisk underbyggede og veldefinerede 

faglige begreber. 

Når det f. eks. drejer sig om viden og forståelse må det også inddrages, hvor nuanceret og kompleks denne 

viden og forståelse er. Fra unuanceret og forenklet til nuanceret og kompleks viden og forståelse.  

Hvis eleven beskriver og redegør på et nuanceret og komplekst niveau med relevant brug af faglige 

begreber kan der jo sagtens være tale om en præstation på et højt fagligt niveau. 
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Hvis det drejer sig om kritisk diskussion af forskellige teoriers brugbarhed i forhold til at forklare en 

samfundsmæssig sammenhæng, kan disse teorier være præsenteret for eleverne i en forenklet og mindre 

nuanceret form, som gør det muligt også at foretage en sådan diskussion på et lavere fagligt niveau, og 

med en mindre brug af fagbegreber. 

En yderligere dimension vedrører graden af sammenhæng i den samfundsfaglige forståelse. Er der tale om 

fragmenteret forståelse eller er der sammenhæng? Her kunne der f. eks. også være fokus på om der skabes 

sammenhæng mellem økonomiske, politiske og sociale forhold, og om der ses sammenhæng mellem 

lokale, nationale, regionale og globale niveauer. Sådanne sammenhængsforståelser kan f. eks. efterspørges 

på A-niveauet. 

Det er også muligt at betragte progression som en bevægelse fra det konkrete til det abstrakte, og i 

vejledningerne omtales forholdet mellem en induktiv og en deduktiv tilgang. Vi mener dog at 

progressionen fremmes ved at veksle og ikke ved at tænke i en kronologi, hvor der sker en bevægelse fra 

en induktiv til en deduktiv tilgang. Det er væsentligt, at der foregår en sådan vekslen på alle tre niveauer. 

 Når det drejer sig om vidensmængder er det oplagt at skelne mellem C-, B- og A-niveauerne ved simpelt 

hen at have en større emnekreds på de højere niveauer. Progression forstået som en udvikling fra 

begrænset samfundsfaglig viden til mere omfattende samfundsfaglig viden, men her har vi problematiseret 

at C-niveauet kan undvære den internationale dimension og fagets metode. 

Ud fra de overvejelser har vi problematiseret nogle af progressionsforståelserne i bekendtgørelse og 

vejledning. 

Vi er også nået frem til, at det vil være frugtbart, hvis vi som undervisere ikke kun har fokus på progression, 

som progression i undervisningen, for der er ingen automatik i, at en bestemt progression i undervisningen 

også skaber en tilsvarende progression i elevernes læring eller en fælles progression i alle elevers læring. Vi 

bliver derfor som undervisere også nødt til at forholde os til udviklingen i elevernes faktiske 

læringsresultater, og dem kan vi kun opnå viden om, ved at undersøge elevernes læringsudbytte gennem 

iagttagelse af elevaktiviteter, analyse af elevprodukter og gennem dialog med eleverne. Der er behov for 

både summativ og formativ evaluering og på individorienteret evaluering, der sætter fokus på den enkelte 

elevs læring, hvis vi som undervisere skal understøtte progressionen i elevernes læring.  

Det betyder at hvis vi skal understøtte progressionen i elevernes læring, må der arbejdes med 

læringsmålene. Betragtet som progression i elevernes udvikling af samfundsfaglige kundskaber og 

færdigheder anskues progressionen ud fra læringsmål. Progression er progression i elevernes 

læringsudbytte set i relation til læringsmål. Det bliver derfor væsentligt for underviseren at bygge ikke kun 

på de overordnede læringsmål, der er angivet i bekendtgørelse og vejledning, men også løbende oversætte 

de læringsmål til konkrete læringsmål for enkelte forløb, hvor der er tænkt en progression ind, så der er 

læringsudfordringer for alle elever. Det betyder også, at der skal tænkes i individualiserede læringsmål, 

sådan at vi har fokus på forskellige læringsmål ud fra de konkrete elevforudsætninger, der er til stede. 

Det er denne sidste udfordring, der bør sættes fokus på i efteruddannelsesaktiviteten. Det begrunder et 

kursusudbud der har fokus på at formulere læringsmål, evaluere elevernes læringsudbytte og udvikle 

fremgangsmåder, der understøtter progression i elevernes kundskaber og færdigheder ud fra 

læringsmålene.  
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Bilag 1. Bekendtgørelsen for samfundsfag, Stx, niveau A, B  og C 
 

Samfundsfag, Stx, c-niveau Samfundsfag, Stx, b-niveau Samfundsfag, Stx, a-niveau 

1.1 Identitet  

 

Samfundsfag omhandler danske 

og internationale 

samfundsforhold. Faget giver på 

et empirisk og teoretisk grundlag 

viden om de dynamiske og 

komplekse kræfter – nationalt, 

regionalt, globalt – der påvirker 

samfundsudviklingen. Ved at 

forbinde den aktuelle 

samfundsmæssige udvikling med 

sociologiske, økonomiske og 

politiske begreber kvalificeres 

standpunkter og 

handlemuligheder.  

 

1.2 Formål  

 

Undervisningen skal give viden og 

forståelse af danske og 

internationale samfundsforhold og 

den dynamik, der har indflydelse 

på udviklingen i det moderne 

samfund. Samfundsfag skal 

fremme elevernes lyst og evne til 

at forholde sig til og deltage i den 

demokratiske debat og gennem 

undervisningens indhold og 

arbejdsformer engagere eleverne i 

forhold af betydning for 

demokratiet og 

samfundsudviklingen. Endvidere 

skal undervisningen fremme 

elevernes selvstændighed og tillid 

til at kunne diskutere og tage 

stilling til samfundsmæssige 

problemstillinger på et fagligt 

kvalificeret niveau.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold  

2.1 Faglige mål  

Eleverne skal kunne:  

 

– anvende og kombinere  

grundlæggende viden om 

sociologi, økonomi og politik til at  

redegøre for aktuelle 

1.1 Identitet  

 

Samfundsfag omhandler danske 

og internationale 

samfundsforhold. Faget giver på 

et empirisk og teoretisk grundlag 

viden om de dynamiske og 

komplekse kræfter – nationalt, 

regionalt, globalt – der påvirker 

samfundsudviklingen. Ved at 

forbinde den aktuelle 

samfundsmæssige udvikling med 

sociologiske, økonomiske og 

politiske begreber kvalificeres 

standpunkter og 

handlemuligheder.  

 

1.2 Formål  

 

Undervisningen skal give viden og 

forståelse af danske og 

internationale samfundsforhold og 

den dynamik, der har indflydelse 

på udviklingen i det moderne 

samfund. Samfundsfag skal 

fremme elevernes lyst og evne til 

at forholde sig til og deltage i den 

demokratiske debat og gennem 

undervisningens indhold og 

arbejdsformer engagere eleverne i 

forhold af betydning for 

demokratiet og 

samfundsudviklingen. Endvidere 

skal undervisningen fremme 

elevernes selvstændighed og tillid 

til at kunne diskutere og tage 

stilling til samfundsmæssige 

problemstillinger på et fagligt 

kvalificeret niveau.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold  

2.1 Faglige mål  

Eleverne skal kunne:  

 

– anvende og kombinere  

viden fra fagets discipliner til at  

 

undersøge aktuelle 

1.1 Identitet  

 

Samfundsfag omhandler danske 

og internationale 

samfundsforhold. Faget giver på 

et empirisk og teoretisk grundlag 

viden om de dynamiske og 

komplekse kræfter – nationalt, 

regionalt, globalt – der påvirker 

samfundsudviklingen. Ved at 

forbinde den aktuelle 

samfundsmæssige udvikling med 

sociologiske, økonomiske og 

politiske begreber kvalificeres 

standpunkter og 

handlemuligheder.  

 

1.2 Formål  

 

Undervisningen skal give viden og 

forståelse af danske og 

internationale samfundsforhold og 

den dynamik, der har indflydelse 

på udviklingen i det moderne 

samfund. Samfundsfag skal 

fremme elevernes lyst og evne til 

at forholde sig til og deltage i den 

demokratiske debat og gennem 

undervisningens indhold og 

arbejdsformer engagere eleverne i 

forhold af betydning for 

demokratiet og 

samfundsudviklingen. Endvidere 

skal undervisningen fremme 

elevernes selvstændighed og tillid 

til at kunne diskutere og tage 

stilling til samfundsmæssige 

problemstillinger på et fagligt 

kvalificeret niveau.  

 

2. Faglige mål og fagligt indhold  

2.1 Faglige mål  

Eleverne skal kunne:  

 

– anvende og kombinere  

viden fra fagets discipliner til at  

 

undersøge aktuelle 
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samfundsmæssige problemer og 

løsninger herpå  

 

 

 

 

 

 

 

– undersøge aktuelle politiske 

beslutninger, herunder 

betydningen af EU og globale 

forhold  

 

 

– påvise sammenhænge mellem 

relevante baggrundsvariable og 

sociale mønstre  

 

 

 

– undersøge konkrete 

prioriteringsproblemer i 

velfærdssamfundet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– formulere samfundsfaglige 

spørgsmål, opsøge 

informationskanaler og anvende 

forskellige materialetyper til at 

dokumentere faglige 

sammenhænge  

 

 

 

 

 

samfundsmæssige 

problemstillinger og løsninger 

herpå  

 

– forklare samfundsmæssige 

problemstillinger ved anvendelse 

af begreber og enkle teorier  

 

 

– undersøge og dokumentere et 

politikområde, herunder 

betydningen af EU og globale 

forhold  

 

 

– sammenligne og forklare sociale 

og kulturelle mønstre  

 

 

 

 

– 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  

 

 

 

 

 

– dokumentere viden om 

sammenhænge mellem nationale, 

europæiske og globale 

udviklingstendenser  

 

 

– formulere fagligt funderede 

problemstillinger, indsamle, 

vurdere og bearbejde dansk og 

fremmedsproget materiale til at 

undersøge problemstillinger og 

konkludere  

 

 

– anvende kvantitative og 

kvalitative metoder  

 

samfundsmæssige 

problemstillinger og løsninger 

herpå  

 

– forklare og perspektivere 

samfundsmæssige 

problemstillinger og 

udviklingstendenser ved 

anvendelse af teorier  

 

– undersøge og dokumentere et 

politikområde, herunder 

betydningen af EU og globale 

forhold  

 

– sammenligne og forklare 

sammenhænge mellem 

samfundsforandringer og 

ændringer i sociale og kulturelle 

mønstre  

 

– undersøge konkrete økonomiske 

prioriteringsproblemer nationalt, 

regionalt og globalt og diskutere 

løsninger  

 

– undersøge og sammenligne 

samfund på forskellige 

økonomiske udviklingstrin, 

herunder samspillet mellem 

nationale og globale forhold  

 

– forklare effektivitetshindringer 

og diskutere konsekvenser af 

politisk styring og markedsstyring  

 

– forklare begivenheder og 

udviklingstendenser i det 

internationale system og diskutere 

Danmarks handlemuligheder i 

forbindelse hermed  

 

– formulere præcise faglige 

problemstillinger, herunder 

operationaliserbare hypoteser, 

indsamle, vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget 

materiale til at undersøge 

problemstillinger og konkludere  

 

– anvende viden om 

samfundsvidenskabelig metode til 

kritisk at vurdere undersøgelser og 
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– skelne mellem forskellige typer 

argumenter og udsagn, herunder 

beskrivelse og vurdering  

 

– formidle indholdet i enkle 

modeller, tabeller og diagrammer  

 

 

 

 

– formulere viden om faglige 

sammenhænge ved anvendelse af 

fagets terminologi  

 

 

 

 

– på et fagligt grundlag 

argumentere for egne synspunkter 

og indgå i dialog derom.  

 

 

 

2.2 Kernestof  

Kernestoffet er:  

 

 

– identitetsdannelse  

 

– levevilkår  

 

 

 

 

 

 

 

– politiske partier i Danmark og 

politiske ideologier, herunder 

konservatisme, liberalisme og 

socialisme  

 

– politiske beslutningsprocesser i 

Danmark  

 

– demokrati og 

menneskerettigheder i en 

globaliseret verden, herunder 

betydningen af retssystemet  

 

 

 

 

– skelne mellem forskellige typer 

argumenter, udsagn og 

forklaringer  

 

– formidle og tydeliggøre faglige 

sammenhænge ved hjælp af enkle 

modeller, beregninger, tabeller og 

diagrammer  

 

 

– formulere faglige sammenhænge 

på en struktureret og nuanceret 

måde og ved anvendelse af fagets 

taksonomi og terminologi  

 

 

– på et fagligt grundlag 

argumentere sammenhængende og 

nuanceret for egne synspunkter og 

indgå i dialog derom.  

 

 

 

2.2 Kernestof  

Kernestoffet er følgende:  

 

Sociologi  

– identitetsdannelse og 

socialisation  

 

– massemedier og politisk 

meningsdannelse  

 

– social differentiering og 

kulturelle mønstre.  

 

 

Politik  

– politiske grundholdninger, 

herunder konservatisme, 

liberalisme og socialisme  

 

 

 

– demokratiopfattelser, herunder 

betydningen af retssystemet  

 

– magtbegreber  

 

 

til at gennemføre mindre 

empiriske undersøgelser  

 

– skelne mellem forskellige typer 

argumenter, udsagn, forklaringer 

og teorier  

 

– formidle og tydeliggøre faglige 

sammenhænge ved hjælp 

beregninger, tabeller, diagrammer, 

modeller og begrebsskemaer  

 

 

– formulere – skriftligt og 

mundtligt – empiriske og 

teoretiske sammenhænge på en 

struktureret og nuanceret måde og 

ved anvendelse af fagets 

taksonomi og terminologi  

 

– argumentere sammenhængende 

og nuanceret for egne 

synspunkter, placere disse i en 

teoretisk sammenhæng og indgå i 

dialog.  

 

2.2 Kernestof  

Kernestoffet er følgende:  

 

Sociologi  

– identitetsdannelse og 

socialisation  

 

– massemedier og politisk 

meningsdannelse  

 

– social differentiering, kulturelle 

mønstre, social mobilitet og 

samfundsforandring.  

 

Politik  

– politiske grundholdninger, 

herunder konservatisme, 

liberalisme og socialisme, 

politiske skillelinjer og 

vælgeradfærd  

 

– magt- og demokratiopfattelser 

nationalt, regionalt og globalt, 

herunder betydningen af 

retssystemer  
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– velfærd og fordeling, herunder 

markedsstyring og politisk styring  

 

 

 

– enkle makroøkonomiske 

sammenhænge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Supplerende stof  

 

Eleverne vil ikke være i stand til 

at opfylde de faglige mål alene 

ved hjælp af kernestoffet.  

 

Det supplerende stof har typisk 

karakter af eksempler fra den 

aktuelle samfundsmæssige debat, 

som anvendes til at illustrere og 

perspektivere faglige 

problemstillinger i undervisningen 

og i forbindelse med 

projektarbejde.  

 

Dette forhold gælder i 

særdeleshed aktuelle eksempler på 

sammenhænge mellem EU-

forhold, globale forhold og danske 

– forskellige politiske systemer, 

herunder det danske politiske 

system og EU  

 

Økonomi  

– velfærdsprincipper, herunder 

stat, marked og civilt samfund  

 

– det økonomiske kredsløb, 

økonomiske mål, styring, 

bæredygtig udvikling, herunder 

EU  

 

– globaliseringens betydning for 

Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode  

– komparativ metode og 

kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

 

2.3 Supplerende stof  

 

Eleverne vil ikke være i stand til 

at opfylde de faglige mål alene 

ved hjælp af kernestoffet.  

 

Det supplerende stof har typisk 

karakter af eksempler fra den 

aktuelle samfundsmæssige debat, 

som anvendes til at illustrere og 

perspektivere faglige 

problemstillinger i undervisningen 

og i forbindelse med 

projektarbejde.  

 

Det gælder i særdeleshed 

samspillet mellem nationale, 

regionale og globale forhold, som 

indgår i de temaer, hvor det falder 

– forskellige typer politiske 

systemer, herunder EU.  

 

 

Økonomi  

– velfærdsprincipper, herunder 

stat, marked og civilt samfund  

 

– typer af goder og økonomiske 

styringsprincipper, herunder 

bæredygtig udvikling  

 

– makroøkonomiske 

sammenhænge, målkonflikter og 

styring nationalt, regionalt og 

globalt.  

 

International politik  

 

– Danmarks suverænitet og 

handlemuligheder  

 

– aktører, magt, sikkerhed, 

konflikter og integration i Europa 

og internationalt  

 

– globalisering og 

samfundsudvikling.  

 

Metode  

– komparativ, kvalitativ og 

kvantitativ metode, herunder 

statistiske mål.  

 

2.3 Supplerende stof  

 

Eleverne vil ikke være i stand til 

at opfylde de faglige mål alene 

ved hjælp af kernestoffet.  

 

En væsentlig del af det 

supplerende stof har typisk 

karakter af eksempler fra den 

aktuelle samfundsmæssige debat 

til illustration og perspektivering 

af faglige problemstillinger i 

undervisningen og i forbindelse 

med projektarbejde.  

 

Også eksempler på 

samfundsvidenskabelige 

publikationer indgår i det 

supplerende stof til at 
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beslutninger.  

 

 

 

Eksempler på konkrete 

samfundsmæssige 

prioriteringsproblemer, herunder 

bæredygtig udvikling, indgår 

også.  

 

 

 

 

 

 

3. Tilrettelæggelse  

3.1 Didaktiske principper  

 

Undervisningen skal tilrettelægges 

tematisk med afsæt i elevernes 

undren og nysgerrighed 

vedrørende aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger.  

 

Eleverne skal inddrages ved valg 

af problemstillinger.  

 

 

 

I behandlingen af stoffet anlægges 

et helhedssyn med respekt for de 

enkelte faglige discipliner.  

 

I undervisningen skal der lægges 

vægt på det induktive princip, dvs. 

aktuelle problemstillinger skal 

være udgangspunktet, … 

 

Tilrettelægges undervisningen i 

kursusperioder deduktivt, skal der 

efterfølgende ske en anvendelse af 

det faglige stof på konkrete 

eksempler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturligt.  

 

 

 

 

 

Samfundsfaglige synsvinkler på 

tværfaglige problemstillinger og 

udadvendte aktiviteter er en del af 

det supplerende stof.  

 

 

 

 

 

3. Tilrettelæggelse  

3.1 Didaktiske principper  

 

Undervisningen skal tilrettelægges 

tematisk med afsæt i elevernes 

undren og nysgerrighed 

vedrørende aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger og løsninger.  

 

Eleverne skal inddrages i 

planlægningen af undervisningen, 

herunder valg af problemstillinger 

og arbejdsformer.  

 

I behandlingen af stoffet anlægges 

et helhedssyn med respekt for de 

enkelte faglige discipliner.  

 

Undervisningen tilrettelægges 

således, at der veksles mellem 

induktivt og deduktivt tilrettelagte 

forløb. Induktivt tilrettelagte 

forløb tager normalt udgangspunkt 

i en eller flere aktuelle 

problemstillinger, hvor begreber 

og metoder fra flere discipliner 

anvendes.  

 

Deduktivt tilrettelagte forløb tager 

typisk udgangspunkt i en enkelt 

disciplin og giver begreber, 

teoretiske sammenhænge og 

metoder til efterfølgende at 

undersøge og formidle en 

problemstilling.  

Sådanne disciplinorienterede 

perioder bidrager til at fremhæve 

eksemplificere brug af præcis 

faglig terminologi, metodisk 

fremgangsmåde og akademisk 

dokumentation.  

 

Samfundsfaglige synsvinkler på 

tværfaglige problemstillinger og 

udadvendte aktiviteter skal være 

en del af det supplerende stof.  

Hver elev læser og formidler et 

mindre samfundsvidenskabeligt 

skrift som bidrag til den faglige 

fordybelse inden for et område i 

kernestoffet.  

 

3. Tilrettelæggelse  

3.1 Didaktiske principper  

 

Undervisningen skal tilrettelægges 

tematisk med afsæt i elevernes 

undren og nysgerrighed 

vedrørende aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger og 

udviklingstendenser.  

Eleverne skal inddrages i 

planlægning af undervisningen, 

herunder valg af problemstillinger 

og arbejdsformer.  

 

I behandlingen af stoffet anlægges 

et helhedssyn med respekt for de 

enkelte faglige discipliner.  

 

Undervisningen tilrettelægges 

således, at der veksles mellem 

induktivt og deduktivt tilrettelagte 

forløb. Induktivt tilrettelagte 

forløb tager normalt udgangspunkt 

i en eller flere aktuelle 

problemstillinger, hvor begreber 

og metoder fra flere discipliner 

anvendes.  

 

Deduktivt tilrettelagte forløb tager 

typisk udgangspunkt i en enkelt 

disciplin og giver begreber, teorier 

og metoder til efterfølgende at 

undersøge og formidle en 

problemstilling.  

 

Sådanne disciplinorienterede 

perioder bidrager til at fremhæve 
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… og der skal lægges afgørende 

vægt på den enkelte elevs 

muligheder for på et fagligt 

grundlag at fremføre egne 

synspunkter, argumenter og 

vurderinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen tilrettelægges 

således, at den er alsidig i valg af 

synsvinkler, begreber og metoder.  

 

3.2 Arbejdsformer  

 

I undervisningen skal der 

anvendes afvekslende og 

elevaktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne får gode 

muligheder for at identificere, 

dokumentere, formidle og 

debattere faglige sammenhænge 

og synspunkter.  

 

Der skal i det samlede forløb 

gennemføres mindst et 

projektarbejde, hvor en faglig 

problemstilling skal behandles 

med brug af metoder fra faget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligheder og forskelle ved de 

enkelte discipliners metoder, 

begrebsdannelser og 

genstandsfelt.  

 

Der skal igennem det samlede 

forløb lægges afgørende vægt på, 

at den enkelte elev får muligheder 

for på et fagligt grundlag at 

fremføre egne synspunkter, 

argumenter og vurderinger.  

 

 

Igennem det samlede forløb skal 

der successivt ske en skærpelse af 

de faglige krav til indhold, 

præcision og sammenhæng i 

argumentationen.  

 

 

 

Undervisningen tilrettelægges 

således, at den er alsidig i valg af 

synsvinkler, teorier og metoder.  

 

3.2 Arbejdsformer  

 

I undervisningen skal der 

anvendes afvekslende og 

elevaktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne får muligheder 

for at undersøge, dokumentere, 

formidle og debattere faglige 

sammenhænge.  

 

 

Der udarbejdes i det samlede 

forløb mindst 2 projekter, som 

dokumenteres skriftligt og er en 

del af grundlaget for den 

mundtlige prøve.  

 

 

 

 

 

Der sker igennem det samlede 

forløb en udvikling frem mod 

selvstændiggørende og 

studieforberedende arbejdsformer, 

således at eleverne selvstændigt 

kan opstille, undersøge og forklare 

faglige problemstillinger.  

ligheder og forskelle mellem de 

enkelte discipliners metoder, 

teoridannelser og genstandsfelt.  

 

Der skal igennem det samlede 

forløb lægges afgørende vægt på, 

at den enkelte elev får muligheder 

for selvstændigt at formidle 

faglige problemstillinger og på et 

fagligt grundlag at fremføre egne 

synspunkter, argumenter og 

vurderinger.  

 

Igennem det samlede forløb skal 

der successivt ske en skærpelse af 

de faglige krav til indholdet og 

sammenhængen i elevernes 

argumentation og præcision, 

herunder anvendelse af teoretiske 

sammenhænge.  

 

Undervisningen tilrettelægges 

således, at den er alsidig i valg af 

synsvinkler, teorier og metoder.  

 

3.2 Arbejdsformer  

 

I undervisningen skal der 

anvendes afvekslende og 

elevaktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne får muligheder 

for at undersøge, dokumentere, 

formidle og diskutere empiriske 

og teoretiske sammenhænge.  

 

 

Der udarbejdes i det samlede 

forløb mindst 2 skriftlige 

projekter, hvoraf den ene skal 

være resultatet af en empirisk 

undersøgelse. De 2 

projektrapporter, herunder 

baggrundsmateriale, er en del af 

grundlaget for den mundtlige 

prøve.  

 

Der sker igennem det samlede 

forløb en udvikling frem mod 

mere selvstændiggørende og 

studieforberedende arbejdsformer, 

således at eleverne selvstændigt 

kan opstille, undersøge og forklare 

faglige problemstillinger.  
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Udadvendte aktiviteter skal 

integreres i undervisningsforløb 

og kan gennemføres i form af 

gæstelærere, virksomheds- og 

institutionsbesøg eller mindre 

empiriske undersøgelser.  

 

 

 

Varierede og mindre skriftlige 

produkter bidrager til forståelse, 

uddybning og formidling af 

faglige sammenhænge og som 

støtte for mundtlige oplæg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 It  

Informationsteknologiske 

redskaber anvendes i 

undervisningen til at støtte og 

supplere de faglige mål og den 

pædagogiske proces.  

 

Udadvendte aktiviteter skal 

gennemføres i form af 

gæstelærere, virksomheds- og 

institutionsbesøg eller empiriske 

undersøgelser og sker i 

sammenhæng med arbejdet med 

konkrete projekter eller integreres 

i undervisningen.  

 

Der indgår mindre skriftlige 

arbejder af stigende sværhedsgrad 

til at opøve skriftlig formidling, 

faglig korrekthed, argumentation 

og præcision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som værktøj til at skabe fagligt 

overblik, struktur og formulere 

problemstillinger i forbindelse 

med mundtlige oplæg arbejdes der 

systematisk med synopser.  

 

 

 

 

 

 

3.3 It  

Informationsteknologiske 

redskaber anvendes i 

undervisningen til at støtte og 

supplere de faglige mål og den 

pædagogiske proces.  

 

Udadvendte aktiviteter 

gennemføres i form af 

gæstelærere, virksomheds- og 

institutionsbesøg eller empiriske 

undersøgelser og sker i 

sammenhæng med konkrete 

projekter eller integreret i 

undervisningsforløb.  

 

I løbet af det samlede forløb 

udarbejdes skriftlige opgaver af 

stigende sværhedsgrad.  

 

Skriftligt arbejde skal understøtte 

opfyldelsen af de faglige mål, 

herunder evnen til systematisk at 

formidle faglige problemstillinger 

på de taksonomiske niveauer ved 

anvendelse af samfundsfaglige 

metoder og teorier.  

 

Der skal arbejdes systematisk med 

forskellige opgavetyper med 

varieret materiale, herunder tekst- 

og talmateriale på dansk og 

fremmedsprog.  

 

Eleverne skal ved brug af 

hjælpemidler kunne dokumentere 

faglige sammenhænge, ligesom 

eleverne selv skal kunne supplere 

det udleverede materiale.  

 

Som værktøj til at skabe fagligt 

overblik, struktur og formulere 

problemstillinger i forbindelse 

med mundtlige oplæg arbejdes der 

systematisk med synopser.  

 

Kravene til at argumentere 

sammenhængende, nuanceret og 

logisk konsistent skal successivt 

skærpes, ligesom arbejde med 

konklusion og sammenfatning 

indgår.  

 

3.3 It  

Informationsteknologiske 

redskaber anvendes i 

undervisningen til at støtte og 

supplere de faglige mål og den 

pædagogiske proces.  
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Informationsteknologi anvendes 

til:  

 

– informationssøgning  

– bearbejdning og formidling  

 

– vidensdeling.  

 

 

 

Anvisninger på centrale 

samfundsfaglige hjemmesider 

indgår i de enkelte forløb.  

 

 

 

 

Brug af elektroniske konferencer 

integreres i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Samspil med andre fag  

 

Samfundsfag er omfattet af det 

generelle krav om samspil mellem 

fagene og indgår i almen 

studieforberedelse ifølge de 

bestemmelser, som gælder for 

dette forløb.  

 

Samfundsfag bidrager til en 

sammenhængende forståelse af 

aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger. I konkrete 

forløb med andre fag giver 

samfundsfag metoder og begreber 

til mindre empiriske 

undersøgelser.  

 

 

 

 

 

 

Informationsteknologi anvendes 

til:  

– simulation af økonomiske 

sammenhænge  

– informationssøgning  

– bearbejdning og formidling, 

herunder talmæssige 

sammenhænge  

– vidensdeling.  

 

Anvisninger på centrale 

samfundsfaglige hjemmesider og 

brug af fokuserede søgestrategier 

indgår i de enkelte forløb, 

herunder vurdering af 

informationers pålidelighed.  

 

Brug af elektroniske konferencer 

integreres i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Samspil med andre fag  

 

Samfundsfag er omfattet af det 

generelle krav om samspil mellem 

fagene og indgår i almen 

studieforberedelse ifølge de 

bestemmelser, som gælder for 

dette forløb.  

 

Samfundsfag bidrager til en 

sammenhængende forståelse af 

aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger. I konkrete 

undervisningsforløb giver faget 

bl.a. metodiske værktøjer til 

mindre empiriske undersøgelser.  

 

Studieretningsforløb  

I studieretningsforløb skal der 

gennemføres mindst 2 tværfaglige 

projekter.  

 

 

Informationsteknologi anvendes 

til:  

– simulation af økonomiske 

sammenhænge  

– informationssøgning  

– bearbejdning og formidling, 

herunder talmæssige 

sammenhænge  

– vidensdeling.  

 

Anvisninger på centrale 

samfundsfaglige hjemmesider og 

brug af fokuserede søgestrategier 

indgår i forløb, herunder 

vurdering af informationers 

pålidelighed.  

 

Brug af elektroniske konferencer 

integreres i undervisningen.  

 

I udarbejdelsen af skriftlige 

opgaver og projekter skal 

forskellige datatyper og 

datarepræsentationer kunne 

integreres.  

 

It anvendes desuden som værktøj i 

forbindelse med empiriske 

undersøgelser.  

 

3.4 Samspil med andre fag  

 

Samfundsfag er omfattet af det 

generelle krav om samspil mellem 

fagene og indgår i almen 

studieforberedelse ifølge de 

bestemmelser, som gælder for 

dette forløb.  

 

Samfundsfag bidrager til en 

sammenhængende forståelse af 

aktuelle samfundsmæssige 

problemstillinger. I konkrete 

undervisningsforløb giver faget 

begreber, metoder og teorier til 

empiriske undersøgelser.  

 

Studieretningsforløb  

I studieretningsforløb skal der 

gennemføres mindst 2 tværfaglige 

projekter, heraf skal matematik 

indgå i mindst 1 projekt.  
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4. Evaluering  

4.1 Løbende evaluering  

Gennem fremadrettet individuel 

vejledning og brug af interne 

prøver 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endvidere skal der mindst hvert 

Projekterne skal indeholde en 

konkret problemstilling med en 

tydelig samfundsfaglig dimension 

og give muligheder for at anvende 

samfundsfaglige begreber og 

metoder.  

 

Projekterne og tilhørende 

baggrundsmateriale er en del af 

grundlaget for den mundtlige 

prøve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag B som valgfag  

Hvor samfundsfag B er valgfag i 

stx og hhx, skal samfundsfaglige 

problemstillinger fra elevens 

studieretningsfag inddrages i 

mindst ét samfundsfagligt projekt.  

 

4. Evaluering  

4.1 Løbende evaluering  

Gennem fremadrettet individuel 

vejledning, brug af interne prøver 

og tilbagemeldinger 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 tilbagemeldinger på skriftlige og 

mundtlige aktiviteter skal der ske 

en fremadrettet vejledning med 

præcise anvisninger på 

forbedringer omkring 

argumentation, struktur, 

udtryksevne og faglig korrekthed.  

 

 

Endvidere skal der mindst hvert 

Projekterne skal være konkrete og 

indeholde en faglig 

problemstilling med en tydelig 

samfundsfaglig dimension. I 

behandlingen af problemstillingen 

indgår der en redegørelse for de 

anvendte metoder, empirisk 

materiale til dokumentation og 

demonstreres evne til faglig 

fordybelse.  

 

I behandlingen af dele af det 

økonomiske stofområde og dele af 

kvantitativ samfundsvidenskabelig 

metode, herunder anvendelse og 

fortolkning af statistiske mål, sker 

der en samordning med 

matematik.  

 

Samfundsfag A som valgfag  

I forløb, hvor samfundsfag A er 

valgfag, skal samfundsfaglige 

problemstillinger fra 

studieretningsfag indgå i form af 

et mindre projekt.  

 

4. Evaluering  

4.1 Løbende evaluering  

Gennem fremadrettet individuel 

vejledning, brug af interne prøver 

og tilbagemeldinger 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 tilbagemeldinger på skriftlige og 

mundtlige aktiviteter skal der ske 

en fokuseret vejledning med 

præcise anvisninger på 

forbedringer vedrørende 

argumentation, struktur, 

udtryksevne, faglig korrekthed og 

fordybelse.  

 

Endvidere skal der mindst én gang 
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semester ske en evaluering af 

elevens arbejdsindsats, aktive 

deltagelse og engagement i 

undervisningen. I forbindelse 

hermed sker der en fælles 

evaluering af undervisningen.  

 

4.2 Prøveform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der afholdes en mundtlig prøve 

på grundlag af et kendt tema 

med ukendt bilagsmateriale af et 

omfang på mindre end 2 

normalsider.  

 

I tilknytning til temaet stilles 

fokuserede underspørgsmål, der 

følger de taksonomiske niveauer. 

Prøvematerialet sendes til censor 

senest 5 hverdage før 1. prøve-

dag og godkendes af denne forud 

for prøvens afholdelse. Et 

prøvemateriale må højest 

anvendes ved tre eksaminationer 

den samme dag og ikke ved 

følgende prøvedage på samme 

hold.  

semester foretages en evaluering 

af elevens arbejdsindsats, aktive 

deltagelse og engagement i 

undervisningen. I forbindelse 

hermed sker der en fælles 

evaluering af undervisningen.  

 

4.2 Prøveformer  

 

Institutionen vælger for det 

enkelte hold en af følgende to 

prøveformer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøveform a): Der afholdes en 

mundtlig prøve på grundlag af et 

kendt tema med ukendt bilags-

materiale af et omfang på 10-15 

normalsider. Bilagsmateriale 

fremsendes til censor senest 5 

hver-dage før 1. prøvedag og 

godkendes af denne forud for 

prøvens afholdelse. 

Bilagsmaterialet skal i videst 

muligt omfang indeholde 

forskelligartede materialetyper.  

Et prøvemateriale må højest 

anvendes ved tre 

eksamensenheder den samme 

dag og ikke ved føl-gende 

prøvedage på samme hold. 

Eksaminanderne kan vælge at 

i hvert semester ske en evaluering 

af elevens arbejdsindsats, aktive 

deltagelse og engagement i 

undervisningen. I forbindelse 

hermed sker der en fælles 

evaluering af undervisningen.  

 

4.2 Prøveformer  

 

Der afholdes en skriftlig og en 

mundtlig prøve.  

 

Den skriftlige prøve  

Prøvens varighed er 6 timer. Ved 

prøvens start udleveres alene 

opgaveformuleringer. Såfremt 

in-stitutionen har bestemt, at 

eksaminandernes forberedende 

arbejde på grundlag af 

opgaveformulerin-gerne kan 

foregå i grupper, vælger 

eksaminanderne, om de vil 

forberede sig i gruppe eller 

individu-elt. Efter 1 time 

udleveres bilagsmateriale. De 

resterende 5 timer anvendes til at 

udforme en indivi-duel 

besvarelse ved anvendelse af 

samfundsfaglig viden, teorier og 

metoder og herunder kunne 

identificere en samfundsfaglig 

problemstilling.  

 

Den mundtlige prøve  

Mundtlig prøve på grundlag af et 

kendt tema med ukendt 

bilagsmateriale af et omfang på 

12-15 normalsider. 

Bilagsmateriale fremsendes til 

censor senest 5 hverdage før 1. 

prøvedag og godkendes af denne 

forud for prøvens afholdelse. 

Bilagsmaterialet skal i videst 

muligt omfang indeholde for-

skelligartede materialetyper. Et 

prøvemateriale må højest 

anvendes ved tre eksaminationer 

den samme dag og ikke ved 

følgende prøvedage på samme 

hold. Eksaminationstiden er 30 

minutter pr. eksaminand. Der 
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Eksaminationstiden er 24 

minutter pr. eksaminand. Der 

gives 48 minutters 

forberedelsestid. Til 

eksaminationen må kun 

medbringes prøvematerialet og 

de notater, eksaminanden har 

udarbejdet i forberedelsestiden. 

Eksaminationen former sig som 

en samtale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forberede sig til prøven i 

grupper. En eksamensenhed er 

en sådan gruppe eller en 

eksaminand, der forbereder sig 

individuelt.  

Der gives mindst 24 timers 

forberedelsestid til udarbejdelse 

af synopsis. På baggrund af det 

udle-verede bilagsmateriale og 

materiale fundet i 

forberedelsestiden skal 

eksaminanden opstille, analyse-

re og diskutere en eller flere 

samfundsfaglige 

problemstillinger.  

Eksaminationen foregår 

enkeltvis med en 

eksaminationstid på 30 minutter 

pr. eksaminand. Eksa-

minationen tager udgangspunkt i 

eksaminandens præsentation og 

fremlæggelse af synopsen 

supple-ret med uddybende 

spørgsmål af eksaminator.  

 

Prøveform b): Der afholdes en 

mundtlig prøve på grundlag af et 

kendt tema med ukendt bilags-

materiale af et omfang på 8-12 

normalsider. Bilagsmaterialerne 

fremsendes til censor senest 5 

hver-dage før 1. prøvedag og 

godkendes af denne forud for 

prøvens afholdelse. 

Bilagsmaterialet skal i videst 

muligt omfang indeholde 

forskelligartede materialetyper.  

Et prøvemateriale må højest 

anvendes ved tre 

eksamensenheder den samme 

dag og ikke ved føl-gende 

prøvedage på samme hold. 

Eksaminanderne kan vælge at 

forberede sig til prøven i 

grupper. En eksamensenhed er 

en sådan gruppe eller en 

eksaminand, der forbereder sig 

individuelt.  

Bilagsmaterialet udleveres 3 

timer før den første eksaminand i 

gives mindst 24 timers 

forberedelsestid til udarbejdelse 

af synopsis. Såfremt insti-

tutionen har bestemt, at 

forberedelsen kan foregå i 

grupper, vælger eksaminanderne, 

om de vil for-berede sig i gruppe 

eller individuelt. På baggrund af 

det udleverede bilagsmateriale 

og materiale fundet i 

forberedelsestiden skal 

eksaminanden opstille, 

dokumentere og diskutere en 

faglig pro-blemstilling.  
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4.3 Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen er en vurdering 

af, i hvilket omfang 

eksaminandens præstation lever 

op til de fagli-ge mål, som er 

angivet i pkt. 2.1.  

I bedømmelsen lægges der vægt 

på:  

– anvendelse af relevante 

eksempler og faglige begreber  

– demonstration af viden om 

centrale faglige sammenhænge  

– færdigheder i at anvende 

forskellige materialetyper til at 

dokumentere faglige 

sammenhænge  

– evne til at formidle og 

diskutere en faglig 

problemstilling samt 

argumentere for et synspunkt  

– evne til at formidle og 

analysere på fagets 

taksonomiske niveauer og ved 

anvendelse af fagets terminologi.  

Der gives én karakter ud fra en 

helhedsvurdering.  

3 

gruppen skal eksamineres. I 

forbe-redelsestiden udarbejder 

eksaminanderne en synopsis, 

idet de på baggrund af det 

udleverede bi-lagsmateriale skal 

opstille, analysere og diskutere 

en eller flere samfundsfaglige 

problemstillinger.  

Eksaminationen foregår 

enkeltvis med en 

eksaminationstid på 30 minutter 

pr. eksaminand. Eksa-

minationen tager udgangspunkt i 

eksaminandens præsentation og 

fremlæggelse af synopsen 

supple-ret med uddybende 

spørgsmål af eksaminator.  

 4.3 Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen er en vurdering 

af, i hvilket omfang 

eksaminandens præstation lever 

op til de fagli-ge mål, som er 

angivet i pkt. 2.1.  

I bedømmelsen lægges der vægt 

på:  

– formulering og dokumentation 

af en faglig problemstilling på 

baggrund af et materiale  

– fagligt overblik over fagets 

discipliner, således at relevante 

eksempler, faglig viden og 

begreber anvendes  

– demonstration af sammenhæng 

og dybde i viden og 

begrebsforståelse  

– anvendelse af viden om 

samfundsvidenskabelige 

metoder til kritisk at vurdere 

materiale  

– evne til at formidle og 

diskutere en faglig 

problemstilling og argumentere 

sammenhængende for et 

synspunkt  

– færdigheder i at anvende 

forskellige materialetyper til at 

dokumentere faglige 

sammenhænge  

– evne til at formidle og 

analysere på fagets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bedømmelseskriterier  
Ved både den skriftlige og den 

mundtlige prøve vurderes det, i 

hvilket omfang eksaminanden 

le-ver op til de faglige mål, som 

er angivet i pkt. 2.1.  

Ved den skriftlige prøve skal 

eksaminanden vise en 

samfundsvidenskabelig funderet 

forståelse af en eller flere 

problemstillinger.  

Ved bedømmelsen lægges der 

vægt på:  

– evne til at kunne analysere og 

formidle på fagets taksonomiske 

niveauer  

– evne til at kunne dokumentere 

faglige sammenhænge vha. 

materiale og supplere ved brug 

af hjælpemidler  

– anvendelse af teorier til 

forklaring af faglige 

sammenhænge og 

udviklingstendenser  

– perspektivering af en faglig 

problemstilling  

– færdigheder i at bearbejde et 

talmateriale og dermed påvise 

faglige sammenhænge og udvik-

lingstendenser  

– logisk sammenhængende 

faglig argumentation og 

konklusion i et præcist og 
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taksonomiske niveauer og ved 

anvendelse af fagets terminologi.  

Der gives én karakter ud fra en 

helhedsvurdering.  
 

nuanceret sprog.  

Der gives én karakter ud fra en 

helhedsvurdering.  

Ved den mundtlige prøve skal 

eksaminanden vise en 

samfundsvidenskabelig funderet 

forståelse af en samfundsmæssig 

problemstilling og 

udviklingstendenser.  

Ved bedømmelsen lægges der 

vægt på:  

– formulering og dokumentation 

af en faglig problemstilling  

– fagligt overblik, således at 

relevante eksempler, faglig 

viden, begreber og teorier fra 

flere disci-pliner selvstændigt 

anvendes  

– demonstration af sammenhæng 

og dybde i vidensanvendelse og 

begrebs- og teoriforståelse  

– selvstændig anvendelse af 

viden om 

samfundsvidenskabelige 

metoder til at vurdere et materia-

les validitet  

– evne til at kunne diskutere og 

perspektivere en faglig 

problemstilling og argumentere 

sammen-hængende for et 

synspunkt  

– færdigheder i at sammenstille 

og bearbejde et større materiale 

til dokumentation af komplekse 

faglige sammenhænge, herunder 

forståelse af statistiske størrelser 

og sammenhænge  

– evne til at analysere og 

formidle på fagets taksonomiske 

niveauer og under anvendelse af 

fagets terminologi.  

Der gives én karakter ud fra en 

helhedsvurdering. 

  



 

 
 

43 
 

Bilag 2. Samfundsfag, Stx. Vejledningerne sammenstillet 
 

Samfundsfag,  
Vejledning, Stx, c-niveau 

Samfundsfag, 
Vejledning, Stx, b-niveau 

Samfundsfag, 
Vejledning, Stx, a-niveau 

3.7 Progression  
 
Fra folkeskoleelev til 
gymnasieelev  
 
Samfundsfag C bidrager til 
elevernes overgang fra at være 
folkeskoleelever til at være 
gymnasieelever, og samfundsfag 
C er dermed med til at 
understøtte, at eleverne udvikler 
selvstændighed, samarbejdsevne 
og evne til informationssøgning 
og -håndtering.  
Der skal tages udgangspunkt i 
elevernes forudsætninger fra 
folkeskolen, så det bør 
undersøges, hvilke det konkret 
drejer sig om.  
Eleverne bibringes en 
samfundsfaglig viden og en 
samfundsfaglig kunnen ved at 
arbejde på disse parametre 
parallelt, således at eleverne 
bruger deres samfundsfaglige 
viden, når de lærer at anvende 
samfundsfaglig metode.  
I løbet af C-niveauet anbefales 
det at arbejde med to til fire 
temaer. Det første kan være et 
meget lille forløb, hvor eleverne 
har begrænset indflydelse, og 
hvor det sikres, at eleverne får 
indsigt i, hvilke typer af 
spørgsmål, der er 
samfundsfaglige.  
 
Progression i arbejdsformer  
Progressionen i arbejdsformer 
hænger sammen med eleverne og 
stoffet, og vil også hænge 
sammen med gymnasiets og det 
enkelte lærerteams valg af 
progression mht. arbejdsformer, 

3.7 Progression  
 
Fra folkeskoleelev til 
gymnasieelev  
 
Samfundsfag B bidrager i 1. 
semester til elevernes overgang 
fra at være folkeskoleelever til at 
være gymnasieelever, og 
samfundsfag B er dermed med til 
at understøtte, at eleverne 
udvikler selvstændighed, 
samarbejdsevne og evne til 
informationssøgning og -
håndtering.  
Der skal tages udgangspunkt i 
elevernes forudsætninger fra 
folkeskolen, så det bør 
undersøges, hvilke det konkret 
drejer sig om.  
Eleverne bibringes en 
samfundsfaglig viden og en 
samfundsfaglig kunnen ved at 
arbejde på disse parametre 
parallelt, således at eleverne 
bruger deres samfundsfaglige 
viden, når de lærer at anvende 
samfundsfaglig metode.  
I løbet af B niveauet anbefales 
det, at der arbejdes med seks til 
otte temaer. Det første kan være 
et meget lille forløb, hvor 
eleverne har begrænset 
indflydelse, og hvor det sikres, at 
eleverne får indsigt i, hvilke typer 
af spørgsmål, der er 
samfundsfaglige.  
 
Progression i arbejdsformer  
Progressionen i arbejdsformer 
hænger sammen med eleverne og 
stoffet, og vil også hænge 
sammen med gymnasiets og det 
enkelte lærerteams valg af 

3.7 Progression  
 
Fra folkeskoleelev til 
gymnasieelev  
 
Samfundsfag A bidrager i 1. 
semester til elevernes overgang 
fra at være folkeskoleelever til at 
være gymnasieelever, og 
samfundsfag A er dermed med til 
at understøtte, at eleverne 
udvikler selvstændighed, 
samarbejdsevne og evne til 
informationssøgning og -
håndtering.  
Der skal tages udgangspunkt i 
elevernes forudsætninger fra 
folkeskolen, så det bør 
undersøges, hvilke det konkret 
drejer sig om.  
Eleverne bibringes en 
samfundsfaglig viden og en 
samfundsfaglig kunnen ved at 
arbejde på disse parametre 
parallelt, således at eleverne 
bruger deres samfundsfaglige 
viden, når de lærer at anvende 
samfundsfaglig metode.  
I løbet af A niveauet anbefales 
det, at der arbejdes med 10-14 
temaer. Det første kan være et 
meget lille forløb, hvor eleverne 
har begrænset indflydelse, og 
hvor det sikres, at eleverne får 
indsigt i, hvilke typer af 
spørgsmål, der er 
samfundsfaglige.  
 
Progression i arbejdsformer  
Progressionen i arbejdsformer 
hænger sammen med eleverne og 
stoffet, og vil også hænge 
sammen med gymnasiets og det 
enkelte lærerteams valg af 
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som fremgår af klassens 
studieplan.  
Også på C-niveauet skal elevernes 
evne til selvstændigt arbejde, 
samarbejdsevne og 
informationssøgningskompetence 
udvikles.  
 
En del af undervisningen kan 
derfor tilrettelægges, så det er 
eleverne, der har ansvaret for den 
konkrete afvikling ved fx 
enkeltmands-, par- eller 
gruppearbejde, elev-
fremlæggelser, udarbejdelse af 
power points, oversigter, noter 
mv, der gøres tilgængelige for 
hele klassen elektronisk.  
 
 
 
 
Det betyder, at der skal stilles 
præcise opgaver, som eleverne 
skal løse selvstændigt eller i 
samarbejde med andre. 
Opgaverne er i begyndelsen 
snævert formulerede, lukkede og 
med et lille element af 
selvstændighed, senere bliver der 
mere plads til elevernes 
selvstændige arbejde, som der 
følges tæt op på undervejs.  
På samme måde indeholder nogle 
af de udfordringer, som eleverne 
stilles overfor, 
informationssøgningsopgaver, der 
til at begynde med er af snæver 
karakter, men som gradvist 
udvides og giver eleverne flere 
muligheder for at blive fortrolige 
med internettets muligheder og 
begrænsninger.  
 
 
 
 
 
 

progression mht. arbejdsformer, 
som fremgår af klassens 
studieplan.  
På B niveauet skal elevernes evne 
til selvstændigt arbejde, 
samarbejdsevne og 
informationssøgningskompetence 
udvikles.  
 
En del af undervisningen kan 
derfor tilrettelægges, så det er 
eleverne, der har ansvaret for den 
konkrete afvikling ved fx 
enkeltmands- par- eller 
gruppearbejde, 
elevfremlæggelser, udarbejdelse 
af power points, oversigter, noter 
mv, der gøres tilgængelige for 
hele klassen elektronisk.  
 
 
 
 
Det betyder, at der skal stilles 
præcise opgaver, som eleverne 
skal løse selvstændigt eller i 
samarbejde med andre. 
Opgaverne er i begyndelsen 
snævert formulerede, lukkede og 
med et lille element af 
selvstændighed, senere bliver der 
mere plads til elevernes 
selvstændige arbejde, som der 
følges tæt op på undervejs.  
På samme måde indeholder nogle 
af de udfordringer, som eleverne 
stilles overfor, 
informationssøgningsopgaver, der 
til at begynde med er af snæver 
karakter, men som gradvist 
udvides og giver eleverne flere 
muligheder for at blive fortrolige 
med Internettets muligheder og 
begrænsninger.  
 
I løbet af B niveau forløbet 
præsenteres eleverne for en bred 
vifte af samfundsfagsrelevante 
hjemmesider, således at de 

progression mht. arbejdsformer, 
som fremgår af klassens 
studieplan.  
På A niveauet skal elevernes evne 
til selvstændigt arbejde, 
samarbejdsevne og 
informationssøgningskompetence 
udvikles.  
 
En del af undervisningen kan 
derfor tilrettelægges, så det er 
eleverne, der har ansvaret for den 
konkrete afvikling ved f.eks. 
enkeltmands- par- eller 
gruppearbejde, 
elevfremlæggelser, udarbejdelse 
af power points, oversigter, noter 
mv, der gøres tilgængelige for 
hele klassen elektronisk, og i 
slutningen af A niveauet kan det 
tænkes at grupper af elever har 
ansvaret for mindre forløb.  
 
Det betyder, at der stilles præcise 
opgaver, som eleverne løse 
selvstændigt eller i samarbejde 
med andre. Opgaverne er i 
begyndelsen snævert 
formulerede, lukkede og med et 
lille element af selvstændighed, 
senere bliver der mere plads til 
elevernes selvstændige arbejde,  
som der følges tæt op på 
undervejs.  
På samme måde indeholder nogle 
af de udfordringer, som eleverne 
stilles overfor, 
informationssøgningsopgaver, der 
til at begynde med er af snæver 
karakter, men som gradvist 
udvides og giver eleverne flere 
muligheder for at blive fortrolige 
med Internettets muligheder og 
begrænsninger.  
 
I løbet af A niveau forløbet 
præsenteres eleverne for en bred 
vifte af samfundsfagsrelevante 
hjemmesider, således at de 
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Projektarbejde  
Af den enkelte klasses studieplan 
fremgår det formentlig, hvorledes 
der arbejdes frem mod 
projektarbejdskompetence. Det 
vil ikke være sandsynligt, at 
eleverne på C-niveau kan kastes 
ud i problemorienteret 
projektarbejde med selvstændigt 
valg og udvikling af 
problemformulering.  
Der begyndes i det små med 
afgrænsede opgaver, der udvikler 
elevernes selvstændighed jf. 
ovenfor og der udbygges evt. med 
opgaver med udstukket 
problemformulering, hvor 
eleverne arbejder kraftigt 
lærerstøttet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevernes argumentationsevne  
Eleverne skal på et fagligt 
grundlag kunne argumentere for 

selvstændigt kan finde 
oplysninger med relation til de 
problemstillinger, de arbejder 
med.  
 
B niveauet kan være tilrettelagt 
over to eller op til tre år, og det er 
klart at der i det sidste år af gym-
nasieforløbet stilles store krav til 
elevernes selvstændige arbejde, 
krav som samfundsfag på B 
niveau også må stille og arbejde 
frem imod, at eleverne kan 
honorere. Eleverne oplæres på B 
niveau til selvstændigt at 
formulere arbejdsopgaver, som 
de efterfølgende løser.  
 
Projektarbejde  
Af den enkelte klasses studieplan 
fremgår det formentlig, hvorledes 
der arbejdes frem mod 
projektarbejdskompetence.  
 
 
 
 
 
 
Der begyndes i det små med 
afgrænsede opgaver, der udvikler 
elevernes selvstændighed jf. 
ovenfor og der udbygges evt. med 
opgaver med udstukket 
problemformulering, hvor 
eleverne arbejder kraftigt 
lærerstøttet.  
Der arbejdes hen imod, at 
eleverne i løbet af B niveau 
forløbet bliver så selvstændige, at 
de kan mestre at gennemføre et 
problemorienteret projektarbejde 
med selvstændigt valg og 
udvikling af problemformulering.  
 
 
Elevernes argumentationsevne  
Eleverne skal på et fagligt 
grundlag kunne argumentere for 

selvstændigt kan finde 
oplysninger med relation til de 
problemstillinger, de arbejder 
med.  
 
Eleverne oplæres til selvstændigt 
at formulere arbejdsopgaver, som 
de efterfølgende løser, således at 
de ved slutningen af forløbet helt 
selvstændigt kan indsamle, 
vurdere og bearbejde materiale 
relevant for en samfundsfaglig 
problemstilling.  
 
 
 
 
 
Projektarbejde  
Af den enkelte klasses studieplan 
fremgår det formentlig, hvorledes 
der arbejdes frem mod 
projektarbejdskompetence.  
 
 
 
 
 
 
Der begyndes i det små med 
afgrænsede opgaver, der udvikler 
elevernes selvstændighed jf. 
ovenfor og der udbygges evt. med 
opgaver med udstukket 
problemformulering, hvor 
eleverne arbejder kraftigt 
lærerstøttet.  
Der arbejdes hen imod, at 
eleverne i løbet af A niveau 
forløbet selvstændigt kan mestre 
at gennemføre et 
problemorienteret projektarbejde 
med selvstændigt valg og 
udvikling af problemformulering, 
og også får en vis rutine heri.  
 
Elevernes argumentationsevne  
Eleverne skal på et fagligt 
grundlag kunne argumentere for 
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egne synspunkter og indgå i 
dialog derom.  
For at styrke denne evne må det 
sikres, at eleverne systematisk 
kommer til orde og fremlægger 
samfundsfaglige synspunkter.  
 
I begyndelsen kan der være en 
kraftig styring, således at eleverne 
har ret bundne opgaver med at 
fremlægge (andres, artikler mv.) 
samfundsfaglige synspunkter, 
som de gradvist bliver afkrævet, 
at de skal forholde sig til, og 
senere i forløbet, når eleverne har 
lært at identificere 
samfundsfaglige spørgsmål, kan 
der eventuelt gives mere frirum 
mht. hvilke typer af spørgsmål, 
der tages op, og hvilken type 
materiale, der udgør grundlaget.  
 
På C-niveau er det naturligt, at de 
samfundsfaglige spørgsmål, der 
tages op på denne måde, har en 
nær tilknytning til det tema, der 
arbejdes med på det pågældende 
tidspunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udadrettede aktiviteter  
Også for de udadrettede 
aktiviteter gælder det, at de kan 
gennemføres fra begyndelsen af 
forløbet, blot er der tidligt i 

egne synspunkter og indgå i 
dialog derom.  
For at styrke denne evne må det 
sikres, at eleverne systematisk 
kommer til orde og fremlægger 
samfundsfaglige synspunkter.  
 
I begyndelsen kan der være en 
kraftig styring, således at eleverne 
har ret bundne opgaver med at 
fremlægge samfundsfaglige 
synspunkter i artikler, som de 
gradvist bliver afkrævet, at de skal 
forholde sig til, og senere i 
forløbet, når eleverne har lært at 
identificere samfundsfaglige 
spørgsmål, kan der gives mere 
frirum mht. hvilke typer af 
spørgsmål, der tages op, og 
hvilken type materiale, der udgør 
grundlaget.  
 
I begyndelse er det naturligt, at 
de samfundsfaglige spørgsmål, 
der tages op på denne måde, har 
en nær tilknytning til det tema, 
der arbejdes med på det 
pågældende tidspunkt, men det 
er også meget relevant at tage fat 
i aktuelle begivenheder samt at 
lade elevernes ønsker om emner 
få indflydelse på hvilke spørgsmål, 
der er genstand for elevernes 
fremlæggelse, stillingtagen og 
diskussion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udadrettede aktiviteter  
Også for de udadrettede 
aktiviteter gælder det, at de kan 
gennemføres fra begyndelsen af 
forløbet, blot er der tidligt i 

egne synspunkter, indgå i dialog 
derom og placere synspunkterne 
teoretisk. For at styrke denne 
evne må det sikres, at eleverne 
systematisk kommer til orde og 
fremlægger samfundsfaglige 
synspunkter.  
I begyndelsen kan der være en 
kraftig styring, således at eleverne 
har ret bundne opgaver med at 
fremlægge (andres, artikler mv.) 
samfundsfaglige synspunkter, 
som de gradvist bliver afkrævet, 
at de skal forholde sig til, og 
senere i forløbet, når eleverne har 
lært at identificere 
samfundsfaglige spørgsmål, kan 
der gives mere frirum mht. hvilke 
typer af spørgsmål, der tages op, 
og hvilken type materiale, der 
udgør grundlaget.  
 
I begyndelse er det naturligt, at 
de samfundsfaglige spørgsmål, 
der tages op på denne måde, har 
en nær tilknytning til det tema, 
der arbejdes med på det 
pågældende tidspunkt, men det 
er også meget relevant at tage fat 
i aktuelle begivenheder samt at 
lade elevernes ønsker om emner 
få indflydelse på hvilke spørgsmål, 
der er genstand for elevernes 
fremlæggelse, stillingtagen og 
diskussion.  
Efterhånden som eleverne bliver 
trygge i klasserummet gøres deres 
synspunkter til genstand for 
diskussion i klasserummet, både i 
en faglig dialog om sagsforholdet, 
men også på et metaplan, således 
at synspunkterne karakteriseres 
og placeres teoretisk.  
 
Udadrettede aktiviteter  
Også for de udadrettede 
aktiviteter gælder det, at de kan 
gennemføres fra begyndelsen af 
forløbet, blot er der tidligt i 
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forløbet en kraftig lærerstyring og 
en høj grad af præcision både i de 
stillede opgaver og i produktkrav i 
forbindelse hermed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression i faglig sværhedsgrad  
 
Genstandsområde  
Samfundsfag bør udnytte, at 
fagets genstandsområde ofte 
forekommer eleverne meget 
relevant, og eftersom eleverne i 
løbet af det år, de har C-niveau, 
udvikler sig meget, og får udvidet 
deres horisont fra at have fokus 
på det nære til at have blik for, at 
de befinder sig i en større 
sammenhængende verden, er det 
en fordel  
at begynde med stofområder, 
som eleverne i et eller omfang 
kan identificere sig med.  
 
 
 
Samfundsfag tilrettelægges 
tematisk med udgangspunkt i en 
aktuel problemstilling, og en ofte 
benyttet tilgang er at begynde 
individorienteret med 
identitetsdannelse og 
socialisation, hvilket kan gøres 
indenfor temaer relateret til fx 
kriminalitet, indvandrere, familie 
og kønsroller.  
Derefter kan der indenfor temaet 
fx arbejdes i en retning, hvor de 

forløbet en kraftig lærerstyring og 
en høj grad af præcision både i de 
stillede opgaver og i produktkrav i 
forbindelse hermed. Senere kan 
eleverne overtage ansvaret for at 
tilrettelægge og gennemføre 
udadrettede aktiviteter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression i faglig sværhedsgrad  
 
Genstandsområde  
Samfundsfag bør udnytte, at 
fagets genstandsområde ofte 
forekommer eleverne meget 
relevant, og da eleverne i løbet af 
den periode, hvor de har 
samfundsfag B niveau, udvikler 
sig meget, og får udvidet deres 
horisont fra at have fokus på det 
nære til at have et stærkt blik for, 
at de befinder sig i en større 
sammenhængende verden, er det 
en fordel at begynde med 
stofområder, som eleverne i et 
eller omfang kan identificere sig 
med, og hvor graden af 
abstraktionsniveau overvejes i 
forhold til eleverne.  
Samfundsfag tilrettelægges 
tematisk med udgangspunkt i en 
aktuel problemstilling, og en ofte 
benyttet tilgang er at begynde 
individorienteret med 
identitetsdannelse og 
socialisation, hvilket kan gøres 
indenfor temaer relateret til fx 
kriminalitet, indvandrere, familie 
og kønsroller.  
Derefter kan der indenfor temaet 
fx arbejdes i en retning, hvor de 

forløbet en kraftig lærerstyring og 
en høj grad af præcision både i de 
stillede opgaver og i produktkrav i 
forbindelse hermed. Senere kan 
eleverne overtage ansvaret for at 
tilrettelægge og gennemføre 
udadrettede aktiviteter.  
En type udadrettede aktiviteter er 
undersøgelser, som eleverne 
gennemfører. De får et fagligt 
grundlag herfor ved at arbejde 
med professionelt tilrettelagte 
undersøgelser og 
undersøgelsesmetoder, inden de 
selv gennemfører en 
undersøgelse.  
 
 
Progression i faglig sværhedsgrad  
 
Genstandsområde  
Samfundsfag bør udnytte, at 
fagets genstandsområde ofte 
forekommer eleverne meget 
relevant, og da eleverne i løbet af 
den periode, hvor de har 
samfundsfag A niveau, 
gennemgår en stor udvikling, og 
får udvidet deres horisont fra at 
have fokus på det nære til at have 
et stærkt blik for, at de befinder 
sig i en større sammenhængende 
verden, er det en fordel at 
begynde med stofområder, som 
eleverne i et eller omfang kan 
identificere sig med, og hvor 
graden af abstraktionsniveau 
overvejes i forhold til eleverne.  
Samfundsfag tilrettelægges 
tematisk med udgangspunkt i en 
aktuel problemstilling, og en ofte 
benyttet tilgang er at begynde 
individorienteret med 
identitetsdannelse og 
socialisation, hvilket kan gøres 
indenfor temaer relateret til f.eks. 
kriminalitet, indvandrere, familie 
og kønsroller.  
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politiske parters synspunkter og 
det politiske system inddrages, og 
endelig kan der arbejdes med 
fordelingspolitiske konsekvenser.  
Naturligvis planlægges den 
konkrete undervisning afhængigt 
af aktuelle emner og 
samarbejdsmuligheder.  
 
 
 
 
Samfundsfagligt begrebsapparat  
Eleverne begynder med at lære et 
samfundsfagligt begrebsapparat i 
forbindelse med et tema og 
anvender dette samtidig med, at 
de lærer at identificere centrale 
budskaber i lettere tekster, og 
derefter arbejdes der gradvist 
med at lære at skelne mellem 
forskellige typer af argumenter og 
udsagn. Der bør også tidligt indgå 
talmateriale i form af simple 
tabeller, hvis budskab det læres 
at afkode.  
 
 
 
 
 
Disciplinerne i et tema  
Efterhånden skal eleverne i løbet 
af C-niveauet lære at se en 
samfundsfaglig problemstilling fra 
både en sociologisk, en politisk og 
en økonomisk synsvinkel, således 
at de til slut i forløbet er i stand til 
at ”anvende og kombinere 
grundlæggende viden om 
sociologi, økonomi og politik til at 
redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige problemer og 
løsninger herpå”.  
Der arbejdes i begyndelsen af 
forløbet separat med de tre 
synsvinkler for at gøre det enkelt 
og overskueligt for eleverne, og i 
slutningen af forløbet ses 

politiske partiers synspunkter og  
det politiske system inddrages, og 
endelig kan der arbejdes med 
fordelingspolitiske konsekvenser.  
Det er naturligt at lade aktuelle 
begivenheder og eleverne få en 
høj grad af indflydelse på valg af 
temaer, samtidig med at der 
tages hensyn til 
samarbejdsmulighederne mellem 
fagene i klassen.  
 
Samfundsfagligt begrebsapparat  
Eleverne begynder med at lære et 
samfundsfagligt begrebsapparat i 
forbindelse med et tema og 
anvender dette samtidig med, at 
de lærer at identificere centrale 
budskaber i lettere tekster, og 
derefter arbejdes der gradvist 
med at lære at skelne mellem 
forskellige typer af argumenter og 
udsagn. Der bør tidligt indgå 
talmateriale i form af simple 
tabeller, hvis budskab det læres 
at afkode, og senere i forløbet 
arbejdes der med mere 
avancerede tabeller og grafiske 
fremstillinger.  
 
 
 
Disciplinerne i et tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begyndelsen af et tematisk 
forløb kan der arbejdes separat 
med de tre discipliner: sociologi, 
politik og økonomi, således at 

 
 
 
 
 
Det er naturligt at lade aktuelle 
begivenheder og eleverne få en 
høj grad af indflydelse på valg af 
temaer, samtidig med at der 
tages hensyn til 
samarbejdsmulighederne mellem 
fagene i klassen.  
 
Samfundsfagligt begrebsapparat  
Eleverne begynder med at lære et 
samfundsfagligt begrebsapparat i 
forbindelse med et tema og 
anvender dette samtidig med, at 
de lærer at identificere centrale 
budskaber i lettere tekster, og 
derefter arbejdes der gradvist 
med at lære at skelne mellem 
forskellige typer af argumenter, 
udsagn og forklaringer. Der bør 
tidligt indgå talmateriale i form af 
simple tabeller, hvis budskab det 
læres at afkode, og senere i 
forløbet arbejdes der med mere 
avancerede tabeller, grafiske 
fremstillinger, diagrammer og 
modeller.  
 
Disciplinerne i et tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begyndelsen af forløbet med et 
tema kan der arbejdes separat 
med de tre discipliner: sociologi, 
politik og økonomi, således at 
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forskellige discipliner i spil i et 
tema, således at eleverne bliver i 
stand til at belyse 
samfundsmæssige 
problemstillinger fra både en 
sociologisk, politisk og økonomisk 
synsvinkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression i taksonomiske 
niveauer.  
Elevernes argumentations- og 
diskussionsevne  
Der arbejdes med at bevidstgøre 
eleverne om, hvad beskrivelse, 
faglig argumentation og vurdering 
er.  
Til at begynde med lærer 
eleverne, hvad der er beskrivelse, 
hvad der er påstande, og hvad der 
er fagligt funderede argumenter.  
Derefter arbejdes med sekventiel 
argumentation, herunder 
årsagssammenhænge. Endelig 
bevidstgøres eleverne om, hvad 
det indebærer at diskutere 
samfundsfagligt, og de øves heri, 
ligesom der arbejdes med at føre 
fagligt funderede argumenter for 
og imod et synspunkt og at tage 
stilling.  
 
 
 
De taksonomiske niveauer  
På C-niveau lærer eleverne jf. 
målene at arbejde på både 

deres forskellige synsvinkler står 
tydeligt for eleverne, men senere 
ses de forskellige discipliner i spil i 
forhold til et tema, så det bliver 
tydeligt for eleverne, hvorledes 
de tre discipliner hver for sig og 
sammen er i stand til at belyse en 
samfundsfaglig problemstilling, og 
således at eleverne opnår en 
forståelse af, at opdelingen i de 
tre discipliner er nødvendig for at 
systematisere vores erkendelse 
samtidig med, at den er teoretisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression i taksonomiske 
niveauer.  
Elevernes argumentations- og 
diskussionsevne  
Der arbejdes med at bevidstgøre 
eleverne om, hvad beskrivelse, 
faglig argumentation, forklaring 
og vurdering er.  
Til at begynde med lærer 
eleverne, hvad der er beskrivelse, 
hvad der er påstande, og hvad der 
er fagligt funderede argumenter.  
Derefter arbejdes med sekventiel 
argumentation, herunder 
årsagssammenhænge. Endelig 
bevidstgøres eleverne om, hvad 
det indebærer at diskutere 
samfundsfagligt, og de øves heri, 
ligesom der arbejdes med at 
argumentere nuanceret og 
sammenhængende på et 
samfundsfagligt grundlag for og 
imod et synspunkt og at tage 
stilling.  
 
De taksonomiske niveauer  
På B niveau lærer eleverne jf. 

deres forskellige synsvinkler står 
tydeligt for eleverne, men senere 
ses de forskellige discipliner i spil i 
forhold til et tema, så det bliver 
tydeligt for eleverne, hvorledes 
de tre discipliner hver for sig og 
sammen er i stand til at belyse en 
samfundsfaglig problemstilling, og 
således at eleverne opnår en 
forståelse af, at opdelingen i de 
tre discipliner er nødvendig for at 
systematisere vores erkendelse 
samtidig med, at den er teoretisk.  
I disciplinerne i temaerne 
arbejdes der løbende med 
samfundsfaglige teorier, således 
at eleverne får en god forståelse 
af samfundsfag som 
videnskabsfag, men teorierne 
anvendes naturligvis til at belyse 
de aktuelle temaer, der arbejdes 
med.  
 
Progression i taksonomiske 
niveauer.  
Elevernes argumentations- og 
diskussionsevne  
Der arbejdes med at bevidstgøre 
eleverne om, hvad beskrivelse, 
faglig argumentation, forklaring, 
vurdering og diskussion er.  
Til at begynde med lærer 
eleverne, hvad der er beskrivelse, 
hvad der er påstande, og hvad der 
er fagligt funderede argumenter.  
Derefter arbejdes med sekventiel 
argumentation, herunder 
årsagssammenhænge. Endelig 
bevidstgøres eleverne om, hvad 
det indebærer at diskutere 
samfundsfagligt, og de øves heri, 
ligesom der arbejdes med at 
argumentere nuanceret og 
sammenhængende på et 
samfundsfagligt grundlag for og 
imod et synspunkt og at tage 
stilling.  
 
De taksonomiske niveauer  



 

 
 

50 
 

redegørelses, undersøgelses- og 
diskussionsniveau, og de lærer 
dermed også at skelne mellem de 
taksonomiske niveauer.  
Det er naturligt, at der må 
arbejdes på 
redegørelsesniveauet, som er det 
beskrivende niveau, inden der kan 
arbejdes på det  
undersøgende niveau og på 
diskussionsniveauet, så der er en 
progression, der er nært knyttet 
til de taksonomiske niveauer.  
 
Det er også væsentlig, at der 
relativt hurtigt arbejdes på alle tre 
taksonomiske niveauer, for at 
eleverne kan komme til at arbejde 
selvstændigt, og for at deres 
argumentationsevne kan opøves 
på et fagligt grundlag, idet 
progressionen i arbejdet med de 
taksonomiske niveauer også 
hænger sammen med 
progressionen i arbejdet med 
argumentation og diskussion, og 
naturligvis sammen med det 
tema, der arbejdes med.  

målene at arbejde på både 
redegørelses, undersøgelses- og 
diskussionsniveau, og de lærer 
dermed også at skelne mellem de 
taksonomiske niveauer.  
Det er naturligt, at der må 
arbejdes på 
redegørelsesniveauet, som er det 
beskrivende niveau, inden der kan 
arbejdes på det  
undersøgende niveau og på 
diskussionsniveauet, så der er en 
progression, der er nært knyttet 
til de taksonomiske niveauer.  
 
Det er også væsentlig, at der 
relativt hurtigt arbejdes på alle tre 
taksonomiske niveauer, for at 
eleverne kan komme til at arbejde 
selvstændigt, og for at deres 
argumentationsevne kan opøves 
på et fagligt grundlag, idet 
progressionen i arbejdet med de 
taksonomiske niveauer også 
hænger sammen med 
progressionen i arbejdet med 
argumentation og diskussion, og 
naturligvis sammen med det 
tema, der arbejdes med. 

På A niveau lærer eleverne jf. 
målene at arbejde på både 
redegørelses-, undersøgelses- og 
diskussionsniveau, og de lærer 
dermed også at skelne mellem de 
taksonomiske niveauer.  
Det er naturligt, at der må 
arbejdes på 
redegørelsesniveauet, som er det 
beskrivende niveau, inden der kan 
arbejdes på det 
påvisende/undersøgende niveau 
og på diskussionsniveauet, så der 
er en progression, der er nært 
knyttet til de taksonomiske 
niveauer.  
Det er også væsentlig, at der 
relativt hurtigt arbejdes på alle tre 
taksonomiske niveauer, for at 
eleverne kan komme til at arbejde 
selvstændigt, og for at deres 
argumentationsevne kan opøves 
på et fagligt grundlag, idet 
progressionen i arbejdet med de 
taksonomiske niveauer også 
hænger sammen med 
progressionen i arbejdet med 
argumentation og diskussion, og 
naturligvis sammen med det 
tema, der arbejdes med. 

 

 


