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KS SAMFUNDSFAG       

UGER  FORMÅL  INDHOLD METODE MATERIALE EVALUERING 

33-50 Flerfagligt 

tema:  

Forbrydelse 

og staf 

(sociologisk 

fokus) 

BENKENDTGØRELSE 

Metode 
At anvende og kombinere 

viden fra fagets 

discipliner til at 

undersøge aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger og 

løsninger herpå og 

forklare 

samfundsmæssige 

problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og 

enkle teorier 

Identitetsdannelse og 

socialisering Eleverne 

opnår forståelse af 

samspillet mellem individ 

og samfund set fra det 

enkelte individ 

(identitetsdannelsen) og 

samfundet (socialisering). 

Der indgå faktorer, der 

påvirker 

identitetsdannelsen: 

Familien, institutioner, 

venner, uddannelse, 

arbejde, køn mm og 

hvordan medier, herunder 

sociale medier, spiller en 

 

 

INDHOLD:  

Tema: Forbrydelse og straf: 

- Sociologiske grundbegreber - 

socialisering, identitet, kultur 

- Hvem bliver kriminelle? 

Samfundsgrupper og sårbarhed 

- Unge og kriminalitet - 

bandekriminalitet 

- Straf - hvorfor og hvordan? 

 

Med temaet Forbrydelse og 

straf, ser vi på hvorfor nogle 

unge er særligt disponible for 

at blive kriminielle, hvilke 

forbrydelser de unge begår 

samt hvilke konsekvenser det 

medfører på et 

samfundsmæssigt plan.  

I slutningen af forløbet tager vi 

eleverne med i retten, for at se 

en proces og høre om det 

retslige forløb. 

Lærersyret 

samt 

elevstyret 

Gruppearbejde 

Debat mm. 

KERNESTOF 

Luk Samfundet Op  
s. 30-55, 97-107, 74-

78, 81-88, 147-154 à 

52 s. (ca) 

 

Kriminalitet – 

forbrydelse og straf 

s. 24-35, 59-75 à 25 s. 

(ca) 

 

SUPPELRENDE 

MATERIALE: 

 

Valgte artikler, der 

underbygger temaet 

á 5 s. (ca) 

 

Film 

Bandekrigerne 

(Filmcentralen) 

 

Synopsis uge i 

uge 50 i 

samarbejde 

med religion og 

historie 
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vigtig rolle for 

identitetsdannelsen. 

Sociologiske begreber vil 

bl.a. være: Normer, roller, 

rollekonflikter, social 

kontrol, anerkendelse og 

dobbeltsocialisering.  

Sociale og kulturelle 

forskelle 

I arbejdet med sociale 

forskelle vil det være 

naturligt at inddrage 

forskellige 

klassifikationer og 

begreberne ulighed, social 

arv, social mobilitet, 

habitus samt økonomisk, 

kulturel og social kapital. 

De kulturelle forskelle 

beskriver værdier og 

normer i forskellige 

grupperinger.  

I forbindelse med 

rettigheder og pligter 
opnår eleverne kendskab 

til både de rettigheder og 

pligter, der følger af at 

leve i et demokratisk 

samfund. Både 

statsborgerskab og det 

bredere medborgerskab 

kan inddrages, og 

eleverne opnår en 
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bevidsthed om rollen som 

aktiv medborger.  

 

 

1-10 Politik, 

demokrati og 

medier i 

Danmark 

(Enkeltfagligt)  

 

BENKENDTGØRELSE 

Metode 
At anvende viden, 

begreber og faglige 

sammenhænge fra 

kernestoffet samt enkle 

teorier til at forklare og 

diskutere 

samfundsmæssige 

problemstillinger 

 

 

INDHOLD:  

Tema (forløbigt): Hvem har 

magten i Danmark 

 

politiske partier i Danmark og 

politiske ideologier 

 

politiske 

deltagelsesmuligheder, 

rettigheder og pligter i et 

demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem 

kønnene 

 

̶ politiske beslutninger i 

Danmark i en global 

sammenhæng 

 

 

 

 KERNESTOF 

Luk Samfundet Op 

(kap 5 -7) 

s. 108-147; 153-173 

 

 

SUPPELRENDE 

MATERIALE: 

 

Valgte artikler, der 

underbygger temaet 

á 5 s. (ca) 

 

Film 

 

 

 

11-19 ØKONOMI 

& VELFÆRD 

(Enkeltfagligt)  

 

BENKENDTGØRELSE 

Metode 
At anvende viden, 

begreber og faglige 

sammenhænge fra 

kernestoffet samt enkle 

INDHOLD:  

Tema (forløbigt): Er 

velfærdssataten på vej ud? 

 

-velfærdsprincipper, herunder 

stat, marked og civilsamfund 

 Luk Samfundet Op 

(kap 8 -9) 

s. 174-220 

 

SUPPELRENDE 

MATERIALE: 
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teorier til at forklare og 

diskutere 

samfundsmæssige 

problemstillinger 

- det økonomiske kredsløb, 

økonomiske mål og 

økonomiske 

styringsinstrumenter  

 

 

Valgte artikler, der 

underbygger temaet 

á 5 s. (ca) 

 

Film 

 

 


