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Indledning 
 

Formålet med den Lokale Undervisningsplan (LUP) er at beskrive hvilke temaer undervisningen 

er bygget op omkring, og som eleverne skal igennem på Grundforløb 1 (GF1). 

Den beskriver også hvilke undervisnings- og evalueringsmetoder vi gør brug af på SOSU ZBC  

LUP’en kan ikke stå alene; information om det nøjagtige indhold findes i undervisernes digitale 

læringspakker, som undervisningen er bygget op omkring. 

Velkommen til Grundforløb 1! 
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Tema 1: Introforløb 

Som ny elev på Grundforløb 1 bydes eleven velkommen med et 5-dages introforløb. 

Introforløbet organiseres og introduceres af en række undervisere, som typisk vil følge eleven i 

resten af undervisningen på Grundforløb 1. 

Som det første bliver eleven placeret på et hold. Holdet består af andre nye elever, som eleven 

fremadrettet skal have undervisning sammen med.  

Indhold i temaet 

I introforløbet bliver eleven orienteret om det faglige indhold de næste 20 uger. For at skabe 

en fællesskabsfølelse eleverne imellem er der i starten fokus på samarbejdsøvelser. I denne 

uge er der ligeledes afsat tid til introtur samt at eleverne bliver introduceret for skolens IT-

platforme og brugen af deres portfoliomappe. Endvidere konstrueres holdets unikke 

samarbejdsregler, herunder mobilpolitik, regler for klassens brug af sociale platforme, makker-

ordning, mv. 

Arbejdsmetoder 

Kollaborativt gruppearbejde 
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Evalueringsformer 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 

Portfolioopgave  

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejde opgaver som evt. kan være portfolioopgaver 

Portfolioopgave: ”Evalueringsopgave” fremgår fredag 

Temaets varighed 

35 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 2: Elev og læring 

På Grundforløb 1 er læring ikke altid lig med tavle, kridt og bøger. Med andre ord, så er der i 

undervisningen fokus på, at sætte alle elevens sanser i spil. Eleven vil opleve, at der i høj grad 

skabes et læringsmiljø, hvor den teoretiske viden kan bruges i praksis.  

Indhold i temaet 

I temaet ’Elev og læring’ er målet, at skabe en god og tryg ramme der tilgodeser alle elever, 

hvor plads til forskellighed og ansvar for egen læring er grundlæggende elementer. 

Grundforløb 1 er en ungdomsuddannelse, hvor eleven i udpræget grad vil opleve 

medbestemmelse i de forskellige undervisningsformer og læringsmiljøer. Eleven vil stifte 

bekendtskab med klassetrivsel, læringsmiljø og samarbejde, bevægelse i undervisningen samt 

digitalisering. Derfor vil eleven gennem temaet opleve, at skulle tilegne sig viden om både det 

fysiske-, psykiske- og sociale læringsrum. Endvidere vil der være fokus på, hvordan eleven 

skaber de bedste muligheder for læring for både sig selv og sine klassekammerater.  

Arbejdsmetoder 

Kollaborativt samarbejde, eksperimenterende og reflekterende undervisning 

Evalueringsform 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 
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Portfolioopgave 

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Portfolioopgave: ”Motivation – Elevopgave (Billedopgave) fremgår dag 3. ”Efterbearbejdning af 

trivselsundersøgelse” fremgår i uge 10 

Temaets varighed 

Erhvervsfag: 33 lektioner, fordelt på 3 +2 dage (2 sidste dage omkring uge 10) 

Dansk: 6 lektioner 

Engelsk: 6 lektioner 

Fleksibel læringszone: 3 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 3: Eleven i samfundet 

Som færdigudannet social- og sundhedshjælper/assistent eller pædagogisk assistent får eleven 

sin naturlige plads i velfærdssamfundet. Det medfører pligter og rettigheder, som har 

betydning for elevens fremtidige job. Samtidig er det vigtigt, at eleven som borger i Danmark 

har blik for, hvordan samfundet fungerer.  

Indhold i temaet 

Målet for temaet `Eleven i samfundet` er, at eleverne får en forståelse for 

samfundsudviklingen nu og i fremtiden både på globalt-, nationalt- og lokalt plan. Dette, set i 

relation til dem selv som borger i Danmark og til deres senere arbejde. Eleven vil stifte 

bekendtskab med hvorfor vores samfund ser ud som det gør, og hvilken plads eleven vil få, 

når de kommer ud på arbejdsmarkedet. De vil stifte bekendtskab med velfærdsmodeller, 

partipolitik, menneskerettigheder og eleven vil komme til at arbejde med etiske- og moralske 

dilemmaer, som vil udfordre elevens holdninger og værdier.  

Arbejdsmetoder 

Helhedsorienteret undervisning, kollaborativt samarbejde, tværfaglig undervisning  

Evalueringsformer 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 
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Portfolioopgave 

Igennem temaet skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Portfolioopgave: ”Sælg din kommune” start dag 1.  

 

Temaets varighed 

Erhvervsfag: 32 lektioner 

Engelsk: 5 lektioner 

Samfundsfag: 5 lektioner 

Fleksibel læringszone: 3 lektioner 

VFU: 3 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 4: Her er dit liv 

På Grundforløb 1 stifter eleven bekendtskab med alle livets faser fra fødsel til død. Når eleven 

er færdiguddannet vil denne, både som professionel og samfundsborger, være en naturlig del 

af velfærdsstaten med de udfordringer det bringer. Eleven vil skulle forholde sig til forskellige 

familietyper, sygdomsforløb, børn hvis familier er udfordret på den ene eller anden måde, 

ældre og døden.  

Indhold i temaet 

Målet med temaet er, at gøre eleven bevidst om de udfordringer man kan møde både på job 

og i privatlivet. Centreret omkring en fiktiv familie vil eleven opleve livets op- og nedture. 

Ligesom i det virkelige liv skal man tage beslutninger og træffe valg, som har konsekvenser og 

som har betydning for fremtiden. Temaet vil udfordre eleven gennem flere arbejdsmetoder. 

Desuden indeholder temaet to korte forløb hvor det ene handler om seksualitet og det andet 

om privatøkonomi.  

Arbejdsmetoder 

Storylinebaseret undervisning, casearbejde, eksperimenterende og reflekterende undervisning, 

helhedsorienteres undervisning. Praksis- og anvendelsesorienteret undervisning, SKILLS, 

tværfaglig undervisning  

Evalueringsformer 

Fremlæggelse og Oscaruddeling afslutningsvis  
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Portfolioopgave 

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver 

Portfolioopgave: ”Barnets bog” 

 

Temaets varighed 

Erhvervsfag: 104 lektioner (inklusiv Tema 7) 

Dansk: 13 lektioner 

Engelsk: 13 lektioner 

Samfundsfag: 13 lektioner 

VFU: 9 lektioner 

Fleksibel læringszone: 9 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zbc.dk/


 
Læringsaktiviteter 
Grundforløb 1 EUX  04.06.2018 

12 
 

 

Tema 5: (Ud)dannelsesrejsen 
 

Temaet ’(Ud)dannelsesrejsen’ skal styrke elevens personlige og faglige kompetencer. 

Grundforløb 1 er således starten på en uddannelsesrejse, hvor eleven udvikler såvel 

personlige-, faglige- og sociale færdigheder, der skal anvendes igennem hele det professionelle 

liv.                      

Indhold i temaet 

Målet for temaet ´(Ud)dannelsesrejsen´ er, at give eleven en forståelse af fagets kultur og 

historie, samt bidrage til elevens motivation, fastholdelse og fællesskabsfølelse. 

I dette tema beskæftiger eleven sig med, hvordan samfundet og den professionelle 

omsorgsgiver har behandlet svage og udsatte mennesker gennem tiden. Her arbejder eleven 

med, hvordan udviklingen som professionel omsorgsgiver har været i en historisk 

sammenhæng.  

Arbejdsmetoder  

SKILLS, eksperimenterende og reflekterende undervisning, praksis- og anvendelsesorienteret 

undervisning  

Evalueringsform 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 
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Portfoliopgave 

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Portfolieopgave: Fotodokumentation af udstilling   

Temaets varighed 

Erhvervsfag: 32 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 6: Det gode arbejdsliv  
 

I Danmark bruger vi halvdelen af vores liv på at arbejde. Temaet beskæftiger sig med, 

hvordan eleven kan skabe et godt miljø på arbejdspladsen. Forståelsen for det gode arbejdsliv 

skabes ved at fokusere både på teori og på praksis. Med det som omdrejningspunkt vil eleven i 

dette tema arbejde med en kreativ tilgang til at skabe den gode arbejdsplads. 

Indhold i temaet 

I temaet ´Det gode arbejdsliv´ er målet, at eleven får en indsigt i arbejdspladskulturer, 

herunder normer, regler, arbejdsglæde, værdier samt socialt- psykisk- og fysisk arbejdsmiljø. 

Derfor vil eleven gennem temaet opleve, at skulle omsætte faglige refleksioner til helt 

konkrete handlemuligheder. Dette giver eleven et kendskab til forskellige typer af 

virksomheder og praktikmuligheder, der har relevans for såvel uddannelsen som elevens 

fremtidige arbejdsliv.  

Arbejdsmetoder 

Eksperimenterende og reflekterende undervisning, gruppearbejde, helhedsorienteret 

undervisning, praksis- og anvendelsesorienteret undervisning.  

Evalueringsform 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 
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Portfolioopgave 

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Portfolieopgave: ”Værdisæt” 

Varighed: 

Erhvervsfag: 75 lektioner (inklusiv Tema 7) 

Dansk: 63 lektioner 

Engelsk: 75 lektioner 

Samfundsfag: 64 lektioner 

VFU: 21 lektioner 

Fleksibel læringszone: 18 lektioner 

Introduktion til prøve samt prøve i grundfag: 27 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 7: Sundhed og livsstil 
 

I dagens Danmark er der stor fokus på en sund livsstil. Som pædagogisk assistent eller social- 

og sundhedshjælper/assistent bruger eleven aktivt sig selv og sin krop i løbet af arbejdsdagen. 

Det er derfor vigtigt, at eleven ved hvordan man bedst passer på sig selv og sin krop. Som 

omsorgsperson skal eleven ligeledes kunne bruge sin sundhedsfaglige viden på området i 

arbejdet med børn eller ældre. 

Indhold i temaet 

Målet for eleven i temaet ´Sundhed og livsstil´ er, at få indblik i de faktorer, som er med til at 

danne et sundt og arbejdsdygtigt menneske. Eleven kommer til at erfare på egen krop, hvad 

det f.eks. betyder, at man lider af KOL eller være bevægelseshæmmet. Hver enkelt af de fem 

dage vil tage udgangspunkt i henholdsvis kost, rygning, alkohol, motion og stress (KRAMS). 

Dagene vil altid introducere eleven til fysiske øvelser. 

Arbejdsmetode 

Eksperimenterende og reflekterende undervisning, helhedsorienteret undervisning, praksis- og 

anvendelsesorienteret undervisning. 

Evalueringsformer 

Dagen afsluttes med opsamling og check ud 
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Portfolioopgave 

Igennem temaet skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Portfolioopgave 

Igennem temaerne skal der afleveres en eller flere portfolioopgaver. I læringspakkerne er der 

udarbejdet opgaver som evt. kan være portfolioopgaver  

Kost: ”Dit daglige energibehov”. Motion: ”Konditest”, Stress: ”Refleksionsøvelse” 

Temaets varighed 

Erhvervsfag: (35 lektioner) – temaet ligger spredt med enkelvise dage i tema 4 og tema 6. 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Tema 8: Afslutningsforløb  
 

Grundforløb 1 er ved at være ved vejs ende, efter 20 inspirerende og lærerige uger. Eleven 

har kigget både indad og udad, og nu skal grundforløbet rundes af med stil. Afslutningsforløbet 

er en opsamling på de foregående syv temaer, hvor eleven vil præsentere det store udbytte 

uddannelsen har givet. 

Indhold i temaet:  

Målet med temaet ’Afslutningsforløb’ er at eleven arbejder målrettet mod en udstilling, hvor 

eleven fremviser et kreativt produkt. Temaet indeholder en opsamling af elevens 

uddannelsesforløb, hvor omdrejningspunktet er elevens individuelle portfolio. Som en del af 

temaet vil elevens videre uddannelsesforløb blive afklaret. Temaet afsluttet med en formel 

afslutning, der organiseres lokalt på de enkelte skoler. 

 

Arbejdsmetoder: 

Eksperimenterende og reflekterende undervisning. Helhedsorienteret undervisning, praksis- og 

anvendelsesorienteret undervisning, tværfaglig undervisning  
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Evalueringsform: 

Diplomoverrækkelsesceremoni og afsluttende evaluering 

 

Temaets varighed: 

Erhvervsfag: 34 lektioner 

Beskrivelse af portfolio 

Oversigt over fag og mål 
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Bilag 1: Beskrivelse af portfolio 
 

 

Formål 

Formålet med brugen af portfolio er, at give den enkelte elev og underviseren et overblik over 

elevens faglige progression gennem uddannelsen. 

Portfolioen viser således elevens faglige indsats, selvrefleksion og holdninger til et givent 

forløb. 

 

Definition 

Portfoliomappen er en systematisk tværfaglig samling af elevens arbejde, som viser elevens 

faglige præsentationer inden for et eller flere områder. Portfolioen er en mappe, som ligger på 

læringsplatformen oprettet af eleven eller underviseren. Hvis det er eleven som opretter 

mappen skal holdets undervisere have adgang til den. Indholdet af elevens portfolio kan også 

bruges af vejleder og mentorer i arbejdet med elevens faglige udvikling. 

Bemærk i grundfagene dansk og engelsk er portfolio obligatorisk og skal bruges til eksamen. 

 

Eksempler 

I visse forløb vil der være en række prædefinerede opgaver der skal afleveres i 

portfoliomappen. Det kan være alt fra afleveringsopgaver i dansk til video af en fremlæggelse, 

udstilling eller billeder af genstande som eleven har konstrueret. 

 Afleveringsopgaver 

 Powerpoints 

 Foto 

 Video 

 Gruppeopgaver 

 Billeder af plancher, kreative produktioner eller udstillinger 

 Tests  
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Bilag 2: Fag og mål 
 

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion 
Varighed: 2 uger 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Udføre enkle erhvervsfaglige 

arbejdsopgaver efter instruktion 

   x     

2 Anvende forståelse for bæredygtighed, 

arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en 

arbejdsproces 

 x    X   

3 Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der 

indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser 

X        
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Erhvervsfag 2 - Arbejdspladskultur 
Varighed: 1,5 uger 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Anvende forståelse for hvordan en 

produktiv og inkluderende 

arbejdspladskultur kan skabes 

 X    x   

2 Anvende forståelse for samarbejde og 

samspils betydning i en arbejdsproces 

X        

3 Planlægge og tilrettelægge enkle 

arbejdsprocesser 

X        

4 Diskutere arbejdspsykologiske emner og 

interkulturelle faktorers indflydelse på 

menneskers adfærd 

 X  X     

5 Reflektere over egen rolle og egen 

deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 

X X       

6 Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og 

overskuelige eksempler på samspillet 

mellem den enkle medarbejder og 

virksomheden 

     x   
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Praktikpladssøgning 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Beskrive forskellige typer af virksomheder 

og praktikmuligheder, herunder 

aftaleformer 

     X   

2 Beskrive egne kompetencer og sætte 

personlige uddannelsesmål 

       x 

3 Lægge en målrettet plan for 

praktikpladssøgning 

   x     

4 Anvende forskellige metoder og værktøjer 

til at dokumentere og formidle sine 

kompetencer ved skriftlige ansøgninger og 

mundtlige samtaler, herunder anvende 

obligatoriske it-værktøjer 

   x     

5 Anvende værktøjer til opbygge netværk 

 

     X   

6 Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold  

til uddannelsesønsker, egne kompetencer 

og efterspørgslen på arbejdsmarkedet 

     X   
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Samfund og sundhed 
Varighed: 1,5 uger 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Formidle og diskutere grundlæggende 

samfundsforhold og aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger 

  X X X    

2 Reflektere over egen rolle og 

indflydelsesmuligheder i samfundet 

  X  X    

3 Bearbejde enkle og overskuelige eksempler 

på samspillet mellem samfundsudviklingen 

og udviklingen i virksomhederne, herunder 

de sundheds- og miljømæssige aspekter 

  X  X  x  

4 Reflektere over egen rolle og 

indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet 

ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det 

fagretslige system 

  X  X    

5 Forklare betydningen af faktorer, der 

påvirker den enkeltes levevilkår og 

sundhed, herunder privatøkonomiske 

forhold og livsstilsfaktorer som personlig 

hygiejne, kost og fysisk form 

   X X  x  

6 Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, 

herunder seksuel sundhed, prævention, 

krop, køn og identitet 

   X X    
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Erhvervsfag 3 – Arbejdsplanlægning og samarbejde 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Planlægge, koordinere og udføre en 

arbejdsproces 

       x 

2 Forklare hvordan forskellige 

planlægningsværktøjer og –metoder kan 

anvendes 

       x 

3 Anvende planlægningsværktøjer- og 

metoder 

       x 

4 Forklare forskellige typer af 

samarbejdsprocesser 

       x 

5 Samarbejde med andre om løsning af 

opgaver 

x        

6 Fungere i forskellige samarbejdssituationer 

 

x        

 

. 

 

 

 

http://www.zbc.dk/


 
Læringsaktiviteter 
Grundforløb 1 EUX  04.06.2018 

26 
 

Faglig dokumentation 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Forklare og anvende eksisterende faglig 

dokumentation i en praktisk arbejdsproces, 

f.eks. følge et diagram, anvende statistik, 

følge en vejledning 

   x   x  

2 Udarbejde relevant faglig dokumentation 

som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

     X x  

3 Dokumentere og formidle egne 

arbejdsprocesser, metoder og resultater 

   x   x x 

4 Evaluere egne og andre elevers 

arbejdsprocesser, metoder og resultater 

   x   

 

 x 
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Faglig kommunikation 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Forstå og anvende faglige udtryk og 

begreber 

  X x   x x 

2 Analysere, beskrive og kommunikere 

faglige forhold, der relevante i forhold til 

fagretningen 

    X X  x 

3 Søge og anvende relevante informationer 

og procedurebeskrivelser 

     X   

4 Vælge kommunikationsformer og - 

metoder, der er afpasset modtageren 

   x    x 
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Innovation 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Skelne mellem innovation og udvikling 

samt mellem forskellige typer af innovation 

    X    

2 Anvende innovative metoder i 

opgaveløsning 

    X   x 

3 Anvende innovationsredskaber og indgå i 

innovationsprocesser ved løsning af en 

praktisk opgave 

    X    
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Metodelære 
Varighed: 1 uge 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Nr. Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

 

Tema 5 

 

Tema 6 Tema 7 Tema 

8 

1 Vælge og praktisk anvende de faglige 

arbejdsmetoder, der er mest 

hensigtsmæssige i en given situation 

     x   

2 Forklare og skelne mellem forskellige 

fagmetoder og deres relevans i konkrete 

sammenhænge 

   x     

3 Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til 

parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet 

     X   

4 Dokumentere egne arbejdsprocesser og 

metoder 

      x x 

5 Anvende evalueringsværktøjer til evaluering 

af egen praktiske arbejdsproces 

   x   x x 
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Bilag 3: Grundfag 
 

Dansk – Niveau C 
 

Niveauer og vejledende varighed  
 Niveau C: 2,5 uger 

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, 

fortolkning og fremstilling. 

 

2.1.1 Kommunikation  

 

Niveau F  

1. Eleven kan på 

grundlæggende niveau 

kommunikere i almene 

og erhvervsfaglige 

situationer med brug af 

relevante tale-, lytte- og 

samtalestrategier i 

forhold til formål og 

situation 

2. Eleven kan 

kommunikere 

hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær 

med andre 

3. Eleven kan anvende it 

og multimodale medier 

hensigtsmæssigt til 

kommunikation, 

informationssøgning og 

formidling 

4. Eleven kan skelne 

mellem virksomheders 

interne og eksterne 

kommunikation 

5. Eleven kan 

demonstrere kendskab til 

sproglige normer i 

diverse kontekster, 

herunder det konkrete 

erhverv og elevens 

konkrete 

uddannelsesvalg 

Niveau E  

1. Eleven kan 

kommunikere 

reflekteret i almene og 

erhvervsfaglige 

situationer med brug af 

relevante tale-, lytte- 

og samtalestrategier i 

forhold til formål og 

situation 

2. Eleven kan 

kommunikere 

hensigtsmæssig i 

samarbejde og samvær 

med andre 

3. Eleven kan vælge og 

anvende it og 

multimodale medier 

hensigtsmæssigt til 

kommunikation, 

informationssøgning og 

formidling 

4. Eleven kan skelne 

mellem og reflektere 

over virksomheders 

interne og eksterne 

kommunikation 

5. Eleven kan 

demonstrere viden og 

bevidsthed om sproglige 

normer i diverse 

kontekster, herunder 

det konkrete erhverv og 

elevens konkrete 

uddannelsesvalg 

Niveau D  

1. Eleven kan 

kommunikere reflekteret i 

komplekse almene og 

erhvervsfaglige 

situationer med brug af 

relevante tale-, lytte- og 

samtalestrategier i 

forhold til formål og 

situation 

2. Eleven kan diskutere 

og kommunikere 

hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær 

med andre og reflektere 

over forskellige former 

for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og 

anvende it og 

multimodale medier 

hensigtsmæssigt og 

reflekteret til 

kommunikation, 

informationssøgning og 

formidling 

4. Eleven kan skelne 

mellem, reflektere over 

og vurdere 

virksomheders interne og 

eksterne kommunikation 

5. Eleven kan forklare 

sproglige normer i 

diverse kontekster 

indenfor erhverv, 

uddannelse og samfund 

Niveau C  

1. Eleven kan kommunikere 

reflekteret og nuanceret i 

komplekse almene og 

erhvervsfaglige situationer med 

brug af relevante tale-, lytte- og 

samtalestrategier i forhold til 

formål og situation 

2. Eleven kan diskutere, 

argumentere og kommunikere 

hensigtsmæssigt i samarbejde 

og samvær med andre og 

reflektere over samspillet 

mellem formål og forskellige 

former for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og 

anvende it og multimodale 

medier hensigtsmæssigt, 

reflekteret og kritisk til 

kommunikation, 

informationssøgning og 

formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, 

reflektere over, vurdere og 

indgå i kritisk dialog om 

virksomheders interne og 

eksterne kommunikation 

5. Eleven kan forklare og 

reflektere over sproglige normer 

i diverse kontekster indenfor 

erhverv, uddannelse, samfund 

og danskfaget 
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2.1.2 Læsning  

 

Niveau F  

1. Eleven kan læse 

og forstå teksters 

betydning i almene 

og erhvervsmæssige 

sammenhænge og 

anvende relevante 

læsestrategier i 

forhold til læseformål, 

teksttype og kontekst 

2. Eleven kan 

gennemføre målrettet 

og kritisk 

informationssøgning 

med relevans for det 

konkrete erhverv og 

den konkrete 

uddannelse 

3. Eleven kan ud fra 

læseformål og 

kendskab til 

teksttyper forberede 

og gennemføre 

læsning med relevans 

for det konkrete 

erhverv, den 

konkrete uddannelse 

Niveau E  

1. Eleven kan læse 

og forstå teksters 

betydning i almene 

og erhvervsmæssige 

sammenhænge og 

anvende relevante 

læsestrategier i 

forhold til 

læseformål, 

teksttype og 

kontekst 

2. Eleven kan 

gennemføre 

målrettet og kritisk 

informationssøgning 

med relevans for 

erhverv, uddannelse 

og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra 

læseformål og 

kendskab til 

teksttyper 

forberede, 

gennemføre og 

redegøre for 

læsning med 

relevans for det 

konkrete erhverv, 

den konkrete 

uddannelse og 

dagligdagen 

Niveau D  

1. Eleven kan læse, 

forstå og diskutere 

teksters betydning i 

almene og 

erhvervsmæssige 

sammenhænge og 

anvende relevante 

læsestrategier i 

forhold til læseformål, 

teksttype og kontekst 

2. Eleven kan 

gennemføre målrettet 

og kritisk 

informationssøgning 

med relevans for 

erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra 

læseformål, kontekst 

og kendskab til 

teksttyper forberede, 

gennemføre og 

redegøre for læsning 

af relevans for 

erhverv, uddannelse 

og samfund og 

efterfølgende 

diskutere disse 

læsninger 

Niveau C  

1. Eleven kan læse, forstå 

og diskutere teksters 

betydning i almene og 

erhvervsmæssige 

sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i 

forhold til læseformål, 

teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre 

målrettet og kritisk 

informationssøgning med 

relevans for erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan ud fra 

læseformål, kontekst og 

kendskab til teksttyper 

forberede og gennemføre 

læsning af relevans for 

erhverv, uddannelse og 

samfund og efterfølgende 

indgå i kritisk dialog om 

denne læsning 
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2.1.3 Fortolkning  

 

Niveau F  

1. Eleven kan forholde 

sig til kultur, sprog, 

erhverv og uddannelse 

gennem læsning og 

diskussion af tekster 

2. Eleven kan på et 

grundlæggende niveau 

analysere tekster med 

relevans for det 

konkrete erhverv, den 

konkrete uddannelse og 

dagligdagen 

Niveau E  

1. Eleven kan forholde 

sig til kultur, sprog, 

erhverv og uddannelse 

gennem analyse og 

diskussion af tekster 

2. Eleven kan iagttage 

og analysere diverse 

tekster med relevans 

for det konkrete 

erhverv, den konkrete 

uddannelse og 

dagligdagen 

Niveau D  

1. Eleven kan forholde 

sig til kultur, sprog, 

erhverv og uddannelse 

gennem analyse og 

diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og 

analysere diverse 

tekster, som er relateret 

til erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag 

og anvende relevante 

analysemodeller 

3. Eleven kan tolke 

og/eller uddrage 

relevant betydning af 

tekster, relateret til 

erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag, 

på grundlag af analyse 

og diskutere tolkningen 

4. Eleven kan reflektere 

over og vurdere tekster 

relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag på grundlag 

af analyse 

Niveau C  

1. Eleven kan forholde sig til 

kultur, sprog, historie, erhverv 

og uddannelse gennem 

analyse og diskussion af 

tekster 

2. Eleven kan vælge og 

analysere diverse tekster, som 

er relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag og anvende 

relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller 

uddrage relevant betydning af 

tekster, relateret til erhverv, 

historie, uddannelse, samfund 

og dagligdag, på grundlag af 

analyse 

4. Eleven kan metodisk 

reflektere over og vurdere 

tekster relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag på grundlag af 

analyse og indgå i kritisk 

dialog om sin vurdering 

5. Eleven kan perspektivere 

tekster relateret til erhverv, 

historie, uddannelse, samfund 

og dagligdag på grundlag af 

analyse 
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2.1.4 Fremstilling  

 

Niveau F  

1. Eleven kan anvende 

relevante 

skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt i 

skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der 

passer til situationen 

2. Eleven kan 

planlægge, forberede og 

fremstille skriftlige og 

mundtlige tekster ved 

brug af teksttyper med 

direkte relevans for det 

konkrete erhverv, den 

konkrete uddannelse og 

dagligdagen 

3. Eleven kan gå i 

dialog om egne og 

andres skriftlige 

produkter fra erhverv 

og uddannelse, 

herunder om 

skriveformål, 

målgruppe, genre og 

sprog 

4. Eleven kan anvende 

forskellige 

repræsentationsformer 

med relevans for den 

konkrete uddannelse 

Niveau E  

1. Eleven kan anvende 

relevante 

skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt 

og varieret i skrift, 

tale, lyd og billede i en 

form, der passer til 

genre og situation 

2. Eleven kan 

planlægge, forberede 

og fremstille 

forholdsvis korrekte 

skriftlige og mundtlige 

tekster ved brug af 

teksttyper med direkte 

relevans for det 

konkrete erhverv, den 

konkrete uddannelse 

og dagligdagen 

3. Eleven kan gå i 

dialog om egne og 

andres skriftlige 

produkter fra erhverv 

og uddannelse, 

herunder om 

skriveformål, 

målgruppe, genre og 

sprog 

4. Eleven kan vælge 

og anvende 

hensigtsmæssige 

repræsentationsformer 

med direkte relevans 

for det konkrete 

erhverv og den 

konkrete uddannelse 

Niveau D  

1. Eleven kan anvende 

relevante 

skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt 

og varieret i skrift, tale, 

lyd og billede i en form, 

der passer til genre og 

situation 

2. Eleven kan 

planlægge, forberede og 

fremstille formelt 

korrekte skriftlige og 

mundtlige tekster ved 

brug af teksttyper, der 

er relevante i forhold til 

emner og kontekster 

inden for erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan 

sammenligne og gå i 

dialog i erhverv og 

uddannelse om egne og 

andres skriftlige 

produkter, herunder 

skriveformål, 

målgruppe, genre og 

sprog 

4. Eleven kan vælge og 

anvende 

hensigtsmæssige 

repræsentationsformer 

med relevans for 

erhverv og uddannelse 

Niveau C  

1. Eleven kan anvende 

relevante skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt, 

varieret og nuanceret i skrift, 

tale, lyd og billede i en form, 

der passer til genre og 

situation 

2. Eleven kan planlægge, 

forberede og fremstille formelt 

korrekte, varierede og 

nuancerede skriftlige og 

mundtlige tekster ved brug af 

teksttyper, der er relevante i 

forhold til emner og 

kontekster inden for erhverv, 

uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og 

gå i kritisk dialog med folk fra 

uddannelse og erhverv om 

egne og andres skriftlige 

produkter, herunder om 

skriveformål, målgruppe, 

genre og sproglig stil og 

grammatisk forståelse 

4. Eleven kan vælge, anvende 

og begrunde hensigtsmæssige 

repræsentationsformer med 

relevans for erhverv, 

uddannelse og samfund 
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2.2 Kernestof  

 

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i 

kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes 

med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 

 

2.2.1 I kommunikation og læsning arbejdes med:  

 

Niveau F  

1. Kommunikationsanalyse, 

2. multimodal kommunikation og 

repræsentationsformer, 

3. argumentation og 

4. anvendelse af læse- og 

kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og 

hørte tekster. 

Niveau E, D og C  

1. Kommunikationsanalyse, 

2. multimodal kommunikation og 

repræsentationsformer, 

3. argumentation, 

4. anvendelse af læse- og 

kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og 

hørte tekster og 

5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, 

sprogbrug og sproglige normer. 
 

 

2.2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med:  

 

Niveau F, E og D  

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller 

til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 

2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion 

og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for 

den uddannelse eller det uddannelsesområde, 

eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid 

prioriteres og 

3. forskellige medier samt erhvervskommunikative 

og massekommunikative teksttyper, 

erhvervskommunikative tekster kan omfatte 

virksomheders eksterne og interne kommunikation. 

Niveau C  

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller 

til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 

2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion 

og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for 

den uddannelse eller det uddannelsesområde, 

eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid 

prioriteres, 

3. forskellige medier samt erhvervskommunikative 

og massekommunikative teksttyper, 

erhvervskommunikative tekster kan omfatte 

virksomheders eksterne og interne kommunikation 

og 

4. tekstanalyse der perspektiverer en 

erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, 

psykologisk, æstetisk eller anden relevant 

sammenhæng. Herunder inddrages ældre tekster, 

der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i 

forhold til nutidens tænkning om konkrete erhverv 

og evt. fremtidig udvikling. 
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Engelsk – Niveau C 
 

Niveau og vejledende varighed  
 Niveau C: 3,0 uger 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, 

sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. 

2.1. Faglige mål 

2.1.1 Kommunikation  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F  

1. På 

grundlæggende 

niveau forstå 

hovedindholdet af 

talt fremmedsprog 

om udvalgte 

afgrænsede emner, 

2. på 

grundlæggende 

niveau forstå 

hovedindholdet af 

skrevne 

fremmedsproglige 

tekster om udvalgte 

afgrænsede emner, 

3. udtrykke sig 

mundtligt med en vis 

præcision i et 

sammenhængende 

sprog med 

afgrænset ordforråd 

inden for udvalgte 

afgrænsede emner, 

4. mundtligt 

præsentere 

hovedindholdet af de 

væsentlige 

informationer i 

udvalgte teksttyper, 

5. referere og 

præsentere et 

forberedt 

stofområde, 

Niveau E  

1. Forstå 

hovedindholdet af 

talt fremmedsprog 

om udvalgte emner, 

2. forstå 

hovedindholdet af 

skrevne 

fremmedsproglige 

tekster om udvalgte 

emner, 

3. udtrykke sig 

mundtligt med 

præcision i et 

sammenhængende 

sprog med 

afgrænset ordforråd 

inden for udvalgte 

afgrænsede emner, 

4. redegøre 

mundtligt for 

indholdet af de 

væsentlige 

informationer i 

udvalgte teksttyper 

inden for erhverv, 

5. redegøre for et 

forberedt 

stofområde, 

6. deltage i samtaler 

og diskutere 

udvalgte emner, 

 

Niveau D  

1. Forstå indholdet 

af talt fremmedsprog 

om alsidige emner, 

2. forstå indholdet af 

skrevne 

fremmedsproglige 

tekster om alsidige 

emner, 

3. udtrykke sig 

mundtligt med 

præcision i et 

sammenhængende 

sprog med alsidigt 

ordforråd inden for 

varierede emner, 

4. redegøre 

mundtligt for 

indholdet af de 

væsentlige 

informationer i 

forskellige 

teksttyper, 

5. redegøre for, 

forklare og uddybe 

et forberedt 

stofområde, 

6. deltage aktivt i 

samtaler og 

diskutere alsidige 

emner, 

 

Niveau C  

1. Forstå indholdet 

af talt fremmedsprog 

om varierede og 

alsidige emner. 

2. forstå indholdet af 

skrevne 

fremmedsproglige 

tekster om alsidige 

og varierede emner, 

3. udtrykke sig 

mundtligt med 

præcision i et 

sammenhængende 

sprog med alsidigt 

og varieret ordforråd 

inden for varierede 

emner, genrer og 

situationer, 

4. redegøre 

mundtligt for og 

forklare indholdet af 

alsidige og varierede 

tekster og 

teksttyper, 

5. redegøre for, 

forklare, uddybe og 

kommentere et 

forberedt 

stofområde, 
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Niveau F 

6. deltage med 

enkle sproglige 

udtryk i samtaler om 

udvalgte og 

afgrænsede emner, 

7. udtrykke sig 

skriftligt med en vis 

præcision og i et 

enkelt og 

sammenhængende 

sprog tilpasset 

udvalgte emner, 

8. anvende og 

bearbejde viden og 

informationer 

skriftligt inden for 

udvalgte afgrænsede 

emner, tekster og 

situationer og 

9. anvende 

multimodale medier, 

dvs. ord, billeder, 

film, animation og 

lyd til at 

kommunikere 

mundtligt og 

skriftligt. 

Niveau E 

7. udtrykke sig 

skriftligt med 

præcision og i et 

sammenhængende 

sprog tilpasset 

emner og 

kontekster, 

8. anvende og 

bearbejde viden og 

informationer 

skriftligt inden for 

udvalgte emner, 

tekster og 

situationer og 

9. anvende 

multimodale medier, 

dvs. ord, billeder, 

film, animation og 

lyd til at 

kommunikere 

mundtligt og 

skriftligt. 

Niveau D 

7. udtrykke sig 

skriftligt med 

præcision og i et 

sammenhængende 

sprog tilpasset 

alsidige emner og 

kontekster, 

8. anvende, 

bearbejde og 

kommentere viden 

og informationer 

skriftligt inden for 

alsidige emner, 

tekster og 

situationer og 

9. anvende 

multimodale medier, 

dvs. ord, billeder, 

film, animation og 

lyd til at 

kommunikere 

mundtligt med 

sikkerhed. 

Niveau C 

6. tage initiativ til og 

deltage aktivt i 

samtaler og 

diskutere varierede 

og komplekse emner 

i et sprog afpasset til 

situation og 

samtalemønster, 

7. udtrykke sig 

skriftligt med høj 

grad af præcision og 

i et 

sammenhængende 

sprog afpasset 

alsidige og 

komplekse emner og 

kontekster, 

8. anvende, 

bearbejde og 

kommentere og 

analysere viden og 

informationer 

skriftligt inden for 

alsidige og varierede 

emner, tekster og 

situationer og 

9. anvende 

multimodale medier, 

dvs. ord, billeder, 

film, animation og 

lyd, til at 

kommunikere med 

sikkerhed og 

variation mundtligt 

og skriftligt. 
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2.1.2 Kommunikationsstrategier  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F og E  

Afprøve og anvende enkle lytte- og 

læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til 

teksttype, situation og formål, 

Afprøve hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og 

synonymer, 

Afprøve skrivestrategier efter skriveformål, 

herunder anvende viden om 

skriveprocessens faser, 

Opsøge og anvende fagets hjælpemidler, 

hensigtsmæssigt til oversættelse, 

stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, 

tekstproduktion og 

Anvende informationer og kilder, 

selvstændigt og kritisk. 

Niveau D og C  

Vælge og anvende lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 

situation og formål, 

Vælge hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og 

synonymer, 

Vælge skrivestrategier efter skriveformål, 

herunder anvende viden om 

skriveprocessens faser, 

Anvende fagets hjælpemidler 

hensigtsmæssigt til oversættelse, 

stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning 

og tekstproduktion og 

Anvende informationer og kilder 

selvstændigt og kritisk. 
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2.1.3 Sprogbrug Sprogtilegnelse  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F  

På grundlæggende 

niveau anvende et 

tilstrækkeligt præcist 

og afgrænset 

ordforråd inden for 

udvalgte emner, 

udtale 

fremmedsproget 

klart, tydeligt og 

forståeligt med et 

afgrænset og 

veldefineret 

ordforråd inden for 

udvalgte emner og i 

udvalgte situationer, 

tale og skrive 

fremmedsproget så 

centrale 

grammatiske regler 

med betydning for 

hensigtsmæssig 

kommunikation 

følges og 

anvende 

grundlæggende 

regler for opbygning 

af tekster med sans 

for struktur og 

sammenhæng inden 

for relevante, tekster 

og medier i erhverv, 

uddannelse, 

samfund og 

personlige og 

almene forhold. 

Niveau E  

Anvende et præcist 

og afgrænset 

ordforråd inden for 

udvalgte emner, 

udtale 

fremmedsproget 

klart, tydeligt og 

præcist med et 

afgrænset og 

veldefineret 

ordforråd inden for 

udvalgte emner og i 

udvalgte situationer, 

3. tale og skrive 

fremmedsproget, så 

centrale 

grammatiske regler 

med betydning for 

hensigtsmæssig og 

effektiv 

kommunikation 

følges og 

anvende væsentlige 

og grundlæggende 

regler for opbygning 

af tekster med sans 

for struktur og 

sammenhæng inden 

for relevante genrer, 

tekster og medie i 

erhverv, uddannelse 

og samfund samt 

personlige og 

almene forhold. 

Niveau D  

Anvende et præcist 

og alsidigt ordforråd 

inden for relevante 

emner, 

udtale 

fremmedsproget 

klart, tydeligt og 

præcist med et 

alsidigt ordforråd 

inden for varierede 

emner og 

kontekster, 

3. tale og skrive 

fremmedsproget så 

grammatiske regler 

med betydning for 

hensigtsmæssig og 

effektiv 

kommunikation 

følges med en høj 

grad af korrekt 

sprogbrug og 

anvende væsentlige 

regler for opbygning 

af tekster med sans 

for struktur og 

sammenhæng inden 

for relevante genrer, 

tekster og medier i 

erhverv, uddannelse 

og samfund samt 

almene og 

personlige forhold. 

Niveau C  

Anvende et præcist 

og varieret ordforråd 

inden for varierede 

relevante emner, 

udtale 

fremmedsproget 

klart, tydeligt, 

flydende og præcist 

med et alsidigt 

ordforråd inden for 

varierede og 

komplekse emner og 

kontekster, 

3. tale og skrive 

fremmedsproget så 

grammatiske regler 

med betydning for 

hensigtsmæssig og 

effektiv 

kommunikation 

følges med sans for 

korrekt og varieret 

sprogbrug og 

anvende og forklare 

væsentlige regler for 

opbygning af tekster 

med sans for 

struktur og 

sammenhæng inden 

for relevante genrer, 

tekster og medier i 

erhverv, uddannelse 

og samfund samt 

personlige og 

almene forhold. 
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2.1.4 Kultur- og samfundsforhold  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F  

Opnå og anvende 

grundlæggende viden 

om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af 

fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i 

personlige og almene 

sammenhænge, 

drage sammenligninger 

og genkende enkle 

forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur 

og 

identificere 

grundlæggende viden 

om erhverv, kultur og 

samfund i kontakten 

med mennesker, der 

bruger fremmedsproget 

som modersmål eller 

som internationalt 

kommunikationsmiddel. 

Niveau E  

Opnå og anvende viden 

om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af 

fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i 

personlige og almene 

sammenhænge, 

drage sammenligninger 

og genkende forskelle 

mellem egen kultur og 

andres kultur og 

anvende viden om 

erhverv, kultur og 

samfund i kontakten 

med mennesker, der 

bruger fremmedsproget 

som modersmål eller 

som internationalt 

kommunikationsmiddel. 

Niveau D  

Opnå, anvende og 

redegøre for viden om 

adfærd, normer og 

værdier hos brugere af 

fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i 

personlige og almene 

sammenhænge, 

drage sammenligninger 

og redegøre for 

forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur 

og 

anvende viden om 

erhverv, kultur og 

samfund i kontakten 

med mennesker, der 

bruger fremmedsproget 

som modersmål eller 

som internationalt 

kommunikationsmiddel. 

Niveau C  

Opnå, anvende og 

redegøre for og 

reflektere over viden 

om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af 

fremmedsproget i 

erhverv, samfund samt 

i personlige og almene 

sammenhænge, 

drage sammenligninger 

mellem egen kultur og 

andres kultur samt 

redegøre for og 

forklare disse forskelle 

og 

anvende viden om 

erhverv, kultur og 

samfund i kontakten 

med mennesker, der 

bruger fremmedsproget 

som modersmål eller 

som internationalt 

kommunikationsmiddel. 
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Samfundsfag – Niveau C 
 

Niveau og vejledende varighed  
 Niveau C: 2,5 uger 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

Undervisningen i faget tager sit teoretiske udgangspunkt i tre samfundsfaglige 

hoveddiscipliner: politologi, økonomi og sociologi. Disse discipliner anvendes i beskrivelse og 

analyse af samfundets opbygning og strukturer. Endvidere undervises der i 

arbejdsmarkedsforhold på det uddannelsesområde, som eleverne ønsker at være eller er en 

del af. Endelig inddrages internationale forhold i undervisningen. 

Faget er frem til niveau C opdelt i fire hovedområder med hver sin internationale dimension: 

Politik, sociologi, økonomi og arbejdsmarkedsforhold. 

2.1. Faglige mål 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F  

1. Formidle helt 

grundlæggende 

samfundsfaglig viden 

og på et 

samfundsfagligt 

grundlag afprøve egne 

synspunkter samt 

være bevidst om 

andres holdninger og 

argumenter, 

2. bearbejde enkle og 

overskuelige 

eksempler på, hvilken 

betydning de sociale, 

politiske og 

teknologiske kræfter 

har for den aktuelle 

samfundsudvikling, 

3. bearbejde enkle og 

overskuelige 

eksempler på 

samspillet mellem 

samfundets udvikling 

og udviklingen i 

private og offentlige 

virksomheder, 

 

 

 

Niveau E  

1. Formidle grundlæggende 

samfundsfaglig viden og på 

et samfundsfagligt 

grundlag begrunde egne 

synspunkter og være 

bevidst om andres 

holdninger og argumenter, 

2. bearbejde og diskutere 

enkle eksempler på 

samfundsøkonomiske 

forhold, herunder 

sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale 

og internationale udvikling, 

3. bearbejde og diskutere 

enkle eksempler på den 

voksende 

internationaliserings 

betydning for Danmark, 

herunder inddrage EU-

samarbejdet, den 

internationale 

arbejdsdeling samt 

internationaliseringens 

betydning for virksomheder 

og medarbejdere, 

 

 

Niveau D  

1. Diskutere 

samfundsmæssige problemer 

på et samfundsfagligt 

grundlag og argumentere for 

egne synspunkter og 

formidle andres holdninger 

og argumenter, 

2. redegøre for 

samfundsøkonomiske 

forhold, herunder 

sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og den 

offentlige og private sektors 

økonomi, 

3. forklare grundlæggende 

forhold i det danske 

folkestyre ud fra enkle og 

konkrete eksempler, 

4. demonstrere 

grundlæggende viden om 

samfundsudvikling og 

socialiseringsmønstre, og 

5. indhente viden om 

samfundsmæssige forhold 

fra forskellige medier, samt 

bearbejde og formidle denne 

information. 

Niveau C  

1. Diskutere 

samfundsmæssige 

problemer på et 

samfundsfagligt grundlag 

og argumentere for egne 

synspunkter og vurdere 

andres holdninger og 

argumenter, 

2. anvende grundlæggende 

viden om økonomiske 

sammenhænge til at 

forklare og forholde sig til 

aktuelle 

samfundsøkonomiske 

prioriteringer og Danmarks 

placering i det 

internationale økonomiske 

samfund, 

3. anvende grundlæggende 

viden om det politiske og 

økonomiske system i 

Danmark til at formulere 

løsninger på 

samfundsmæssige 

problemer, 
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Niveau F  

4. forklare sin egen 

rolle og 

indflydelsesmulig-

heder på 

arbejdsmarkedet ud 

fra viden om 

virksomheder og 

organisationer samt 

deres regulering i det 

fagretslige system, 

5. bearbejde enkle og 

overskuelige 

sociologiske 

problemstillinger med 

relevans for eget 

uddannelsesområde, 

6. foretage enkel 

informationssøg-ning 

om samfundsmæssige 

forhold fra forskellige 

medier og 

7. identificere 

forskellige mediers 

betydning for 

samfunds-debatten, 

herunder betydningen 

af sociale medier i 

kommunikationen. 

Niveau E 

4. redegøre for og 

diskutere grundlæggende 

sammenhænge mellem 

produktion, forbrug og 

ressourceanvendelse i et 

internationalt perspektiv, 

og 

5. søge viden om 

samfundsmæssige forhold i 

forskellige medier, samt 

bearbejde og formidle 

denne information på et 

grundlæggende niveau. 

Niveau C 

4. anvende grundlæggende 

viden om 

samfundsudvikling og 

socialiseringsmønstre til at 

forklare og reflektere over 

menneskers handlinger 

inden for eget 

uddannelsesområde, og 

5. opsøge og validere 

forskellige 

informationskilder, 

formulere samfundsfaglige 

spørgsmål og anvende 

forskellige materialetyper 

til at dokumentere enkle, 

faglige sammenhænge. 
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2.2. Kernestof 

Niveau F  

1. Politik 

a. Demokratibegrebet 

b. Tredelingen af magten 

og grundloven 

c. Statsmagtens struktur 

og rolle, 

beslutningsprocesserne i 

det politiske system 

d. Rollefordelingen 

mellem stat, region og 

kommune 

e. Mediernes politiske 

funktion, herunder 

betydningen af sociale 

medier 

2. Sociologi 

Grundlæggende 

sociologiske 

forklaringsmodeller med 

relevans for elevens 

uddannelsesområde 

3. 

Arbejdsmarkedsforhold 

a. Organisationer på 

arbejdsmarkedet, 

herunder 

hovedorganisationer, 

strukturen i fagforbund og 

arbejdsgiverforeninger 

b. Overenskomstsystemet 

og de grundlæggende 

interessekonflikter 

imellem 

arbejdsmarkedets parter, 

samt det fagretslige 

system 

Niveau E  

1. Politik 

a. Grundlæggende 

politiske interesser og 

interessemodsætninger i 

dansk og internationalt 

perspektiv med relevans 

for elevens uddannelse 

b. Internationaliseringens, 

herunder særlig EU´s 

betydning for dansk politik 

og økonomi 

2. Økonomi 

a. Grundlæggende udbud 

og efterspørgsel 

b. Naturressourcer, 

produktionsfaktor-er, 

teknologi 

c. Danmarks BNP og 

betalingsbalance 

d. Internationale 

samhandelsforhold og 

markeder med særlig 

fokus på EU 

3. 

Arbejdsmarkedsforhold 

a. Danske 

arbejdsmarkedsforhold i 

lyset af påvirkningen fra 

internationale markeder 

b. Arbejdskraftens fri 

bevægelighed og 

outsourcing 

Niveau D  

1. Politik 

a. De enkelte politiske 

partiers standpunkter 

samt ideologiske 

udgangspunkter 

b. Vælgernes og 

interesseorganisatio-

nernes indflydelse på den 

førte politik 

c. Velfærdsstaten og 

forskellige 

velfærdsmodeller 

2. Økonomi 

a. Målkonflikter, 

prismekanismer, 

konkurrenceevne samt 

balanceproblemer 

b. Simple økonomiske 

kredsløbsmodeller 

3. Sociologi 

a. Samfundsudvikling og 

socialiseringsmønstre 

b. Sociale og kulturelle 

forklaringsmodeller med 

relevans for elevens 

uddannelse 

Niveau C  

1. Politik 

a. Aktuelle 

samfundsmæssige 

problemstillinger belyst ud 

fra centrale politiske 

ideologier 

b. Politiske institutioner og 

beslutningsprocesser samt 

mediernes indflydelse 

c. Muligheder og 

udfordringer ved forskellige 

velfærdsmodeller 

2. Økonomi 

a. Det økonomiske 

kredsløb 

b. Den politiske styring af 

økonomien 

c. Danmarks placering i 

den internationale økonomi 

3. Sociologi 

a. Samfundsudvikling, 

socialiseringsmønstre og 

menneskers handlinger i 

sociale sammenhænge 

b. Sociale og kulturelle 

forklaringsmodeller med 

relevans for elevens 

uddannelse 
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