
Forløb: Unge og identitet  
 
Fag: samfundsfag (KS) 
 
Klasse: 1.hf 
 
Omfang: 8-10 lektioner af 90 minutter (lektion 9 og 10 kan udelades)  
 
Faglige mål (indhold)  

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 
kernestof  

- Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  
- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
- ̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

 
Faglige mål (metode)   

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  
- Gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  
- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

 
Kernestof (fra samfundsfag): 

- Identitetsdannelse og socialisering  
- Kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
Enkeltfagligt/flerfagligt 
Forløbet er afviklet som enkeltfagligt forløb, men det kunne med små ændringer indgå i et flerfagligt forløb med historie og religion, fx om ”familie 
og individ – fra det traditionelle til det senmoderne samfund” 
 
Problemformulering/-stillinger til forløbet  

1. Hvilke problemer står unge mennesker over for i det senmoderne samfund?  
2. Hvordan kan vi vha. begreber fra forløbet forklare disse udfordringer?  
3. Hvad kan man gøre fra samfundets side for at hjælpe unge mennesker med at overvinde disse problemer?  

 
 
 



Forløbsoversigt: Unge og identitet 
Lektion Indhold Materiale  
1 Introduktion og informationssøgning Uddrag af teksten ”hver tredje gymnasieelev føler ofte stress” fra dr.dk 

den 22/12 2017 (lidt tekst og lidt statistik)  
+ selvfundet materiale  

2 De tre samfundstyper  KS-bogen s. 9-12  
+ Pilgaard Christensen, Casper: ”Danske unge er mere ansvarlige end 
nogensinde” i Kristeligt Dagblad den 8. april 2016, link:  

3  Socialisering og dobbeltsocialisering  KS-bogen s. 30-32 og 84-85 + dokumentar: ”Børnenes hemmelige 
verden” (afsnit 6) 

4 Teorier om det senmoderne  Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime 2015, s. 25-26 
Bundgaard, Maria m.fl.: Samf C, Systime 2017, s. 27 
Uddrag af: Ahrens Nielsen, Kevin: ”Når det hele koger over: Hver fjerde 
unge føler sig stresset”, på dr.dk den 6/10-17  

5 At lave en undersøgelse i samfundsfag Lærer-PP  
 

6 Teorier om det senmoderne  - og familien  Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime 2015, s. 25-26 
Bundgaard, Maria m.fl.: Samf C, Systime 2017, s. 27 
TV: ”Den perfekte opdragelse” 

7 Familien i det senmoderne KS-bogen s. 32-35 
Statistisk materiale om familien  

8 Social arv – skaber vi virkelig selv vores identitet?  KS-bogen s. 43  
Statistik om social arv (forældres uddannelse og barnets karakterer)  
TV: Den usynlige arv 

9 Livsstil  Basissamf s. 24-26  
TV: ”Kender du typen” (uddrag af udsendelse) 

10 Eksamensøvelse   
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 1 – Introduktion og 
informationssøgning   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke problemer står unge i det senmoderne 
samfund overfor?  
 

Formål:  
Introduktion til forløbet (og til at arbejde problemorienteret)  
Informationssøgning (især med henblik på historie-opgaven på hf)  
 
Indhold:  
Kildekritik og informationssøgning 
 
Materialer  
Uddrag af teksten ”hver tredje gymnasieelev føler ofte stress” fra dr.dk den 22/12 2017 (lidt tekst og 
lidt statistik)  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Fælles introduktion til forløbet inkl. tekstlæsning, se materiale (20 minutter)  
2. Informationssøgning, herunder introduktion til infomedia (5-10 minutter) 
3. Gruppearbejde med at finde artikler om ”unge og identitet i dag” og skrive resume  
(40 minutter) 
4. Små fremlæggelser og afrunding (20)  
 
Evaluering  
Hver grupper fremlægger kort deres artikel/artikler. Derudover ”kontrolleres” det ved hver gruppe, 
at de kan opstille en korrekt kildehenvisning til den artikel, de har fundet.  
 



Lektion 2 – de tre samfundstyper  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke udfordringer står individet overfor i 
henholdsvis det traditionelle samfund, det 
moderne samfund og det senmoderne 
samfund?  
 
(og kan vi forklare det med viden om de tre 
samfundstyper)  

Formål:  
Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
(Introducere det senmoderne samfund i forhold til andre samfundstyper) 
 
Indhold:  
Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (arbejde, religionens rolle, familie og 
identitetstyper)  
 
Materialer  
KS-bogen s. 9-12  
+ Pilgaard Christensen, Casper: ”Danske unge er mere ansvarlige end nogensinde” i Kristeligt 
Dagblad den 8. april 2016, link: https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/de-unge-er-mere-
ansvarlige-end-nogensinde  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Brainstorm over udleveret planche med billeder, tekst og statistik om ”unge i det senmoderne 
samfund”, fx billede af familien, stress, fitness, uddannelsesvalg osv. (15 minutter) 
2. Udfylde skema over de tre samfundstyper ud fra KS-bogen med fokus på tidspunkt, arbejde, 
religionens rolle, kendetegn ved samfundet, familien og mennesketype (35 minutter)  
3. Opsamling i grupper (15 minutter) med fokus på dagens problem: ”hvilke udfordringer står 
individet over for i hver af de tre samfundstyper?” – VIGTIGT: brug viden og begreber om de tre 
samfundstyper til at forklare det.  
4. Læs artiklen ”danske unge er mere ansvarlige…” (se materialer), der giver et lidt andet billede af 
unge mennesker i dag. 
 
Evaluering  
Lærerdeltagelse ved gruppefremlæggelser  
Opsamling på klassen  
 

 
 
 
 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/de-unge-er-mere-ansvarlige-end-nogensinde
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/de-unge-er-mere-ansvarlige-end-nogensinde


 
Lektion 3 – Socialisering og 
dobbeltsocialisering  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke problemer møder et barn/den unge i 
sin dagligdag?  
 
Brainstorm over problemerne. Brug af 
begreber fra socialisering og viden fra 
dokumentaren til at tale om, hvem der kan 
hjælpe barnet/den unge med at klare 
problemerne.  

Formål:  
Fagligt mål: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en 
forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  
 
Indhold:  
Socialisering (primær, sekundær og tertiær, normer, sanktioner osv.) 
Dobbeltsocialisering  
Giddens (senmodernitet)  
 
Materialer  
KS-bogen s. 30-32 og 84-85  
+ dokumentar: ”Børnenes hemmelige verden” (afsnit 6) 
+ Aben er ond: https://www.youtube.com/watch?v=SMfUWI31GSI  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Intro: brainstorm over ”hvilke problemer møder barnet/den unge i sin dagligdag?”  
2. Læreroplæg om socialisering (primær og sekundær), normer og normsendere, normal og unormal 
adfærd, samt positive og negative sanktioner. (15 minutter)  
3. Skolen i dag vs. skolen i det moderne samfund (”Aben er ond”)  
4. Arbejde med KS-bogen s. 30-32 om Giddens og senmodernitet, normer, socialiseringen i dag i 
forhold til tidligere, aftraditionalisering samt dobbeltsocialisering (30 minutter, inkl. opsamling) 
5. TV: ”Børnenes hemmelige verden” (ca. 30 minutter)  
6. Opsamling: Hvem kan hjælpe barnet/den unge til at overvinde de problemer, som  
 
Evaluering  
Fælles opsamling på timen  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SMfUWI31GSI


 
Lektion 4 – teorier om det senmoderne  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
1. Hvilke udfordringer har unge i det 

senmoderne samfund?  
2. Hvordan kan vi vha. Giddens og 

Ziehe forklare udfordringerne?  
3. Hvem kan hjælpe den unge med at 

overvinde udfordringerne?  

Formål:  
Præsentere teorier om det senmoderne samfund (der skal bruges igen og igen)  
 
Indhold:  
Giddens (at skabe sig selv, aftraditionalisering, det rene forhold, tid/rum, refleksivitet) 
Ziehe (kulturel frisættelse, formbarhed, tre reaktioner på det senmoderne)  
 
Materialer  
Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime 2015, s. 25-26 
Bundgaard, Maria m.fl.: Samf C, Systime 2017, s. 27 
Uddrag af: Ahrens Nielsen, Kevin: ”Når det hele koger over: Hver fjerde unge føler sig stresset”, på 
dr.dk den 6/10-17  
TV: "Guldfuglen": http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021704202050 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Find problemet! Eleverne læser uddrag af artiklen ”Når det hele koger over…” og prøver at 
opstiller 2-3 udfordringer for unge mennesker i dag. (15-20 minutter) 
2. Teori: Matrixarbejde med Giddens og Ziehe (30 minutter) 
3. Opsamling i matrixgrupper (15 minutter)  
4. Gennemgang ved tavlen af Ziehes tre reaktioner på det senmoderne (5 minutter)  
5. TV: Guldfuglen og opsamling (ca. 25 minutter)  
6. Fælles opsamling: Hvem kan hjælpe den unge med at overvinde udfordringerne?  
 
Evaluering  
Matrixgrupper + fælles opsamling  
 

 
 
  



Lektion 5 – AT lave en undersøge i 
samfundsfag  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke udfordringer har unge i det 
senmoderne samfund – ifølge de unge i 
Tønder?  
 
(og hvordan laver vi egentlig en 
undersøgelse i samfundsfag)  

Formål:  
Lave en kvantitativ undersøgelse:  

- Gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  
- Kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
Indhold:  
Kvantitativ og kvalitativ metode  
 
Materialer  
Lærer-PP om metoderne  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Læreroplæg om samfundsfaglig metode  
2. Udarbejdelse af interviewguide  
3. Interview med klassekammerat om ”udfordringer i det senmoderne samfund”  
4. Udarbejdelse af spørgsmål til spørgeskema  
5. Spørgeskema sendes ud på skolen og FB 
 
Evaluering  
De bedste spørgsmål samles til et spørgeskema  
Interviewguides deles i klassens konference  

 
  



 
Lektion 6 – teorier om det senmoderne 
(og familien)   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke udfordringer har unge i det 
senmoderne samfund? Og hvilken rolle 
spiller familien i forhold til at skabe ”stabile 
unge”?  

Formål:  
Timen arbejder videre med teorierne fra Giddens og Ziehe – og introducerer familien  
 
Indhold:  
Giddens (at skabe sig selv, aftraditionalisering, det rene forhold, tid/rum, refleksivitet) 
Ziehe (kulturel frisættelse, formbarhed, tre reaktioner på det senmoderne)  
Familietyper (introduceres kort med henblik på lektion 6) 
 
Materialer  
Antoft, Rasmus m.fl.: SociologiNU, Systime 2015, s. 25-26 
Bundgaard, Maria m.fl.: Samf C, Systime 2017, s. 27 
TV: ”Den perfekte opdragelse”, http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021708212050  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Afsæt i resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse fra lektion 5 
2. Udlevering af skema med oversigt over Giddens og Ziehe – eleverne opsummerer herudfra de to 
teorier (ca. 10 minutter)  
2. Billeder, overskrifter fra artikler og statistik – eleverne klipper ud og placerer det på skemaet dér, 
hvor det er relevant. Eleverne tager billeder og uploader til google docs (ca. 20 minutter) 
3. Opsamling ud fra google doc (10 minutter) 
4. TV: ”Den perfekte opdragelse” (ca. 30 minutter)  
5. Diskussion: ”hvilken af familietyperne fra udsendelsen er bedst til at give unge en god opdragelse 
i det senmoderne samfund” 
 
Evaluering  
Eleverne uploader til google doc.  
Fælles diskussion  

 
 
 
 
 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021708212050


 
 

Lektion 7 – Familien i det senmoderne 
samfund  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Fortsat afsæt i ”problemer for unge 
mennesker i dag” – og timen kommer til at 
fokusere på løsningen, hvilken rolle familien 
spiller for den unge i det senmoderne 
samfund  

Formål:  
Faglige mål: undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med 
brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

- Hvordan har familien forandret sig?  
- Træning i læsning af statistik  

 
Indhold:  
At læse en statistik  
Forskellige familietyper  
Giddens  
 
Materialer  
KS-bogen s. 32-35 
Statistisk materiale om familien  
Analyseark til ”at gennemgå en statistik i samfundsfag”  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. pararbejde med statistik om familien ud fra analysemodel (30 minutter) 
2. gruppearbejde med de fire familietyper ud fra KS-bogen (30 minutter) 
3. Opsamling og diskussionsøvelser ud fra problemet og løsningen for dagens time.  
 
Evaluering  
Elevernes opsummering af tabellerne  
Opsamling ved tavlen  
Diskussionsøvelser  

 
 
  



Lektion 8 – Social arv. Skaber vi virkelig 
selv vores identitet?   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
1. Hvilke problemer kan der være for 

nogle unge med at klare sig gennem 
skolen?  

2. Hvordan kan vi forklare det med 
Bourdieus teori?  

3. Og hvordan kan man fra samfundets 
side hjælpe med til at løse 
problemet? 

Formål:  
Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved 
anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  
Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af 
samspillet mellem aktør og struktur  
undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af 
begreber samt kvalitative og kvantitative data. 
 
Indhold:  
Bourdieus teori: kapitaler, habitus osv.  
Mønsterbryder 
 
Materialer  
KS-bogen s. 43  
Statistik om social arv (forældres uddannelse og barnets karakterer)  
TV: Den usynlige arv, http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011211282040  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Opsummering af statistiklæsning fra sidst – og arbejde med en statistik om social arv (15 min) 
2. Problemet: Vi ser udsendelsen ”den usynlige arv” og diskuterer, hvilke problemer social arv 
medfører (40 min)  
3. Forklaring på problemet: gruppearbejde med Bourdieus teori, der skal kobles til udsendelsen (20) 
4. Opsamling: Løsning på problemet – hvad kan man gøre for at hjælpe unge mennesker gennem 
uddannelsessystemet? (15)  
 
Evaluering  
Fælles diskussion og opsamling på tavlen  

 
 
  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011211282040


Lektion 9 – Livsstil Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   
Problemet:  
Har alle unge de samme problemer? Eller er 
der mon en sammenhæng mellem unges 
livsstil og unges bekymringer?  

Formål:  
- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af 
begreber samt kvalitative og kvantitative data.  
(fokus på livsstile)  
 
Indhold:  
Bourdieus teori med fokus på livsstil og Minerva-modellen  
 
Materialer  
Basissamf s. 24-26  
TV: ”Kender du typen” (uddrag af udsendelse)  
Test jer selv: https://www.dr.dk/levnu/type  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Intro: giver det mening at tale om ”alle de unge” eller ”vi danskere”? Hvad har vi tilfælles og 
hvordan er vi forskellige? (10 minutter) 
2. Læreroplæg: opsummering af Giddens, Ziehe og Bourdieu (10 minutter)  
3. Gruppearbejde med livsstil og Minerva (25 minutter)  
4. TV: Kender du typen? (ca. 20 minutter som uddrag)  
5: Test dig selv: https://www.dr.dk/levnu/type  
6. Opsamling: hvilke bekymringer og problemer har unge blå, grønne, violette og rosa?  
 
Evaluering  
Kort skriveøvelse som afslutning  
 

 
  

https://www.dr.dk/levnu/type
https://www.dr.dk/levnu/type


Lektion 10 – afrunding med 
eksamensøvelse   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Formuleret med en eksamensøvelse  

Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Introduktion til eksamensformen  
2. Udlevering af eksamensopgave (ca. 55 minutter)  
3. Fremlæggelse (ca. 30 minutter)  
Der er flere muligheder for fremlæggelse, fx 

- I grupper (2-4)  
- En udvælges og fremlægger foran klassen  
- Læreren fremlægger som elev, mens udvalgte elever er censor  
- Eleverne optager fremlæggelsen  
- Osv.  

 
Evaluering  
Afhænger af fremlæggelsesformen 

 


