
Hvad er samfundsfags rolle i 
et professionsrettet HF?

Samfundsfag B og KS?

FIP 2021



Disposition 

Vi skal omkring: 
1) Hvorfor professionsorientering?  
2) Hvad, hvorfor og hvordan? 
3) Professionsorientering på organisationsniveau 
4) Mødet med professionerne (ind i huset/ud af huset)
5) Professionsorientering i undervisningen
6) Tid
7) SSO (hvis tid) 



Plenum: 
Hvordan professionsorientering i undervisningen?

Hvilke positive (eller mindre positive) erfaringer har I?
Hvilke ændringer har I gjort på samf B på hf?



1.
Hvorfor professionsorientering?



A) It’s the law!  

1) Hvorfor professionsorientering?

§ 6. I den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er fagligheden nært forbundet med aspekter af 
videnskabsfagene og samtidig med fagenes professionsrettede perspektiver. 

Uddannelsens formål realiseres således inden for en bred, almen fagrække. 

Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af sammenhæng 
mellem fagene. 

Der lægges i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som det professionsrettede, herunder 
fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job.

Lov om de gymnasiale uddannelser 2016

HF



1) Hvorfor professionsorientering?

Ny læreplan 
for SAMF B

FAGLIGE MÅL
Eleven skal kunne anvende 
viden, begreber og faglige 
sammenhænge fra kerne-
stoffet samt enkle teorier til 
at forklare og diskutere 
samfundmæssige
virkelighedsnære 
problemstillinger, herunder 
professionsrettede 
problemstillinger



1) Hvorfor professionsorientering?

Ny læreplan 
for SAMF B

FAGLIGE MÅL

DIDAKTISKE PRINCIPPER
Undervisningen skal tillige tilrettelægges 
således, at fagets professionsrettede 
perspektiver belyses.



1) Hvorfor professionsorientering?

Ny læreplan 
for SAMF B

FAGLIGE MÅL

DIDAKTISKE PRINCIPPER

ARBEJDSFORMER
Udadvendte aktiviteter skal 
gennemføres i form af gæstelærere, 
virksomheds-, organisations og 
institutionsbesøg eller empiriske 
undersøgelser og sker i sammenhæng 
med arbejdet med konkrete projekter 
eller integreres i undervisningen. 
Eleverne skal i den forbindelse øge 
deres karrierekompetence ved at 
opleve eksempler på, hvordan 
samfundsvidenskab anvendes i 
forskellige typer jobs.



1) Hvorfor professionsorientering?

Ny læreplan 
for SAMF B

FAGLIGE MÅL

DIDAKTISKE PRINCIPPER

ARBEJDSFORMER

SAMSPIL
Desuden skal samfundsfag i de fagpakker, hvor 
faget indgår, bidrage til at give eleverne 
forståelse for fagets professionsrettede 
perspektiver i forhold til fagpakken gennem 
arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.



1) Hvorfor professionsorientering?

Ny læreplan 
for SAMF B

FAGLIGE MÅL

DIDAKTISKE PRINCIPPER

ARBEJDSFORMER

SAMSPIL FAGPAKKER
I fagpakker, hvor samfundsfag indgår, skal 
mindst ét af de to skriftlige projekter nævnt 
under punkt 3.2, så vidt muligt være et 
flerfagligt projekt med det andet fag i 
fagpakken.



A) It’s the law! 
• Formuleret i Lov om Gymnasiale uddannelser 2016
• Skrevet ind i læreplanerne for KS og Samfundsfag B (hf fra 2020) 

B) Det er en del af dannelsen
• Professionsdannelse som arbejdsduelighed, interesse, 

værdier, dømmekraft, arbejdspladssocialisering, 
selvstændighed, kritisk sans, kreativitet og innovation

1) Hvorfor professionsorientering?

Model af Steen Beck



A) It’s the law! 
• Formuleret i Lov om Gymnasiale uddannelser 2016
• Skrevet ind i læreplanerne for KS og Samfundsfag B (hf fra 2020) 

B) Det er en del af dannelsen
• Professionsdannelse som arbejdsduelighed, interesse, 

værdier, dømmekraft, arbejdspladssocialisering, 
selvstændighed, kritisk sans, kreativitet og innovation

C) Vores fag handler om samfundet (og herunder arbejdsmarkedet) 

1) Hvorfor professionsorientering?



A) It’s the law! 
• Formuleret i Lov om Gymnasiale uddannelser 2016
• Skrevet ind i læreplanerne for KS og Samfundsfag B (hf fra 2020) 

B) Det er en del af dannelsen
• Professionsdannelse som arbejdsduelighed, interesse, 

værdier, dømmekraft, arbejdspladssocialisering, 
selvstændighed, kritisk sans, kreativitet og innovation

C) Vores fag handler om samfundet (og herunder arbejdsmarkedet) 
D) Motivation! 

• Undervisning baseret på virkelige, professionsrettede problemstillinger (cases) fremmer 
engagement, læring, kompetencer, beslutningstagning og refleksion (Muckadell)

1) Hvorfor professionsorientering?



2.
Hvad, hvorfor og hvordan?  



2) Hvad, hvorfor og hvordan?  

Professionsrettet undervisning
Hvad? 
Hvorfor? 
Hvordan? 



2) Hvad, hvorfor og hvordan? 

Professionsrettet undervisning
Hvad? 
Hvorfor? 
Hvordan? 

• Tilrettelæggelse af den daglige undervisning med et 
øget fokus på professioner og erhvervsområder

• Kobling mellem det teoretiske og det praktiske 
• Fokus på fagenes anvendelse i videre uddannelse og 

jobs  



2) Hvad, hvorfor og hvordan? 

Professionsrettet undervisning
Hvad? 
Hvorfor? 
Hvordan? Formålet varierer efter hvem man spørger:

• Politikerne: Dygtigere og mere målrettede elever 
• Virksomhederne: Kompetente ansatte, der kan 

koble teori og praksis
• Skolen: Relation til lokalsamfundet 
• Læreren: Understøtte læring m.m.  
• Eleverne: Motivation 



2) Hvad, hvorfor og hvordan? 

Professionsrettet undervisning
Hvad? 
Hvorfor? 
Hvordan? 

Eleverne skal møde verden! 
Men det kan ske på mange forskellige måder: 
• “Ud af huset”-aktiviteter (praktik, ekskursion, besøg, 

samarbejde osv.) 
• “Ind i huset”-aktiviteter (foredrag, workshops osv. på 

skolen) 
• “I undervisningen”-aktiviteter (tekst, TV osv. med fokus 

på praksis)



Organisationsniveau 

3.



3) Org.niveau: Overordnede rammer



3) Org.niveau: fagpakkerne

Fagpakker på Tønder Gymnasium 
I 2021-2022

2 klasser

0 klasser
(valgfag) 

1 klasse 

0 klasser 
(valgfag) 



3) Org.niveau: fagpakkerne

Fagpakker på Tønder Gymnasium
Toning mod fagpakkerne ved:
• Praktik 
• Projekter/case-arbejde  
• Ekskursion
• Tema for forløb
• Foredrag 
• Eksempler i undervisningen

”Bøvl-skala”



Mødet med professioner 

4.



4) Mødet med professioner

Min baggrund 
• Snart 14 års erfaring med “anvendelsesorientering” på HF 

(nu er ordet erstattet med professionsrettet og praksisorienteret) 
• Snart 14 års erfaring med at gøre det mindre godt…

En typisk mail: 

Kære Danske Bank 
Jeg er lærer på Tønder Gymnasium. Jeg vil gerne med min samfundsfagsklasse 
2.m besøge jer for at høre om jeres arbejde, samt om baggrunden for 
finanskrisen. Kunne det måske lade sig gøre? 
Mvh
Mikkel  



4) Mødet med professioner

Min baggrund 
• Snart 14 års erfaring med “anvendelsesorientering” på HF 

(nu er ordet erstattet med professionsrettet og praksisorienteret) 
• Snart 14 års erfaring med at gøre det mindre godt…

En typisk opsamling 

Hej 2m. 
- Hvad synes I om besøget i Tønder Bank… 
- Kan vi bruge nogle af begreberne fra vores forløb om “det gode samfund” i 

forhold til det, de sagde i banken…
- Er der nogle spørgsmål til noget af det, han fortalte i banken…



4) Mødet med professioner

Min baggrund 
• Snart 14 års erfaring med “anvendelsesorientering” på HF 

(nu er ordet erstattet med professionsrettet og praksisorienteret) 
• Snart 14 års erfaring med at gøre det mindre godt…

Problemet: 

Ofte blev det ikke gjort klart…
- Hvad eleverne skulle forvente (forud for besøget) 
- Hvad elevernes rolle var (under besøget) 
- Hvad oplægsholderens rolle var (under besøget) 
- Hvad udbyttet skulle være (efter besøget) 



4) Mødet med professioner

Et bud på en model 
Foredrag 

Virksomhedsbesøg 
Projekt 
Praktik 

Osv. 

Refleksioner før Refleksioner efter

Indledende 
overvejelser 

Præsentation 
for eleverne

Elevernes 
faglige 

refleksion

Elevernes 
refleksion i 
forhold til 
karriere-

læring



Professionsrettet undervisning 

5.



Begreber/teori om 
identitetsdannelse, 
socialisering osv. 

Case: TV-udsendelse 
der følger arbejdet i 
en børnehave 

Anvendelse : Brug af 
teori/begreber på 
udsendelse

Refleksion omkring 
karriere/profession

5) På lektionsplan – eksempel I
Dagens spørgsmål: hvad kendetegner barnets identitetsdannelse i det senmoderne 
samfund? 
1. Socialisering i det senmoderne samfund 
Læs KS-bogen s. 30-32 og besvar følgende: 

a) hvad er socialisering 
b) hvad kendetegner senmoderne individers identitetsdannelse? 
…. 

2. Børnenes hemmelige verden 
Vi ser et afsnit af ”børnenes hemmelige verden” og I får lov at bruge begreberne 
herunder i forhold til udsendelsen: 

- socialisering (primær, sekundær og tertiær)
- normer (formelle og uformelle) 
- sanktioner (negative og positive) 
- normsendere
- dobbeltsocialisering – og forskel ml. normer hjemme og i institution

3. Professionsrefleksion
- Hvilke jobs mødte vi i udsendelsen?
- Hvilke kompetencer skal man have for at varetage sådan et job? 
- Hvilken viden fra samfundsfag er relevant i deres profession? 

Professionsrettet undervisning 



5) På lektionsplan – eksempel II  
Dagens spørgsmål: hvordan kan man som pædagog i en børnehave hjælpe 
børnene til at løse de konflikter, som de står overfor? 

1. Brainstorm
Hvilke konflikter oplever børn i en dagligdag i børnehaven? 

2.  TV-udsendelse
Vi ser udsendelsen ”børnenes hemmelige verden” og diskuterer: hvilke problemer 
vises her? Og hvordan hjælper pædagogerne børnene med at løse problemerne? 

3. Teori og begreber 
Læs KS-bogen s. 30-32 og besvar følgende: 

a) hvad er socialisering 
b) hvad kendetegner senmoderne individers identitetsdannelse? 
…. 
g) prøv at overføre begreberne til udsendelsens problemstillinger 

4. Refleksion 
Skriv et brev til uddannelsesministeren, hvor du begrunder, hvorfor pædagoger bør 
have samfundsfag på deres uddannelse. 

Refleksion
I forhold til 
profession og 
karriere 

”Induktiv” tilgang: 
Afsæt i konkret 
professionsorienteret 
problemstilling 

Faglig kobling
Til teori/begreber

Professionsrettet undervisning 



VUC Syd 

Professionsrettet undervisning 

5) På lektionsplan – eksempel II  



5) På forløbsplan – eksempel
Professionsrettet undervisning 

Økonomi-undervisningen
Eleverne startede med i første lektion at udarbejde et budget for en 
selvvalgt profession. Eleverne skulle i budgettet undersøge:
- Indtægter efter skat 
- Udgifter til bolig og transport (ud fra by) 
- Udgifter (licens, husleje, forsikring, mad, tøj osv.) 
- Forhold ml. udgifter og indtægter pr. måned og pr. år 



5) På forløbsplan – eksempel
Professionsrettet undervisning 

Økonomi-undervisningen
Budgettet fungerede som referencepunkt gennem hele forløbet: 
- det økonomiske kredsløb 
- Udbud og efterspørgsel 
- Konjunkturfluktuationer 
- Arbejdsløshedsformer 
- Økonomiske politikker og konsekvensen heraf 
- Osv. 



5) På forløbsplan – eksempel

Undervisning om konjunkturer (i en corona-tid)
”Hvordan ville corona-krisen påvirke din profession/person”? 

Corona-
krisen

Virksomhed A

Virksomhed B

Virksomhed C

Hvordan påvirkes dit 
fremtidige job/din 
fremtidige virksomhed? 

Professionsrettet undervisning 



5) Casebaseret undervisning 
Professionsrettet undervisning 






5) Casebaseret undervisning 
Professionsrettet undervisning 

Interviews med pædagoger fra Daginstitutionen Humlebo

”I starten var vi ikke så bevidste om vores 
pædagogik, fordi det var en overgangsperiode. Men 
vi prioriterede meget de nye indvandrere. Egentlig 
synes vi, det var vildt spændende, at der kom de her 
indvandrere med andre kulturer. Vi var, som Naser 
Khader siger, lidt ”Halal-hippier": ”Neeej, hvor 
spændende, nå tæver man konerne i jeres kultur –
interessant!" Ikke lige sådan selvfølgelig... men vi 
var meget åbne og fordomsfri, det var også rigtig 
godt, men lidt for meget måske.”

“Kan forældrene ikke noget 
som helst dansk, får vi fat i en 
tolk. Fordi det er vigtigt, at det 
første møde fungerer 
ordentligt. Der er mange ting, 
der kan reddes, hvis man har 
fået et godt indtryk.”

“Vi gør meget ud af at holde fester, 
hvor alle tager mad med, det er et 
rigtig godt kulturmøde – mader kultur. 
Alle elsker mad, og det dér med at 
holde sommerfester, hvor man mødes, 
og børnene optræder, og der bliver 
spillet musik, og alle har en ret med, 
og man går rundt om det her dækkede 
bord og ser, hvad alle har lavet: 
“Neeej, hvor er det lækkert!”...

Opgave: 
Læs de tre uddrag af interviewet med pædagogerne fra Humlebo, der har en stor andel af tosprogede 
børn og besvar følgende: 
a) Hvilke udfordringer står man overfor som pædagog i arbejdet med tosprogede børn? Inddrag 

begreberne ”kulturel kode”, ”socialisering” og ”sociale normer”
b) Hvilken strategi for kulturmøde (integration, assimilation og segregering) har man valgt på Humlebo? 

Begrund hvorfor du mener, at det er den ene – og hvorfor det IKKE er de andre.
c) Refleksion: skriv fem linjer om, hvorfor det er vigtigt, at man har haft samfundsfag i skolen, hvis man 

skal arbejde som pædagog (eller lærer)



SA-ID (Politi-forsvar)
- Krop og træning/kropsidealer
- Politiets rolle i samfundet 
- Trænet til krig – hvordan 

træner vi folk til krig? Og til at 
vende hjem til samfundet 
igen? (veteran-politik) 

5) Mulige projekter i fagpakken 
Professionsrettet undervisning 

SA-PS (pædagog-lærer)
- Kulturmøde og integration i 

skole og institution
- Den funktionstømte familie 

(familien og socialisering i det 
senmoderne) 

- Udsatte børn (og hvem der har 
ansvaret for at hjælpe) 



Tid…  

6.



6) TID – hvornår? Og hvor meget? 
Fire vigtige pointer om professionsorientering i undervisningen:
1. Det er en skoleopgave – samfundsfag skal kun løfte en del af 

opgaven!
2. Vi gør meget af det allerede – det skal bare ekspliciteres
3. Det er et afbræk i hverdagen – ikke hverdagen!
4. Meget er for meget (det stresser eleverne) 



Professionsrettet SSO

7.



7) SSO – professionsorientering 
Læreplanen for SSO

Vejledningen



7) SSO – professionsorientering 
Emne: Undervisning i Stormen på Dybbøl 1864
Fag: Historie B, Samfundsfag B

Opgaveformulering: Når nu vi ved, at unges historiebevidsthed påvirkes fra 
mange forskellige sider, hvilken forskel kan en særlig vinkel i undervisningen så 
give?

1. Redegør kort for Anden Slesvigske Krig 1864 samt for relevant teori om 
socialisering.

2. Foretag en kritisk analyse af selvvalgte dele af serien 1864 (2014) med 
særligt fokus på budskab og historiebrug.

3. Diskuter i hvilket omfang historieundervisningen i grundskolen kan 
forme elevernes værdisæt og politiske holdninger. Her skal du inddrage 
de fælles mål og må gerne perspektivere til tidligere eksempler på 
skolelovgivning.

Bilag: F.eks. Peter Yding Brunbech om serien, uddrag af det Styhrske cirkulære 
eller et andet eksempel på 1864 og historiebrug



7) SSO – professionsorientering 
Emne: Politiets udfordringer i dag
Fag: Samfundsfag B

1. Redegør for de finansielle ændringer der har været for politiet igennem det 
sidste årti, dette vil jeg gøre ved at kigge på politiforligende. Undersøg i 
forlængelse heraf, hvad det har betydet for politiets størrelse, synlighed og 
magtbeføjelser. 

2. Undersøg i forlængelse heraf indholdet i den nye antiterror pakke samt 
hvilken indflydelse den har haft på det danske politi, både på deres opgaver 
men også på deres funktion i samfundet. 

Diskutere, hvilke udfordringer der møder politiet på nuværende tidspunkt, med 
henblik på frihedsrettigheder og retsstaten. 



7) SSO og KS – professionsorientering 
Overvejelser
• Er emnet egnet? 

• Bidrager det med noget til emnet, som ikke kunne løses ellers? 

• Hvem gavner det?
• elevtype vs. kompleksitet 

• Hvilke fag? 
• Er alle fag lige velegnede? 
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