
Studieplan HF samfundsfag 2022-2023 
Studiet i samfundsfag er tilrettelagt således, at eleverne har elementer fra sociologi (identitetsdannelse og 

socialisering) politologi og international politik (Globalisering, velfærdsstat og kulturmøder) i 1.HF. 

 I 2.HF vægtes elementer fra politologi (politiske deltagelsesmuligheder, magt og medier) og økonomi 

(Mikro- og makroøkonomi).  
 

 

1. hf samfundsfag 
2022 

Emne Pensum Kompetence 

Identitetsdannelse i 
den digitale tidsalder 

Socialisering 
Identitetsdannelse 
Traditionelt, moderne og senmoderne 
samfund 
Normer 
Sanktioner 
Sociale grupper og 
Social stratifikation 
Kriminalitet 
Social arv 
Kapitalformer 
Anerkendelsesbehov 
A. Giddens 
P. Bourdieu 
F. Tönnies 
A. Honneth 
 

Luk Samfundet 
op 
 
KS-bogen  
 
Supplerende 
materiale: 
“Cindy Sherman 
foregreb 
instagram- 
generationens 
leg med 
identiteter” 
Information, 
9.2.2018 
 
“Anerkendelsen 
fra mine 
venner, når jeg 
gennembankede 
andre, 
opvejede min 
mors 
tårer” 
Politiken, 20.8 
2022 
 
“Gasprisen er 
eksploderet - nu 
flytter 
mor og datter i 
telt” 
TV2east, 14.7 
2022 
 
Tabel 11.12 s. 
195 
Tabel 11.14 s. 
196 
Fri eller fortabt? 
Udgivet 2021 

Undersøge 
sammenhænge 
mellem 
relevante 
baggrundsvariable 
og 
sociale og kulturelle 
mønstre 
Undersøge konkrete 
prioriteringsproblem
er i 
velfærdssamfundet 
Formulere 
samfundsfaglige 
spørgsmål og 
indsamle, 
kritik vurdere og 
anvende forskellige 
materialetyper til at 
dokumentere faglige 
sammenhænge 
Formidle faglige 
sammenhænge på 
fagets taksonomiske 
niveauer med 
anvendelse af faglige 
begreber 
Argumentere for 
egne 
synspunkter på et 
fagligt 
grundlag og indgå i 
en 
faglig diagnose 
 
Arbejdsformer: 
Fremlæggelse, 
tekstlæsning, CL- 
øvelser, foredrag, 
forklare faglige 
problemstillinger 
med 
brug af metoder fra 



 
Instruktionsfilm 
fra 
luksamfundetop.
dk 

faget, classbuilding, 
induktiv og deduktiv 
tilgang til 
samfundsfaglige 
problemstillinger, 
træning af elevens 
evne til at formulere 
og formidle 
samfundsfaglige 
problemer,  
målrettet søgning 
(IT) til at finde 
materiale 

Flerfagligt forløb: 
Globalisering - 
kulturmøder og 
religiøse 
konflikter 
 

Globalisering 
Kultur, normer og værdier 
Det økonomiske 
Kredsløb 
Politiske styreformer 
Eastons model 
Molins model 
Politiske ideologier 
Fordelings- og 
værdipolitik 
Integrationsformer 

KS-bogen  
 
Luk Samfundet 
op 
 
Supplerende 
materiale: 
Podcasts, 
aktuelle artikler 
ift. emnet samt 
figurer og 
modeller i andre 
lærebøger.   

Behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre 
fag 
 
Undersøge aktuelle 
politiske 
beslutninger, 
herunder 
betydningen af EU 
og globale forhold 
 
Redegøre for 
centrale skillelinier i 
dansk politik og 
ideologiske forskelle 
mellem et udvalg af 
partier, herunder 
diskutere 
fordelingspolitik og 
værdipolitik 
 
Arbejdsformer: 
Foredrag, elev-
fremlæggelse i 
plenum og i grupper, 
walk-and-talk, 
søgning efter 
materiale på nettet, 
fænomenologi 

Politiske 
deltagelsesmulighed
er, magt og medier 

Demokratiets opbygning 
Magtudredning 
Medier  
Politiske styreformer 
Lovgivningsprocessen 
Velfærdsstaten 
 
 

Luk samfundet 
op 
 
KS-bogen 
 
Flere sider af KS 
 
Supplerende 
materialer 

Gennemgå 
principperne for en 
tredelt statsmagt og 
forskellige ideologier 
som er centrale i 
forhold til politik og 
statsforvaltning, 
herunder politiske 
beslutningsprocesse
r og 
regeringsdannelse 



 
Statsformer og 
politiske systemer i 
andre lande 
 
Redegøre for medie 
kommunikation og 
diskutere mediernes 
rolle, magt og 
påvirknings-
muligheder i 
samfundet 
 
 

Økonomiske 
ressourcer og 
bæredygtighed 

Behovspyramide 
Pengepolitik 
Finanspolitik 
Markedsmekanismen 
Det økonomiske kredsløb 
Skat 
Økonomiske mål 
Inflation/deflation 
Betalingabalance 
Import/eksport 
Konkurrenceevne 
Konjunktursvingninger 
Økonomisk politik 
Markedsøkonomi/planøkonomi/blandingsøko
nomi 
Sammenhængen mellem økonomi og natur 
Privatøkonomi 
 

Flere sider af KS 
 
Luk Samfundet 
op 
 
Liv i Danmark 
 
 

kritisk analysere og 
diskutere 
samfundsproblemer 
 
Gennemgå det 
økonomiske 
kredsløb og 
forsyningsbalancen 
med hovedvægten 
lagt på samspillet 
mellem produktion, 
handel og forbrug 
 
Gennemgå markeds-
, blandings- og 
planøkonomi og 
sammenligne og 
vurdere hvilke 
fordele og ulemper 
de hver især 
indebærer mht. 
anvendelsen af 
samfundets 
ressourcer og sociale 
forhold 
 
Karakterisere og 
sammenligne den 
keynesianske og 
monetaristiske 
tankegang og angive 
hvilke forskellige 
former for 
økonomisk politik 
det kan føre til 
 
Redegøre for 
forskellige former 
for økonomisk 
politik og vurdere 



deres indbyrdes mål, 
konflikt og diskutere 
løsninger, f.eks. 
forholdet mellem 
økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling 

 

 

 

2.hf samfundsfag 
2022 

Emne Pensum Kompetence 

Politiske 
deltagelsesmuligheder, 
magt og medier 

Demokratiets opbygning 
Magtudredning 
Medier  
Politiske styreformer 
Lovgivningsprocessen 
Velfærdsstaten 

Luk 
samfundet 
op 
 
KS-bogen 
 
Flere sider 
af KS 
 
Supplerende 
materialer 

Gennemgå 
principperne for en 
tredelt statsmagt og 
forskellige 
ideologier som er 
centrale i forhold til 
politik og 
statsforvaltning, 
herunder politiske 
beslutnings-
processer og 
regeringsdannelse 
 
Statsformer og 
politiske systemer i 
andre lande 
 
Redegøre for 
medie- 
kommunikation og 
diskutere 
mediernes rolle, 
magt og 
påvirknings-
muligheder i 
samfundet 
 
 

Økonomiske ressourcer 
og bæredygtighed 

Behovspyramide 
Pengepolitik 
Finanspolitik 
Markedsmekanismen 
Det økonomiske kredsløb 
Skat 
Økonomiske mål 
Inflation/deflation 
Betalingabalance 
Import/eksport 
Konkurrenceevne 
Konjunktursvingninger 
Økonomisk politik 

 kritisk analysere og 
diskutere 
samfundsproblemer 
 
Gennemgå det 
økonomiske 
kredsløb og 
forsyningsbalancen 
med hovedvægten 
lagt på samspillet 
mellem produktion, 
handel og forbrug 



Markedsøkonomi/planøkonomi/blandingsøkonomi 
Sammenhængen mellem økonomi og natur 
Privatøkonomi 

 
Gennemgå 
markeds-, 
blandings- og 
planøkonomi og 
sammenligne og 
vurdere hvilke 
fordele og ulemper 
de hver især 
indebærer mht. 
anvendelsen af 
samfundets 
ressourcer og 
sociale forhold 
 
Karakterisere og 
sammenligne den 
keynesianske og 
monetaristiske 
tankegang og 
angive hvilke 
forskellige former 
for økonomisk 
politik det kan føre 
til 
 
Redegøre for 
forskellige former 
for økonomisk 
politik og vurdere 
deres indbyrdes 
mål, konflikt og 
diskutere løsninger, 
f.eks. forholdet 
mellem økonomisk 
vækst og 
bæredygtig 
udvikling 

 

 


