
 

Studieplan (HFE-hold) 

Hold og skoleår: rsaced1 1708 samfundsfag hf 0-C ½ årig 

Underviser: Anna Sisse Krog Lind 

Periode 

(Uger) 

Forløb Fag  

Faglige mål, fagligt indhold, 

fokuspunkter 

Progesssion 

Arbejdsformer  

Kompetencer 

Skriftligt 

arbejde 

33 Intro    

34 Sociologi: 

Identitet i 

forandring 

Socialisation, normer, 
sanktioner og identitet. 

Familietyper og roller. 

 

Anvende viden, 
begreber og faglige 
sammenhænge fra 
kernestoffet til at 
forklare og diskutere 
samfundsmæssige 
problemer 

 

 

35 Sociologi: 

Samfund og 

individ 

Samfundstyper, 
senmodernitet. Giddens, 
Ziehe og Beck 

 

Demonstrere viden 
om fagets identitet og 
metoder.  Formulere 
samfundsfaglige 
spørgsmål og 
indsamle, kritisk 
vurdere og anvende 
forskellige 
materialetyper til at 
dokumenterefaglige 
sammenhænge 
 

 

36 Sociologi: 

Forskellige 

liv i 

Danmark 

Bourdieu; habitus, kapitaler. 

Ulighed og livsstil. 

 

Formidle indholdet i 
enkle modeller, 
tabeller og 
diagrammer med brug 
af digitale 
hjælpemidler. 
Formidle faglige 
sammenhænge på 
fagets taksonomiske 
niveauer med 
anvendelse af faglige 
begreber 
 

 

37 Sociologi: 

opsamling 

   

38 Politik og 

ideologi: 

Politiske 

ideologier 

Politiske ideologier 
De tre klassiske ideologier, 
forgreninger og partier 

 

Anvende en 
grundlæggende viden 
om politologi til at 
redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige 
problemer og 
løsninger herpå 

 



 

39 Politik og 

ideologi:Det 

politiske 

system 

Styreformer og demokrati 

Valg og vælgere. Regering, 
folketing og 
lovgivningsprocessen. 

 

På et fagligt grundlag 
at argumentere for 
egne synspunkter, 
indgå i faglig dialog og 
diskutere en faglig 
problemstilling. 
Undersøge konkrete 

politiske 

beslutningsprocesser. 

 

40 Politik og 

ideologi: 

Mediernes 

rolle 

Mediernes role Formidle viden om 
faglige sammenhænge 
ved anvendelse af 
fagets terminologi.  

 

 

41 Politik og 

ideologi: 

opsamling 

   

42 Efterårsferie    

43 Økonomi og 

velfærd: 

Økonomi 

Stat, marked og civilsamfund. 

 

Anvende 
grundlæggende viden 
om økonomi til at 
redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige 
problemer og 
løsninger herpå 

 

 

44 Økonomi og 

velfærd: 

Økonomi 

De økonomiske mål, 
arbejdsløshedstyper og det 
økonomiske kredsløb. 
Konjunktursvingninger og 
økonomisk politik 

 

Anvende 
grundlæggende viden 
om økonomi til at 
redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige 
problemer og 
løsninger herpå.  

Formidle faglige 
sammenhænge i enkle 
modeller, tabeller og 
diagrammer  

 

 

45 Økonomi og 

velfærd: 

Økonomisk 

politik 

   

46 Økonomi og 

velfærd: 

Velfærd 

Forskellige velfærdsmodeller. 

Velfærdsstatens interne og 

eksterne udfordringer 

Undersøge konkrete 

prioriteringsproblemer 

i velfærdssamfundet. 

Påvise i konkrete 

eksempler 

betydningen af EU og 

globale forhold for de 

politiske 

 



handlingsmuligheder. 

47 Økonomi og 

velfærd: 

Velfærd 

   

48 Rep.    

49 Rep.    

 


