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Titel 2 
 

Ideologi og politik 

Indhold Kernestof: 
I-bog Systime. "SamfNu" STX & HF B, Kap. 3.(Medier og politik), Kap. 4. 
(Politik i teori og praksis) og kap. 5.(Ideologier og politiske 
grundholdninger) 6. (Demokrati og menneskerettigheder) 7. (Politiske 
systemer og EU)   
8. (Magt og afmagt) 
Supplerende stof: 
Diverse relevante artikler og talmateriale i afleveringsopgaverne, samt 
diverse herunder video i I-bog. 

Omfang Ca. 1/3 af afleveringsopgaverne relatere sig til ovennævnte. 
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Særlige 
fokuspunkter 

- anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og 
politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger 
herpå 
- Viden om politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd. 
- Viden om magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og 
pligter i et demokratisk samfund. 
- på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i dialog 
derom 
- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 
beskrivelse og vurdering 
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, beslutningsprocesser, herunder 
betydningen af EU og globale forhold, samt politiske systemer i Danmark 
og EU. 
- formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og 
anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige 
sammenhænge 
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets 
terminologi 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Selvstændigt. (Net-undervisning) 

 
 
Titel 1 
 

Velfærdssamfundets udfordringer 

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" STX & HF B, Kap. 9.(Velfærdssamfundet), 
Kap. 10.(Økonomi, globalisering og miljø) og Kap. 11. (Metode og viden i 
samfundsfag) 
Supplerende stof: Diverse relevante artikler og talmateriale i 
afleveringsopgaverne, samt diverse herunder video i I-bog. 
 

Omfang 
 

Ca. 1/3 af afleveringsopgaverne relatere sig til ovennævnte.  

Særlige 
fokuspunkter 

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer og udfordringer i 
velfærdssamfundet 
- anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og 
politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og 
løsninger herpå 
- på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i 
dialog derom 
- skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder 
beskrivelse og vurdering. 
Globaliserings og EU's betydning for den økonomiske udvikling i 
Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold. 
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- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig 
udvikling og økonomisk styring nationalt og regionalt. 
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund. 
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU 
og globale forhold 
- formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og 
anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige 
sammenhænge 
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets 
terminolog. 
- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
- opgaver/arbejde vedr. velfærdstaten/samfundet. 
- øvelse i synopsis-skrivning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Selvstændigt. (Net-undervisning) 
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Identitet og socialisering. 

Indhold Kernestof: 
I-bog, Systime. "SamfNu" STX & HF B, Kap. 1. "Identitetsdannelse 
og socialisation" og kap.2: "Kultur og kulturmøde". 
Supplerende stof: 
Diverse relevante artikler og talmateriale i afleveringsopgaverne. 
samt diverse herunder video i I-bog. 

Omfang 
 

Ca. 1/3 af afleveringsopgaverne relatere sig til ovennævnte.  

Særlige fokuspunkter – anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af 
begreber og enkle teorier 
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre samt 
differentiering i forskellige lande, herunder Danmark. 
– formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og 
bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
- Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale 
medier. 
– skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle 
modeller, beregninger, tabeller og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret 
måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 
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– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret 
for egne synspunkter og indgå i dialog derom. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Selvstændigt. (Net-undervisning) 

 


