
Samfundsfag 
(Hf/stx:  A-, B- og C-niveau) 

I 1.g skal alle elever have samfundsfag på C-niveau som fællesfag. 

I hf indgår samfundsfag C som en del af KS - kultur- og samfundsfaggruppen. 
 

Hvordan skabes den enkeltes 

identitet? 

Hvorfor har vi forskellige 
levevilkår? 

Hvad betyder kultur for vores møde 
med andre?  

Hvem styrer vores samfund? 
Hvad er socialisme, liberalisme 

og konservatisme? 
Hvad kan man gøre ved 

arbejdsløshed? 

Hvorfor vælger nogen at kalde SU 

for cafépenge? 

Hvorfor tjener nogen mere end 
andre? 

Hvordan fungerer EU-systemet? 
Hvorfor 

kæmpede danske 
soldater i 

Afghanistan?  
Hvordan kan 

man skabe varig 
fred i 

Mellemøsten? 
 

De ovenstående spørgsmål viser, at vi spænder vidt når vi arbejder med aktuelle problemstillinger i 

samfundsfag. 

 

Undervisningen tilrettelægges som en række af temaer med afsæt i fagets 3 kerneområder. 

 

  

Sociologi Der omhandler forholdet mellem det enkelte individ, sociale grupper og 

samfundet. 

Politik Der omhandler politiske holdninger, politiske partier og demokrati. 

Økonomi Der omhandler fordelingen af goderne i velfærdssamfundet. 
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Samfundsfag har som mål, at give dig større viden om samfundsudviklingen, så dine muligheder for 

at deltage aktivt i den politiske debat og tage selvstændig stilling til problemerne i samfundet 

forbedres. 

 

Dette opnås gennem elevaktiverende arbejdsformer med inddragelse af aktuelt stof herunder 

anvendelse af it. 

 

Du kan også vælge at arbejde både dybere og bredere med samfundsfag:  

 enten gennem dit valg af studieretning,  

 eller ved at vælge samfundsfag på A- eller B-niveau som valgfag. 

 

På de højere niveauer udvides også arbejdsformer med bl.a. skriftlige opgaver. 

 

Kerneområderne udvides indenfor såvel sociologi, politik og økonomi. 

 

På A-niveau tilføjes International Politik,  der omhandler staters og internationale organisationers 

handlemuligheder i en globaliseret verden. 

 

Kravene til teorier og metoder bliver samtidig naturligvis større. 

 

 

Du kan hente yderligere informationer om samfundsfag via nedenstående links. 

 

Læreplan: 

 

Samfundsfag C: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil51 

 

Samfundsfag B: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil50 

 

Samfundsfag A: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil49 
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