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EMNE OG 

OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER 

 
Identitetsdannelse 

i det traditionelle, 

moderne og 

senmoderne 

samfund 

 

Omfang: 30 timer 

Forløb 1: Identitetsdannelse i 

det traditionelle, moderne og 

senmoderne samfund 

 

Eleverne reflekterer over, 

hvordan deres egen identitet 

er blevet dannet, hvordan de 

er blevet socialiseret og hvem 

der havde indflydelse herpå.  

 

Eleverne arbejder med normer 

og værdier i de tre tider og 

beskæftiger sig med en 

sociolog, der knytter sig hertil. 

 

Identitet, socialisering, Karl 

Marx, Durkheim, Max Weber, 

Ulrich Beck, Goffmann, Mead 

 

 

Anvende og kombinere viden og 

kundskaber fra fagets discipliner til 

at undersøge aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger 

i Danmark og andre lande og 

diskutere foreliggende og egne 

løsninger herpå  

 

Anvende viden, begreber og 

faglige sammenhænge fra 

kernestoffet samt enkle teorier til at 

forklare og diskutere 

samfundsmæssige problemstillinger 
̶ undersøge og dokumentere et 

politikområde, herunder 

betydningen af EU og globale 

forhold  

 

Sammenligne og forklare sociale 

og kulturelle mønstre  

 

Undersøge konkrete økonomiske 

prioriteringsproblemer i Danmark 

og EU og diskutere løsninger herpå  

 

Behandle problemstillinger i samspil 

med andre fag  

 

Demonstrere viden om fagets 

identitet og metoder  

 

Formulere faglige problemstillinger 

og indsamle, kritisk vurdere og 

bearbejde dansk og 

fremmedsproget materiale, 

herunder statistisk materiale, til at 

undersøge og diskutere 

problemstillinger og konkludere 

 

Påvise faglige sammenhænge og 

udviklingstendenser ved hjælp af 

tabeller, diagrammer og enkle 

modeller samt egne beregninger 

og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler  

 

Formidle faglige sammenhænge 

på en struktureret og nuanceret 

måde på fagets taksonomiske 

Korstog og 

kulturmøder 

(flerfagligt forløb 

med religion og 

historie) 

 

Omfang: 30 timer 

 

Forløb 2: 

Korstog og kulturmøder 

(flerfagligt forløb med religion 

og historie) 

 

Fokus er på kulturmøder og 

derfor forsøger vi at definere: 

hvad er dansk kultur? Hvilke 

fordomme har vi om andre 

kulturer? 

 

Vi beskæftiger os med 

kulturforestillinger, 

nationalisme, etnicitet, Clash 

of Civilizations (Huntington), 

forestillede fællesskaber mv. 

 

Feminisme og 

politik 

 

Omfang: 25 timer  

 

Forløb 3: Feminisme og politik 

Ideologier, kønsligestilling i 

forskellige arenaer, 

feminismens indflydelse på 

politik, EU lovgivning i relation 

til ligestilling 

EU i krise: Brexit 

(tværfagligt forløb 

med engelsk)  

 

Omfang: 40 timer 

Forløb 4: EU i krise: Brexit 

(tværfagligt forløb med 

engelsk) 

EU’s historie, globalisering, 

arbejdsmarkedsforhold, 



velfærdsturisme, politiske 

skillelinjer, politiske partier, stat, 

marked, rettigheder, 

beslutningsprocesser, 

økonomisk kredsløb, 

identitetsdannelse 

 

niveauer med anvendelse af 

fagets terminologi  

 

På et fagligt grundlag argumentere 

sammenhængende og nuanceret 

for egne synspunkter og indgå i en 

faglig dialog 
 

Handelskrig og 

international 

politik 

Omfang: 25 timer 

 

Forløb 5: Handelskrig og 

international politik 

I forløbet arbejder vi med 

handelskrigen mellem USA og 

Kina og kobler dette op på 

studiet af international politik 

 

Indien (flerfagligt 

forløb med 

religion og 

historie) 

 

Omfang: 30 timer 

Forløb 6: Indien (flerfagligt 

forløb med religion og historie) 

Forløbet fokuserer på Indiens 

økonomiske udfordringer, 

demografi og kaster, identitet 

og mentalitet, globalisering og 

fremtid. 

 

Er demokratiet 

godt? 

 

Omfang: 20 timer 

Forløb 7: Er demokratiet godt? 

Vi kigger på opbygningen af 

demokratiet, demokratihistorie, 

demokratiopfattelser og 

diskuterer alternativer til det 

demokratiske system (herunder 

autoritative systemer og 

illegitime demokratier. Er der et 

bedre alternativ en 

demokratiet? 

 

  
 


