
Årsplan: 8kl. Samfundsfag, skoleåret: 2013/14

Baggrund

Udgangspunktet for undervisningen i samfundsfag er Fælles Mål, Faghæfte 5. Se følgende link for fagets mål
og ministerielt bestemte indhold: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/
Faelles-Maal-2009-samfunds-fag

Undervisningensudformning

I samfundsfagsundervisningen på 8. årgang tager vi udgangspunkt i bøgerne Projekt samfundsfag og Samfundsfag 8,
derudover suppleres der med kapitler fra bogen Samfundsstudier. Udover bøgerne vil der i undervisningen blive brugt
materialer fra hjemmesider, aviser og andre medier.

Stort set hver undervisningsgang vil starte med et kort elevoplæg om et aktuelt emne eller andet samfundsrelevant
som eleven selv vælger. Efter oplægget vil der være en kort diskussionsrunde ud fra spørgsmål som eleven selv laver.
Alle elever vil i løbet af de to år samfundsfagsundervisningen løber minimum komme til at holde to oplæg.

Da aktuelle nyhedshistorier er en central af faget, vil vi løbende se nyhedsudsendelse, læse aviser og lignende.
Dernæst kan planen for undervisningen ændre sig, hvis fx der dukker et folketingsvalg op. Dernæst vil ugerne op til
kommunalvalget, d. 19/11 naturligvis også bære præg af valgkampen.

Arbejdsformerne i samfundsfag består af en blanding af:

• Elevoplæg
• Læreroplæg
• Gruppeopgaver
• Fremlæggelser
• Klasseundervisning
• Rollespil

I en typisk dobbeltlektion vil �ere af undervisningsformerne indgå og kun i forbindelse med fx. økonomi og
ideologierne vil der være længerevarende læreroplæg. Dette sker på baggrund i en tanke om, at elevernes udbytte
både rent fagligt, men også i forhold til deres mundtlige og skriftlige evner højnes af deres deltagelse i undervisningen.

Som evaluering af såvel elever som undervisning vil skriftlige prøver, evalueringsark og mundtlige samtaler blive
brugt. Derudover vil vi løbende på klassen udbygge et fælles mindmap over faget på: http://www.mindmeister.com/
317080161/samfundsfag-hvad-er-det

Oversigt

8. klasse

Tid Emne Materiale
August: start Introduktion PS1, kap. 1
August Socialisering SF8 kap. 1,

s. 6-17
September Identitet UV-avisen:

Ligestilling ligestilling
SF kap. 1,
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8. klasse

s. 18-27
September Kultur SF8 kap.1

s. 28-39
Oktober Livsstil og SF8 kap.1

livsformer s. 40-50
Oktober Grundlov PS1 kap.2
Oktober/November Kommunalvalg 2013
November/December Demokrati SF8 kap.2

Demokratisk deltagelse s. 58-85
Januar Medier SF8 kap. 2

s. 86-99
Januar/februar Retssystem SF8 kap.2

s. 100-114
Marts Forbrug SF8 kap. 3

s. 116-127
Marts Økonomi SF8 kap. 3

s. 128-139
April Arbejde og SF8 kap. 3

uddannelse s. 152-163
Maj Ideologier SF8 kap. 4

Partier s. 168-191
Maj Fordelingspolitik SF8 kap. 4

s. 192-201
Juni Værdier SF8 kap. 4
Juni Repetition SF8

Materialer:

• Samfundsfag 8 (SF8):

– Kapitel 1 Individ og fællesskab
– Kapitel 2 Demokrati i Danmark
– Kapitel 3 Forbrug og arbejde
– Kapitel 4 Politik og værdier

• Projekt Samfundsfag (PS):

– Kapitel 2 Grundloven

• Samfundsstudier (SS):
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– Kapitel 7 Sådan hænger økonomien sammen
– Kapitel 13 Når danskerne bliver europæere

• Film, medier og udsendelser

– TV-avisen (DR)
– Nyhederne (TV2)
– Radioavisen (DR)
– Kongekabale
– Diverse avis-artikler fra forskellige danske dagblade
– Filmklip fra folketingets hjemmeside

• WWW

– samfundsfaget.dk
– undervisningsavisen.dk
– mindmeister.dk
– samfundsfag.gyldendal.dk

Copyright
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