
Årsplan for Samfundsfag 8. klasse - 2022/2023

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for efter 9. klasse i forenklede Fælles Mål. Målene er delt op i kompetencemål og
færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere nede i detaljen.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i
løbet af skoleåret..

Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.

Aktivitet/emne/uge Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Udviklingen i Danmark
efter 1945, demokratiet
i forandring

Uge 34, 36 - 40

Eleven kan tage stilling til
politiske problemstillinger
lokalt og globalt og komme
med forslag til handlinger

Eleven kan identificere,
formulere og gennemføre
enkle undersøgelser af
samfundsmæssige
problemstillinger

Eleven har viden om

samfundsfaglige

undersøgelsesmetoder

Besvarelse af Tips

13

Grundloven, politik og
ideologier

Uge 41, 43, 45, 46, 47

Eleven kan tage stilling til
økonomiske
problemstillinger og handle i
forhold til egen økonomi og

Eleven kan identificere

demokratiformer og andre

Eleven har viden om

demokrati og andre

Fremlæggelse



samfundsøkonomien styreformer styreformer

At være borger i det
demokratisk samfund

Uge 49, 50, 1 - 3

Eleven kan tage stilling til
økonomiske
problemstillinger og handle i
forhold til egen økonomi og
samfundsøkonomien

Eleven kan forklare
opbygningen af velfærdsstater
på baggrund af
velfærdsprincipper

Eleven har viden om typer af
velfærdsstater

Rapport

Hvem er vi

Uge 5, 6, 8, 11, 13

Eleven kan anvende
samfundsfaglige metoder

Eleven kan analysere sociale
forskelle medbegreber om
social differentiering

Eleven har viden om social
differentiering

Udarbejdelse af
PowerPoint

Danmark set udefra og
det at være dansk

Uge 16, 17, 19 - 24

Eleven kan tage stilling til
og handle i forhold sociale
og kulturelle
sammenhænge og
problemstillinger

Eleven kan formidle resultater
af en gennemført
undersøgelse

Eleven har viden om brug af
kulturteknikker og digitale
medier til formidling

Fremlæggelse


