Årsplan for 8.-9. klasse 2016/2017
Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Samfundsfag

Formålet med årets undervisning
Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet
og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan
deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både
påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen
deltagelse i samfundet.

Undervisningsmaterialer
Clio – Samfundsfaget.dk bruges som grundbogsmateriale
Ind i samfundsfaget
Samfundsfag 8
Samfundsfag 9
Materiale fra Områdefornyelsen København Nordvest vedr. kommunalpolitik

Emner
Der arbejdes i faget samfundsfag at give eleverne en demokratisk forståelse og sociologisk fantasi.
Danmark i Verden - Clio
Velfærdssamfundet – Clio
Kommunalpolitik
Det amerikanske valg - Clio
Danmark og EU - Clio
Økonomisk politik - Clio
Sociologi
Social arv – mønsterbrydere – chanceulighed
Identitet
Projektopgaven
Samfundsfaglig metode

Arbejdsformer
Der veksles mellem lærerstyret gennemgang, individuelt- og gruppearbejde.
Der laves både skriftligt og mundtligt arbejde og tekstopgaver.
Der vil blive fremlæggelser både individuelt og i grupper med henblik på formidlingskompetencen.

Sociale mål
Klassen skal styrkes i at respektere og acceptere andres forskellige holdninger og synspunkter. Være i stand til
at arbejde på tværs af ens egen overbevisning.
At kunne rumme at man måske bliver klogere eller ændrer holdning i mødet med andres argumenter
At give og tage plads i en diskussion og kunne lytte talen til ende.

Evaluering
Der vil være div tests fx i form af terminsprøve og mundtlige og skriftlige evalueringer samt quizzer og
afsluttende prøver.
Fokus ligger i at gøre eleverne procesorienterede
Der kan forekomme ændringer i årsplanen.

