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Lærer: Henrik Olesen 
Bogsystem: ”Ind i Samfundsfaget – A” 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33 – 41 
Gennemgang af kapitler 
i ”Ind i Samfundsfaget 
A”: 
Introduktion til 
samfundsfaget (kap. 1). 
Danmark – set udefra 
(kap. 13). Udviklingen 
efter 1945 – Danmark 
(kap 2). Internationale 
organisationer (kap. 6). 
Fra landbrugssamfund til 
videnssamfund (kap. 9) 

 
Hele året: 
 
Læsning i grundbogen. 
Samtale og diskussion 
på klassen. Analyse, 
informationssøgning, 
kildesøgning og 
kildekritik. Arbejde med 
problemstillinger. 
Gruppearbejde og 
individuelt arbejde. 
 

 

• redegøre for hovedtræk ved udviklingen inden for 
den primære, sekundære og tertiære sektor, give 
eksempler på væsentlige interesseorganisationer 
inden for de tre sektorer, redegøre for de 
forskellige positioner i det økonomiske kredsløb 

• Opnå viden om informationssøgning 
•  Opnå viden om internationale organisationer, som 

Danmark deltager i 

Uge 43 – 51 
Medier (kap. 12). 
Demokratiet i forandring 
(kap. 3). De politiske 
partier (kap. 4). 
Ideologier (kap. 5). 
Forberedelse til og besøg 
i Folketinget 
 

 • Opnå viden om mediers betydning for politik 
• gøre rede for begrebet parlamentarisme og for 

hovedtræk i grundlovens bestemmelser om 
styreformen i Danmark, herunder magtens 
tredeling 

• give eksempler på demokratiske og ikke-
demokratiske styreformer og aktionsformer, skelne 
mellem opfattelser, der betoner direkte og 
repræsentativt demokrati, og opfattelser, der 
betoner politiske rettigheder og politisk deltagelse 

• gøre rede for hovedsynspunkter i de klassiske 
politiske ideologier (konservatisme, liberalisme, 
socialliberalisme, socialisme) og for 
hovedsynspunkter hos forskellige politiske partier i 
dag 

 
Uge 1 – 15 
Grupper og fællesskaber 
(kap. 7). 
Lokalsamfundet (kap. 
8). Uddannelse (kap. 
10). Danmarks økonomi 
(kap. 11). 

 • opnå viden om beslutningsprocesser og forholdet 
mellem stat, regioner og kommuner  

• give eksempler på sociale klasser eller grupper og 
på sociale og kulturelle fællesskaber  

• opnå viden om grundlæggende sammenhænge i 
det økonomiske kredsløb 

• redegøre for den økonomiske globalisering 
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Uge 17 – 26 
Energi til samfundet 
(kap. 14).  Evt. arbejde 
med Folketingsvalg 
2019. Opsummering og 
evaluering 

. • Opnå viden om bæredygtig udvikling og 
økonomisk vækst 

• gøre rede for hovedsynspunkter i de klassiske 
politiske ideologier (konservatisme, liberalisme, 
socialliberalisme, socialisme) og for 
hovedsynspunkter hos forskellige politiske partier i 
dag 

• gøre rede for begrebet parlamentarisme og for 
hovedtræk i grundlovens bestemmelser om 
styreformen i Danmark, herunder magtens 
tredeling 

 
 
 
 


