
Årsplan 2016/2017 
9.  klasse Samfundsfag 

 
Uge Emne og fokus Materiale Anden 

aktivitet 
32-35, 
37 

Terrorisme og globalisering 
• Hvad er terror 
• Hvad betyder det, at verden er blevet 

globaliseret? 
• På hvilken måde kan verdens lande arbejde for 

at skabe fred? 
• Hvad betyder Danmarks krigsdeltagelse for 

landets forhold til andre lande? 
• Hvordan påvirker snakken om terror vores 

hverdag? 
• Hvad har krigen mod terror betydet for 

Danmarks udenrigspolitik? 
• Hvilken rolle spiller globaliseringen i 

udførelsen og bekæmpelsen af terror? 

Blekingegadebanden film  
Dit Samfund 
Samfundsfag i 9. kl. s. 115 – 126 
Opg. 2+6 (FN,NATO) 

16.-17. august 
skolefoto 
30. august 
forældremøde 
 

Uge 36 -  Lejrskole 
38-41,  
43-44 
 

Retorik og argumentation 
• Hvad betyder retorik? 
• I hvilken sammenhæng bruges retorik? 
• Hvorfor er det vigtigt at lære? 
• Hvad er argumentationsanalyse og i hvilken 

sammenhæng bruges det? 
• Hvad er et godt argument? 
• Hvilke bestanddele består det af? 

Dit samfund  
Samfundsfag i 9. kl 

27. september 
omfoto 
14. oktober 
motionsdag, 
international dag 

Uge 42 -  Efterårsferie 
45-50 
 

Politisk kommunikation i  medierne 
• Hvad betyder politisk kommunikation? 

Dit samfund 
Samfundsfag i 9. kl. 

7.-9. november 
Terminsprøve 9. 



• I hvilken sammenhæng bruges politisk 
kommunikation? 

• Hvad er mediepåvirkning og hvordan fungere 
det 

 kl 
2.  december 
Juleklippedag 

Uge 52 – 53 -  Juleferie 
1 -  3 Skolevalg 

Demokratiundervisning i øjenhøjde 
 5.  januar samtaler 

9. kl 
6.  januar 
projektdag 7.-10. 
kl.  
International dag 
0.-6. kl.  

Uge 4 -  Projektuge 
5 Skolevalg 

Demokratiundervisning i øjenhøjde 
 4.  februar 

Svanesøen i 
Musikteatret 
 

6  Det danske arbejdsmarked   
• Hvordan er det danske arbejdsmarked 

indrettet?  
• Hvad er et godt arbejde? 
• Hvem bestemmer din løn? 
• Hvad er den danske model? 
• Hvilke udfordringer står Danmark overfor i de 

kommende år?  

www.samfundsfaget.dk 
www.detdanskearbejdsmarked.dk 
Kapitel 10. Ind i Samfundsfaget 
grundbog B 
 
 

 
 

Uge 7 -  Vinterferie 
8 – 11 
 

Det danske arbejdsmarked   
• Hvordan er det danske arbejdsmarked 

indrettet?  
• Hvad er et godt arbejde? 
• Hvem bestemmer din løn? 
• Hvad er den danske model? 

www.samfundsfaget.dk 
www.detdanskearbejdsmarked.dk 
Kapitel 10. Ind i Samfundsfaget 
grundbog B 
 

8.-10. marts 
terminsprøve 8.-
10. kl.  



• Hvilke udfordringer står Danmark overfor i de 
kommende år?  

 

12-13 
 

Den Europæiske Union 
• Hvad er EU og hvordan har den udviklet sig 

(Eu´s historie) 
• Hvordan er beslutningsprocesserne og hvilke 

institutioner består den af 
• EU og demokratiet 
• Hvordan ser fremtiden ud for EU 

Dit samfund 
Samfundsfag i 9. kl. 

25.-28. marts 
forestilling 
29. marts fri 

Uge 14 -  Studietur 
Uge 15 -  Påskeferie 

16-17 
 

Den Europæiske Union 
• Hvad er EU og hvordan har den udviklet sig 

(Eu´s historie) 
• Hvordan er beslutningsprocesserne og hvilke 

institutioner består den af 
• EU og demokratiet 
• Hvordan ser fremtiden ud for EU 

Dit samfund 
Samfundsfag i 9. kl. 

26. april 
optagelsesprøve 
danselinjen 
29. april Dansens 
dag, Forestilling i  
Struer 

18-20  Livsformer og kulturforskelle 
• Hvilke livsformer findes i Danmark 
• Hvad er forskellen på indvandrere og 

flygtninge? 
• Hvad er integration og hvordan fungere det? 

 

Dit samfund 
Samfundsfag i 9. kl. 

1.  maj skriftlig 
eksamen 
begynder 
5,  8-9. maj besøg 
af nye elever 
24. maj sidste 
skoledag 

 
 
 


