
Samfundsfag

Formål
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne får udviklet deres arbejdsmetoder og
deres lyst til at styrke forståelsen af hverdagslivet udfra en samfundsmæssig synsvinkel.
Endvidere lægges der vægt på engagement og medleven i det demokratiske samfund, som de er en
del af.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans
og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og
konflikter.
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag
deltager aktivt og konstruktivt i samfundsudviklingen.
Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsninger af fælles opgaver og erhverve viden om og
forståelse for rettigheder og pligter i et moderne samfund set i et historisk perspektiv.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Samfundsfag handler om relationer mellem mennesker, både som enkeltpersoner og i fællesskaber,
og deres forhold til stat, samfund og naturen, set i et historisk perspektiv.
Der arbejdes med:
Sociale relationer og grupperinger, individ og samfund. Til belysning heraf kan bruges begreber
som identitet, roller, interaktion, gruppepres og normer.
Befolkningens levevilkår og livsformer inddrages. Desuden indgår massekommunikation og medier.
Kultur og kulturmøder, herunder problemstillinger i tilknytning til etniske grupper, racisme og
menneskerettigheder.
Grundlæggende sammenhænge mellem økonomiske interesser og natur-grundlaget. Udnyttelsen af
ressourcer, forbruget af energi og forureningen af naturen diskuteres som en global miljøproblematik.
Forskellige natursyn, handlemuligheder og initiativer diskuteres.
Begrebet demokrati og demokratiske processer i samfundet, herunder det danske politiske system,
dets opbygning, aktører og funktionsmåder. Der lægges vægt på, hvorledes partier og organisationer
søger at varetage deres interesser i den politiske beslutningsproces. Ideer og værdier, der ligger
til grund herfor, inddrages.
Velfærdssamfundet i lyset af forskellige politiske ideer og den førte fordelingspolitik.
Det internationale samfund, internationaliseringen og Danmarks og Nordens rolle i europæisk og
global sammenhæng. Der fokuseres på baggrunden for samspil og konflikter mellem stater, 
internationale
organisationer, multinationale selskaber og etniske grupper, herunder relationer mellem den
rige og den fattige del af verden.
Dansk økonomi og dens placering i det internationale samfund. Dansk erhvervs- og 
produktionsstruktur
ses i sammenhæng med landets naturlige ressourcer, den teknologiske udvikling og den
førte politik.
Undervisningen fokuserer på problemstillinger, der angår såvel elevernes hverdag som 
samfundsmæssige



forhold og konflikter. Der lægges således op til en problemorienteret undervisning. Begreber
fra blandt andet politik, international politik, økonomi, sociologi og antropologi og økologi anvendes
funktionelt til belysning af de valgte problemstillinger.
Undervisningens indhold sammensættes alsidigt med baggrund i de centrale kundskabsområder.
Herigennem opøves eleverne i at kunne:
- Analysere, fortolke og vurdere væsentlige samfundsproblemer og deres historiske forudsætninger.
- Formulere faglige spørgsmål og problemstillinger.
- Anvende samfundsfaglige begreber og metoder i behandlingen af de valgte problemstillinger.
- Iagttage, diskutere og vurdere tolkninger og problemstillinger både skriftligt og mundtligt.
- Søge, fortolke og forholde sig kritisk til forskellige kundskabskilder.
Yderligere skal eleverne gennem arbejdet opøves i at kunne:
- Inddrage informationsteknologi i relevante sammenhænge.
- Inddrage relevant viden fra andre fag i en samfundsfaglig sammenhæng

Kriterier for indholdsvalg
Samfundsfag lægger op til en problemorienteret undervisning, hvor enten et emne eller en 
problemstilling
er udgangspunktet.
I arbejdsprocessen opstiller lærer og elever problemstillinger.
Undervisningen bliver til i et samspil mellem indholdsbestemmelserne i samfundsfags centrale
kundskabsområder og elevernes engagement, undren, nysgerrighed og viden fra skole og hverdagsliv.
Indholdet skal på én gang være samfundsrelevant og vedkommende for eleverne.
Eleverne skal arbejde med samfundsmæssige forhold og konflikter samt de historiske forudsætninger
herfor.
I undervisningen fokuseres på begreber, der udmærker sig ved, at de anvendes både i elevernes
konkrete hverdagsliv og i den generelle samfundsmæssige sammenhæng.
Begreber, der har denne egenskab, er bl.a.:
Lighed, frihed, magt, ytringsfrihed, ansvar, pligt, rettigheder, demokrati, interesse, medbestemmelse,
solidaritet og fremmedgørelse.
Disse begreber bruges i dagligdagssituationer, fx i samtalen i familien, i klassen og i fritiden; men
de har samtidig en mere overordnet samfundsmæssig betydning. Hermed knyttes samfundsmæssige
problemstillinger og interesser sammen med elevernes hverdagsliv.
Udgangspunktet for undervisningen skal enten være et emne eller en problemstilling. Hvis 
udgangspunktet
er et emne, opstiller lærer og elever relevante problemstillinger. Hvis udgangspunktet
er problemstillinger, diskuteres i klassen, hvilket emne, der kan dække disse ind.
Undervisningen i praksis
Dette fag figurere ikke som selvstændigt fag, men indgår i vores tematiske emneundervisning. 

Slutmål
Eleverne skal, når de forlader Gudenådalens Friskole i 9. Kl., være i stand til at deltage aktivt og kritisk 
vurderende i relavante samfundsmæssige diskussioner. Derudover skal de kunne deltage som aktive 
borgere i et levende demokrati. 


