
Haubro Friskole 

Samfundsfag 

På Haubro friskole indgår samfundsfag i ”Kulturfag”, som udover samfundsfag inddrager historie, 

filosofi og kristendom. 

Slutmål samfundsfag 

Forståelsen for kultur, natur og samfund er det, der knytter os sammen kulturelt og historisk. 

Forståelsen for dette er grundlaget for fællesskabet og et vigtigt redskab til at interagere med andre på en 

ligeværdig vis samt at være medspillere i et demokratisk samfund. 

Samfundsfag vil udover de fastlagte timer indgå i tværgående emner og problemstillinger.  

Vi ønsker, at eleverne gennem samfundsfagsundervisningen udvikler: 

 Evne til at forstå sig selv som en del af samfundet, som man både påvirkes af og kan påvirke 

 Evnen til at placere eget og andres hverdagsliv i et samfundsmæssigt perspektiv 

 Lyst og evne til at udvikle personlige værdigrundlag 

 Evnen til at analysere, tolke og vurdere samfundsforhold og konflikter 

 Lyst og evnen til at videreformidle personlige holdninger 

Delmål samfundsfag 

8. klasse 

        *    Beskrive hovedlinjerne i det danske demokratiske system 

 Redegøre for forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt 

 Gøre rede for politiske beslutningsprocesser og interesserne bag dem 

 Kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO og forholde sig til den danske stats rolle i 

internationale sammenhænge 

 Beskrive forskellige politiske partiers synspunkter 

 Diskutere det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber. Herunder give eksempler på, 

hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier 

 Give eksempler på, hvordan unge kan deltage i demokratiske processer i hverdagen, først og 

fremmest i klubber, i skolen og i kommunen 

 Gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker 

 Sætte sig ind i værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, kulturer, normer og livsformer 

samt deres udtryksmetoder 

 Forklare baggrunden for nationalisme og forklare fremtrædelsesformer 

 Kende til og forholde sig til globalisering og hvordan hverdagen præges af samme 


