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Årsplan – Samfundsfag 9. klasse – 2022/2023 

Uge 
 

Aktivitet Læringsmål Materialer 

August 
32 

 Privatøkonomi 
  

• Jeg kan forklare, hvad man skal være 
opmærksom på, når man låner penge til 
forbrug. 

• Jeg kan undersøge boligpriser og boliglån. 
• Jeg kan anvende privatøkonomiske 

begreber i arbejdet med privatøkonomi. 
• Jeg kan undersøge mit eget og klassens 

forbrug. 
 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=9c0d6532-
ecb5-9519-e486-
013a9027fe54&cHash=70a9eb9
a42234bb5184529acc73a6de4 
 

33   
34  
35  
36  

37 Torsdag:  
Fagdag 

Velfærdssamfundet • Jeg kan formulere argumenter for 
henholdsvis høj og lav skat i Danmark. 

• Jeg kan forklare forskelle og ligheder 
mellem den skandinaviske, den 
angelsaksiske og den centraleuropæiske 
velfærdsmodel. 

• Jeg kan diskutere arbejdskraftens frie 
bevægelighed i EU. 

 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=ba3882dd
-3af1-2382-17dd-
89e0d9a00c06&cHash=000be7
80f1779def05d88e5a90707198 
 

September 
38 

 

39   
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Oktober  
40 

 Danmark i verden • Jeg kan forklare, hvad de store 
internationale organisationer FN, NATO og 
EU arbejder for. 

• Jeg kan diskutere baggrunden for dele af 
dansk udenrigspolitik med fokus på 
krigsdeltagelse.  

• Jeg kan undersøge NGO'er og deres rolle i 
udviklingsarbejdet. 

 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=d1fcd4f0-
3299-3861-9dfc-
c4c9a0b7a09a&cHash=3dce510
07e306f40301cb8d907723856 
 

41 
 

Emneuge 
Fredag: 
Trimdag 

   

Oktober 
42 

Efterårsferie    

43   Danmark i verden (fortsat)   
44  
45  
46  Rundt om valg • Jeg kan forklare grundtræk ved det danske 

valgsystem.  
• Jeg kan forklare, hvordan parlamentarisme 

fungerer. 
• Jeg kan diskutere mediernes rolle i politik i 

Danmark. 
 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=7fe6666b-
f889-4490-b3b9-
d7cf02b24def&cHash=dbd5243
99bbcb5556631ba92bdafce99 
 

47  
48 Mandag: 

Klippedag 
49  
50  
51 Onsdag 

Kirke – juleferie 
52  Juleferie    
1 Onsdag: 

Første dag efter 
ferien 

En bæredygtig fremtid •   Jeg kan koble holdninger om vækst og 
miljø til forskellige natursyn. 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=dc8021e0-
4fc6-419c-ad61-2   



 
 
 
 
  
 

 3 

 
 

3  • Jeg kan diskutere økonomisk vækst og 
miljøhensyn som økonomisk målkonflikt. 

• Jeg kan forklare, hvordan innovation kan 
bidrage til en fremtidig bæredygtig vækst. 

 

be512b5aec9b&cHash=eabd6e
6afc0bbdf8b1bfd1e4d7b42602 
 

4  

5  Fokus på EU • Jeg kan identificere kendetegn hos de fem 
vigtigste institutioner i EU.  

• Jeg kan argumentere for og imod de 
danske EU-forbehold. 

• Jeg kan forklare, hvordan EU arbejder for 
at sikre, at medlemslandene overholder 
EU-lovgivning om konkurrence.  

• Jeg kan diskutere konsekvenserne af 
Storbritanniens nej til EU. 

 

https://portals.clio.me/dk/sam
fundsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=32ebd8cb
-21ad-492e-904a-
4caf3d0cce99&cHash=1b9e7a2
4a6a8f52d99753db1337f3330 
 

Februar 
6 

Uge sex 

7 Vinterferie    
8     

 9 Mandag: 
Fagdag 

10  Økonomisk politik • Jeg kan forklare de økonomiske mål i det 
danske samfund og redegøre for konflikter 
imellem dem.  

• Jeg kan gøre rede for forskellige former for 
økonomisk politik og forklare deres 
virkning.  

• Jeg kan forklare og diskutere dele af blå 
bloks og rød bloks økonomiske politik. 

 

https://portals.clio.me/dk/samf
undsfag/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=35fe2983-
9602-42d1-9969-
a2b86f0715e4&cHash=3aec946
965183b1b8ee0b875fb4fee0d 
 
 

11  
12  
13 Onsdag: 

Fagdag 

14 Påskeferie    
15     
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16 Emneuge    
April 
17 

 Prøveforberedende   

Maj 
18 

   

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27 Sommerferie    


