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32 Intro 

Rusland 1917-

1991 (kort) 

Eleven kan på bagrund af 

et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes 

samfund har udviklet sig 

under forskellige 

forudsætninger. 

 Planlægge en 

byvandring 

33-37 9/11 og 

Konspirationsteori

er 

Eleven kan bruge 

kanonpunkter til at skabe 

historisk overblik og 

sammenhængsforståelse. 

Eleven kan på bagrund af 

et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes 

samfund har udviklet sig 

under forskellige 

forudsætninger. 

Teater tidslinje 

39- 40 Etik Eleven kan redegøre for 

sammenhængen mellem 

etiske principper og 

moralsk praksis i 

hverdagslivet og i religiøse 

problemstillinger. 

Vacciner, abort, aktiv 

dødshjælp,  

Etik - hvem 

bestemmer, hvem 

der er værd at 

leve? (Zeltand 

artikel)  

 - besøg hos 

TVGlad? 

(læserbrev for og 

imod) 

Gandi’s 

guddommelige 

periode. 
 

Læserbreve 

og debat 

41 Praktik    

42 Efterårsferie    

43-46 Kommunalvalg Eleven kan tage stilling til 

politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og 

komme med forslag til 

handlinger. 

 

Eleven kan anvende 

samfundsfaglige metoder. 

Danmarks yngste 

politiker, brætspil, 

Kommunalpolitik, 

serie i 4 afsnit om 

Danmarks yngste 

politiker, spil mm. 

https://samfundsfags

portalen.gyldendal.d

k/a_niveau/forloeb/

demokratispillet-1 

 

Debat 

Rollespil 

https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/forloeb/demokratispillet-1
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/forloeb/demokratispillet-1
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/forloeb/demokratispillet-1
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/forloeb/demokratispillet-1


47-49 Scavenius  Eleven kan vurdere 

løsningsforslag på 

historiske 

problemstillinger 

teater  

51-52 Juleferie    

1-5 Død, satanisme 

Dantes 

Guddomlige 

Komedie, 

Eleven kan reflektere over 

betydningen af den 

religiøse dimension i 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål. 

Eleven kan genkende 

personer og genstande fra 

centrale bibelske 

fortællinger i sprog, kunst 

og samfund. 

Adams Øbler, Niels 

Underberg, 

musikvideoer, 

Gyldendalforløb 

 

6 Emneuge    

7 Vinterferie    

8-10 NGO’er 2. Eleven kan diskutere 

demokratiopfattelser og 

egne muligheder for 

deltagelse i demokratiet. 

Røde Kors  

10 Terminsprøver    

11 Rusland fortsat.. Eleven kan på bagrund af 

et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes 

samfund har udviklet sig 

under forskellige 

forudsætninger. 

Animal Farm teater Plancher 

12-14 True Crime Eleven kan diskutere 

sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx 

rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, 

borgernes retssikkerhed i 

et demokrati og 

menneskerettigheder 

mv.). 

Gerningsmandsporfil 

– efterforskning 

(Rigsarkivet  - Ejner 

Jørgensen … og 

Politimusset – 

Opklaring og 

efterforskning) - 

Retssag 

 

Podcast 

15 Påskeferie    

 Gobelinerne 

 

Eleven kan på bagrund af 

et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes 

samfund har udviklet sig 

under forskellige 

forudsætninger. 

 Maleri 

18 Skriftlige prøver    

21 Kristihimmelfart    

22-25 Repetition     



 


