Årsplan for Sam/His - 20/21 - CM
Elevforudsætninger

Holdet består af elever med vidt forskellig viden og interesse indenfor både samfundsog historiefaget. I faget er forudsætningen en positiv tilgang og energi samt en vis
formåen i at tilegne sig viden gennem læsning, lytning og visuelle medier.

Hvad er Sam/His

Sam/his er en kombination af samfunds- og historiefaget.
Begge fag er nærmest utømmelige, og der vælges i stor grad emner ud fra både
elevforudsætninger og -interesse. Fælles for emnerne vil være, at der skal indgå folkelig
oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse.

Hvad kan eleverne
bruge det til?

Læringsmål

I sam/His er der mulighed for at forstå de politiske processer, de økonomiske forhold og
Danmark i forhold til resten af verden. Ydermere vil nutidens konflikter langt bedre
forstås, hvis man kender til sammenhænge mellem fortid og nutid. Forhåbentlig vil
forløbene hjælpe eleven til også at vende blikket indad og forstå, hvorfor danskerne er
blevet til dem de er.

-

Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage
reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå
kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

-

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et
værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.

-

Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan
påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt
perspektiv.

-

Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med
henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

-

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et
kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og
samfundsliv.

-

Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.

-

Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de
forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved
opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

