
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgerskab; årsplan for 7-8. 

klasse 
 



Uge Samfundsfag 

Tirsdag  

Historie og kristendom  

Onsdag 

33-35 

 

Demokrati og folketing  

Eleverne skal undersøge forskellige 

former for demokrati, og hvilken 

betydning demokratiet har for deres 

liv. De skal også undersøge, hvilke 

muligheder man har for indflydelse i 

et demokrati, og hvordan man kan 

protestere på en demokratisk måde – 

og ligeledes arbejde med 

udemokratiske styreformer.  

Tværfagligt forløb i dansk og 

medborgerskab om romantikken:  

I dette forløb som eleverne arbejde 

tværfagligt i danskfaget og lære om 

romantikken. I danskfaget vil eleverne 

arbejde med den litterære strømning i denne 

periode, hvor at vi i medborgerskab vil 

undersøge samfundsholdende i Danmark i 

1800-tallet (Dansk guldalder).  

 

 

36-37 Demokrati og folketing  

Eleverne skal undersøge forskellige 

former for demokrati, og hvilken 

betydning demokratiet har for deres 

liv. De skal også undersøge, hvilke 

muligheder man har for indflydelse i 

et demokrati, og hvordan man kan 

protestere på en demokratisk måde 

– og ligeledes arbejde med 

udemokratiske styreformer. 

Introduktionskursus i kildekritik:  

Dette forløb har til formål at træne evnernes evner 

inden for kildekritik. Eleverne skal blive bedre til 

analysere at de historiske kilder, som de 

fremadrettet skal anvende i undervisningen.  

38-41 Grundloven 1849 

Eleverne skal arbejde med de 

historiske begivenheder omkring 

grundloven, samt indholdet og 

betydningen heraf, og arbejde 

med en gennemgang af de nyere 

revisioner af grundloven. 

Tværfagligt samarbejde med dansk om 

BZ-bevægelsen i Danmark:  

I dette forløb skal eleverne arbejde 

tværfagligt med danskfaget og lære om 

ungdomsoprøret i Danmark i 1980. Eleverne 

skal i medborgerskab undersøge de 

samfundsstrukturer, som lagde til årsag for 

BZ-bevægelsen i Danmark.  

42 Efterårsferie Efterårsferie 



43-46 Grundloven 1849 

Eleverne skal arbejde med de 

historiske begivenheder omkring 

grundloven, samt indholdet og 

betydningen heraf, og arbejde 

med en gennemgang af de nyere 

revisioner af grundloven. 

Krigen i 1864:  

I dette forløb skal eleverne opnå kendskab til 

Danmarks samlede kongerige i 1864 samt 

krigen mod Østrig/Preussen der forsagede 

Danmarks tab af Slesvig-Holsten i 1864.  

 

47-48 Hvad rager det os? 

Gennemgang af 2015 Målene. 

Hvert af de 8 mål sammenstilles 

med en artikel om danske forhold 

inden for området sammenholdt 

med tilsvarende forhold i et uland 

og eksempler på igangværende 

tiltag.  

Dansk Vestindien, kolonier og slavehandel: 

Eleverne skal arbejde med perioden fra 

1660’erne og frem til 1806, hvor Danmark 

handlede med slaver.  Eleverne skal endvidere 

opnå forståelse for Danmarks samlede rige, 

der var større end de kender det i dag. 

Eleverne skal slutteligt beskæftige sig med 

salget af kolonierne.  

(http://danskvestindien100.dk/)  

49-50  Hvad rager det os? 

 Gennemgang af 2015 Målene. 

Hvert af de 8 mål sammenstilles 

med en artikel om danske forhold 

inden for området sammenholdt 

med tilsvarende forhold i et uland 

og eksempler på igangværende 

tiltag.  

Dansk Vestindien, kolonier og slavehandel: 

Eleverne skal arbejde med perioden fra 

1660’erne og frem til 1806, hvor Danmark 

handlede med slaver.  Eleverne skal endvidere 

opnå forståelse for Danmarks samlede rige, 

der var større end de kender det i dag. 

Eleverne skal slutteligt beskæftige sig med 

salget af kolonierne.  

 

51 Juleuge  

Fælles emneuge for hele skolen 

Juleuge  

Fælles emneuge for hele skolen 

 

2-5 EU i dag  Grønland – dengang om nu:  

http://danskvestindien100.dk/


I dette forløb skal eleverne opnå 

kendskab til Den Europæiske 

Union (EU) samt arbejde med 

dets politiske indflydelse i de 

otteogtyve medlemslande.  

  

I dette forløb skal eleverne lære om den 

grønlandske kultur og opnå viden herom.  

Endvidere skal eleverne arbejde med 

forholdet mellem Danmark og Grønland – 

hvordan har det ændret sig gennem de 

seneste 50 år?  

6 ”Uge Sex” 

Uge Sex er en 

seksualoplysningskampagne i uge 

6, der handler om at give unge 

mennesker handlekompetencer og 

viden om seksuel trivsel og 

sundhed. 

  

”Uge Sex” 

Uge Sex er en seksualoplysningskampagne i 

uge 6, der handler om at give unge 

mennesker handlekompetencer og viden om 

seksuel trivsel og sundhed. 

 

 

7 Projektuge for 7. – 8. klasse 

Individuel opgaveskrivning om et 

selvvalgt emne  

Projektuge for 7. – 8. klasse 

Individuel opgaveskrivning om et selvvalgt 

emne 

 

8 Vinterferie Vinterferie 

9 Fremlæggelser af 

projektopgaver for 7. – 8. 

klasse 

Individuel fremlæggelse af 

elevernes projektopgaver 

Fremlæggelser af projektopgaver for 7. – 

8. klasse 

Individuel fremlæggelse af elevernes 

projektopgaver 

10  Dramauge  

Dramauge for hele skolen  

Dramauge  

Dramauge for hele skolen 

 

11-15 

 

 

De politiske ideologier 

Eleverne skal i dette forløb 

undersøge de fire store politiske 

ideologier: socialisme, 

liberalisme, konservatisme og 

socialliberalisme.  

Fra stenalder til fremtiden: 

Et forløb som tager eleverne med helt tilbage 

til stenalderen, videre til både bronze – og 

jernalderen, og frem til vikingetiden, 

middelalder og fremtiden – og afsluttes i 

fremtiden.  



16 Påskeferie Påskeferie 

17-20 

 

De politiske ideologier  

Eleverne skal i dette forløb 

undersøge de fire store politiske 

ideologier: socialisme, 

liberalisme, konservatisme og 

socialliberalisme.  

Christian d. 4:  

Eleverne skal arbejde med det danske 

kongehus og kongerækken – heri med et 

særligt fokus på Kong Christian d. 4. 

Eleverne skal opnå en forståelse for de 

bedrifter, som han er kendt for under hans 

regeringstid, og samtidig de opture – og 

nederlag som ligeledes kendetegnede hans 

regeringstid.   

20-21 

 

Obs!  

Naturfag uge 

i uge 19 

 

Det nære demokrati  

Eleverne skal tilegne sig viden om 

og forståelse for det nære 

demokrati i form af kommunernes 

og regionernes opgaver samt 

borgernes – og dermed deres egne 

- muligheder for indflydelse.  

Tværfagligt forløb i dansk og 

medborgerskab om det moderne 

gennembrud:  

I dette forløb som eleverne arbejde 

tværfagligt i danskfaget og lære om det 

moderne gennembrud. I danskfaget vil 

eleverne arbejde med den litterære strømning 

i denne periode, hvor at vi i medborgerskab 

vil undersøge samfundsholdende i Danmark i 

denne periode. I medborgerskab er dette en 

forsættelse af sidste års emne, ”Danmark for 

100 år siden”, hvor vi i år har større fokus 

på industrialiseringen i resten af Europa.  

22 - 23 Det nære demokrati   

I skal have viden om og forståelse 

for det nære demokrati i form af 

kommunernes og regionernes 

opgaver samt borgernes 

muligheder for indflydelse 

Christian d. 4’s København:  

I dette forløb skal eleverne forberede sig til 

den kommende lejrskole i København. Dette 

gøres ved at lære om Christian d. 4’s 

bygningsværker i København.   

24 

 

 Lejrskole til København Lejrskole til København  



25 – 26  Samfundsfag – hvad har vi 

lært? 

Eleverne skal samle op på året 

der er gået – hvad har de lært i 

det foregående år?  

Historie og religion – hvad har vi lært?   

Eleverne skal samle op på året der er gået – 

hvad har de lært i det foregående år? 

 

 

 


