
 

 

Fælles Mål og temaforløbet: Unge har ordet og taler i FN 

Unge har ordet og taler i FN 

Inddrager fagene: samfundsfag, historie, engelsk, dansk 

De nye bekendtgørelser om Fælles Mål trådte i kraft 15. marts 2018 og giver skoler, lærere og 
pædagoger et større råderum til at tilrettelægge undervisningen. Således er de nævnte 
færdighedsmål og vidensmål vejledende.  

 

Samfundsfag: 

Overskrift Emne Færdighedsmål Vidensmål 
Politik 
8-9 kl. 

Det politiske system, 
retsstat og rettigheder 

Eleven kan diskutere 
sammenhænge mellem 
demokrati og retsstat (fx 
rettigheder og pligter for 
borgere i Danmark, 
borgernes retssikkerhed i 
et demokrati og 
menneskerettigheder mv. 

Eleven har viden om 
demokrati og retsstat, fx 
grundloven 

 Politiske partier og 
ideologier 

Eleven kan identificere 
ideologisk indhold i 
politiske udsagn og 
beslutninger 

Eleven har viden om 
politiske ideologier og 
grundholdninger 

 International politik Eleven kan diskutere 
internationale 
organisationers rolle for 
konflikt og samarbejde i 
verden 

Eleven har viden om 
internationale 
organisationer, som 
Danmark deltager i 

Økonomi 
8-9 kl. 

Velfærdsstater Eleven kan diskutere 
velfærdsstat i økonomisk 
globalisering 

Eleven har viden om 
økonomisk globalisering 

Sociale og kulturelle 
forhold 
8-9 kl. 

Social differentiering Eleven kan beskrive sociale 
uligheder i Danmark og i 
verden med begreber og 
data 

Eleven har viden om 
beskrivelse og måling af 
social lighed og ulighed 

Samfundsfaglige 
metoder 
8-9 kl. 

Sprog og skriftsprog Eleven kan sprogligt 
nuanceret udtrykke sig om 
samfundsfaglige 
problemstillinger samt 
målrettet læse og skrive 
samfundsfaglige tekster 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGE HAR ORDET OG 
TALER I FN   

www.unesco-asp.dk 

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/lempelse-af-bindinger-i-regelsaettet-om-faelles-maal
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/lempelse-af-bindinger-i-regelsaettet-om-faelles-maal


Historie: 

Historiekanon: tema om menneskerettigheder (børns rettigheder) 

Overskrift Emne Færdighedsmål Vidensmål 
Kronologi og 
sammenhæng 
7-9 kl. 

Det lokale, regionale og 
globale 

Eleven kan forklare 
historiske forandringers 
påvirkning af samfund 
lokalt, regionalt og globalt 

Eleven har viden om 
forandringer af samfund 
lokalt, regionalt og globalt 

 Historiekanon Eleven kan bruge 
kanonpunkter til at skabe 
historisk overblik og 
sammenhængsforståelse 

Eleven har viden om 
kanonpunkter 

Kildearbejde 
7-9 kl. 

Historiske problemstillinger 
og løsningsforslag 
 

Eleven kan formulere 
historiske problemstillinger 

Eleven har viden om 
udarbejdelse af historiske 
problemstillinger 

 Sprog og skriftsprog Eleven kan målrettet læse 
historiske kilder og 
sprogligt nuanceret 
udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt om historiske 
problemstillinger 

Eleven har viden om 
komplekse fagord og 
begreber samt historiske 
kilders formål og struktur 

Historiebrug 
7-9 kl. 

Konstruktion og historiske 
fortællinger 

Eleven kan redegøre for 
sammenhænge mellem 
fortidsfortolkninger, 
nutidsforståelser og 
fremtidsforventninger 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
fortidsfortolkninger, 
nutidsforståelser og 
fremtidsforventninger 

 Historisk bevidsthed Eleven kan redegøre for 
brug af fortiden i 
argumentation og handling 

Eleven har viden om 
funktion af historie i fortid 
og nutid 

 

 

Dansk: 

Det internationale perspektiv 
Det internationale perspektiv er fremhævet i beskrivelsen af faget dansk: 

Citat fra læsevejledningen: 4. Danskfagets kompetenceområder (4.4 kommunikation) 

Det internationale perspektiv 
Den internationale dimension skal fungere som en integreret del af skolens praksis. Formålet med at inddrage den 
internationale dimension i undervisningen er at styrke elevernes sprogkendskab, at styrke deres interkulturelle 
kompetencer med henblik på at fremme deres personlige, faglige og sociale kompetencer. Eleverne skal opnå 
viden om forståelse for verdens kulturelle mangfoldighed, tolerance, etiske normer og samværsformer, der 
bidrager til at fremme forståelse for andres kulturer, racer, religioner, åbenhed og accept for det fremmedartede 
og ukendte. 

 

Overskrift Emne Færdighedsmål Vidensmål 
Læsning 
7-9 kl. 

Forberedelse Eleven kan vurdere 
tekstens afsender og 
målgruppe 

Eleven har viden om 
afsenderforhold og 
målgruppe 

 Tekstforståelse Eleven kan forstå 
komplekse tekster 

Eleven har viden om 
metoder til vurdering af 
teksters formål og 
perspektiv 

 Sammenhæng Eleven kan kritisk vurdere 
teksters udsagn på 
baggrund af kontekst 

 

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk#afsnit-4-danskfagets-kompetenceomraader


Fremstilling 
7.9 kl.. 

Planlægning Eleven kan tilrettelægge 
proces fra ide til færdigt 
produkt 

 

 Forberedelse Eleven kan indsamle 
oplysninger og disponere 
indholdet 

 

  Eleven kan disponere og 
layoute stof, så det 
fremmer hensigten med 
produktet 

 

 Fremstilling Eleven kan udarbejde 
opinions- og ekspressive 
tekster 

Eleven har viden om 
argumenterende og 
reflekterende 
fremstillingsformer 

Fortolkning 
7-9 kl. 

Undersøgelse Eleven kan undersøge 
samspillet mellem genre, 
sprog, indhold og 
virkelighed 

 

 Vurdering Eleven kan vurdere 
teksters udsagn og kvalitet 

Eleven har viden om 
vurderingsmetoder 
vedrørende teksters 
kvalitet 

 Perspektivering Eleven kan sætte teksten i 
relation til aktuelle 
problemstillinger 

 

Kommunikation 
7-9 kl. 

Dialog Eleven kan deltage aktivt, 
åbent og analytisk i dialog 

Eleven har viden om 
demokratisk dialog 

 

Engelsk: 

Overskrift Emne Færdighedsmål Vidensmål 
Mundtlig 
kommunikation 
8-9 kl. 

Lytning Eleven kan forstå 
hovedindholdet af 
autentiske tekster om 
samfundsrelaterede emner 

 

Skriftlig 
kommunikation 
8-9 kl. 

Læsning Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske 
tekster 

Eleven har viden om 
kombination af teknikker til 
lytning 

Kultur og samfund 
8-9 kl. 

Tekst og medier Eleven kan vurdere 
engelsksprogede tekster i 
forhold til genre og 
sprogbrug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


