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!

!

Lærer: MH     

Forord til faget MBS I 6. KL. 

Faget!vil!tage!udgangspunkt!i!elevernes!erfaringsverden!som!indgangsvinkel!til!ny!viden!inden!for!fagene!

historie!og!kristendomskundskab,!da!faget!MBS!sammenlæser!disse!to!fag.!Emner!og!tekster!er!derfor!udvalgt!

og!behandlet,!så!de!dækker!begge!fagområder!og!begge!fags!metoder!og!fagbegreber.!Emnerne!behandles!både!

tvær?!og!monofagligt.!

!

Fagets!mål!er!at!udvide!elevernes!viden!og!horisont!og!give!dem!en!forståelse!for!skolen,!samfundet!og!verden,!

som!styret!af!bestemte!fælles!grundlæggende!værdier!og!principper!opstået!op!gennem!historien!gennem!

kultur!og!religion.!Eleverne!får!hermed!et!indblik!i!at!forstå!sig!selv!som!en!del!af!tidligere!historie!og!

medskabere!af!den!fremtidige!historie.!!

!

Da!faget!tager!udgangspunkt!i!elevernes!erfaringsverden,!vil!hvert!emne!blive!behandlet!og!evalueret!ud!fra!en!

forståelse!af!individets!rolle,!betydning!og!forpligtelse!i!skolen,!samfundet!og!verden.!

!

Faget!skal!styrke!og!fremme!elevernes!deltagelse,!medansvar,!rettigheder!og!pligter!i!et!demokratisk!samfund!

og!fordre!en!forståelse!for!verden!som!et!sted,!hvor!forpligtende!fællesskaber!er!med!til!at!styrke!

sammenhængskraften!i!samfundet.!

!

Undervisningen!er!tilrettelagt!i!emner:!Emnet!!fra!danskundervisningen!At#være#anderledes!læses!parallelt!
med!emnet!Tro#og#traditioner#i!MBS.!Emnet!fra!danskundervisningen!Identitet,#valg,#skæbne#og#fri#vilje!læses!
parallelt!med!emnet!Påske!i!kristendom!og!jødedom.!

!

Materialer!i!undervisningen:!opslagsværker!og!relevant!litteratur!og!undervisningsmateriale.!

!

Hvert!emne!påbegyndes!med!en!fælles!samtale!eller!mind!map,!om!alt!det!klassen!ved!om!emnet.!Undervejs!i!

undervisningen!udbygges!mindmappet!med!den!nye!viden.!

________________________________________________________________________________________________________ 

De#frie#grundskoler#skal#stå#mål#med,#hvad#der#almindeligvis#kræves#i#folkeskolen,#jf.#Lov#om#friskoler#og#private#grundskoler,#
lovbekendtgørelse#nr.#786#af#15/06G2015.##

Undervisningsplaner#herunder#slutmål#og#trinmål#for#fag#på#Den#Nye#Friskole#tager#udgangspunkt#i#Fælles#Mål#under#
Undervisningsministeriet.#Der#henvises#i#øvrigt#til#nedenstående#link#(find#fag#samt#klasse):#

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/FaellesGMaal/Alfabetisk#

I#alle#fag#inddrages#skolens#værdigrundlag#med#dens#temaer#samt#målsætningen#om#”Why”Gtilgangen#i#alle#meningsfulde#
sammenhænge.!
!

!

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

33#36!! Intro!til!faget!
Historien!før!mig!–!

om!tidligere!tiders!

levevis,!levesteder!og!

redskaber!

?!eleven!har!viden!om!

arkæologi!

?!eleven!har!viden!om,!hvad!

man!kan!finde!i!jorden!rundt!

om!os!og!fra!hvilke!perioder!

Undersøge!landskabet!

omkring!os.!Besøg!af!

en!amatørarkæolog!

!

!

Kopier,!korte!

filmklip!

!
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37! Featureuge!TEAMBUILDING!

38#39!

!

Lokalhistorie!–!min!

by!(Haderslev)!

?!eleven!har!viden!om!

Haderslev!bys!historie!og!

betydning!under!

reformationen,!herunder!

magtforhold!og!

samfundsstrukturer!

?!eleven!kan!med!afsæt!i!

enkle!problemstillinger!

anvende!kildekritiske!

begreber!til!at!redegøre!for!

fortolkninger!af!fortiden!

?!eleven!kan!bruge!

kildekritiske!begreber!i!

arbejdet!med!historiske!spor,!

medier!og!andre!

udtryksformer. 
!

Eleverne!har!sidste!år!

arbejdet!med!

Reformationen!og!

herunder!Luther.!I!år!

arbejdes!videre!med!

denne!periode!med!

udgangspunkt!i!

Haderslev!bys!

lokalhistorie.!

Besøg!på!lokalhistorisk!

museum,!vægtergang,!

og!besøg!i!domkirken!i!

vekselvirkning!med!

tekstarbejde.!

Byløb.!

!

!

40! Lejrskole! !  !

41! Emne!fra!uge!38?39! !  !

42! Efterårsferie!

43#45!

!

Tro!og!traditioner!i!

renæssancetiden!i!

Danmark!

!

?!viden!om!Maren!Spliid!fra!

Ribe!sat!ind!i!viden!om!hekse!

før!og!nu!med!udgangspunkt!

i!dansk!historie!

!

?!viden!om!Christian!den!IVs!

indvirkning!på!folkets!tro!

(kirke!og!stat)!og!overtro!

(folketro!og!magi)!i!

Danmark.!

!

!

!

!

Vekslen!mellem!

tekstgennemgang,!

brug!af!opslagsværker,!

information!via!

internettet,!

klassesamtaler,!film!og!

anden!bearbejdelse!af!

emnet.!

De!store!

fagbøger:!

Hekse!og!

trolddom!af!

Hanne!

Guldberg!

Mikkelsen!og!

dertilhørende!

opgaver.!

46#47! Featureuge!TEATER!

48#51!

!

Emne!fortsættes!! !do!

!

?!eleven!kan!ved!emnets!

afslutning!gøre!rede!for:!

hvem!var!heksene?!Hvorfor!

blev!de!forfulgt!og!brændt?!

Christian!d.!IV!og!kirkens!

indflydelse!på!heksejagten!i!

Danmark?!Hvem!var!Maren!

Spliid?!Findes!der!hekse!i!

dag?!Evt.!hvilke!lande!og!

hvordan!foregår!det?!!

! !

52! Juleferie!
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1#5!

!

Den!lille!prins!(bog!

og!film)!

?!eleven!kan!samtale!om!

modsætninger:!forskellen!på!

barndom!og!voksenliv!(børn!

vs!voksne),!poesi/fantasi!vs!

fornuft!

!

Oplæsning!af!bogen!

Den!lille!prins!af!

Antoine!de!Saint?

Exupéry.!

Se!animationsfilmen!

fra!2015!og!arbejde!

med!dertilhørende!

opgaver!og!

klassesamtaler!

Filmen:!Den!

lille!prins!

Materiale!fra!

Skole/kirke?

samarbejdet!

6! Featureuge!!LEGO!HOUSE!

7! Vinterferie!

8#10!

!

Religiøse!og!politiske!

symboler!og!

tematikker!

?!eleven!har!kendskab!til!

Bibelens!og!Den!danske!

folkekirkes!

grundfortællinger!og!

symboler!samt!udvalgte!

politiske!symboler!og!kan!

benytte!disse!skriftligt!og!

mundtligt!i!analyse!og!

fortolkning!af!udvalgte!

tekstuddrag!og!filmklip!mm.!

Tekstuddrag,!filmklip,!

musikvideoer!og!

reklamer.!

!

!

11#15! Påsken!som!højtid!i!

jødedom!og!

kristendom.!

!

Temaer!der!

behandles:!identitet,!

valg,!skæbne!og!fri!

vilje!

?!kendskab!til!den!jødiske!og!

kristne!højtids!religiøse!og!

kulturelle!betydning!før!og!

nu!og!betydning!i!dag!

?!kendskab!til!det!jødiske!

påskemåltid!rituelle!og!

kulturelle!betydning!for!

jødedommen!med!paralleller!

til!Den!danske!folkekirke!

?!kendskab!til!den!bibelske!

påskeberetning!med!

behandling!af!temaerne!

identitet,!valg,!skæbne!og!

den!frie!vilje!

?!forståelse!for!religionens!

betydning!for!historien,!

kulturen!og!

samfundsindretningen.!

Vekslen!mellem!

tekstarbejde!og!

samtaler!i!plenum.!!

Gæsteunderviser.!

Den!jødiske!og!

kristne!

påskefortæl?

ling.!

!

Elevernes!

opfattelser,!

forståelser!og!

kendskab!med!

identitet,!valg,!

skæbne!og!fri!

vilje!og!

herunder!

betydning!og!

konsekvenser!

i!deres!liv.!

16! PÅSKEFERIE!

17#18! Demokrati!og!

ytringsfrihed:!

!

?!om!at!få!sin!røst!

hørt!

?!politisk!engagement!

?!mod,!sprog!og!

arenaer!

!

!

G#ansvar#og#
omkostninger#

?!eleven!har!viden!om,!

hvilken!demokratiform!der!

benyttes!i!Danmark!

?!eleven!kan!forklare!og!

begrunde,!hvad!ytringsfrihed!

er!

?!eleven!undersøger!og!tager!

stilling!til,!hvad!er!den!

demokratiske!samtale,!

vigtigheden!at!engagere!sig,!

tage!stilling!og!udtrykke!sig!

?kendskab!til,!hvad!er!civil!

Tekstgennemgang!af!

emnet!

!

Eleverne!undersøger,!

hvad!disse!personer!

ytrede!sig!om!og!dets!

konsekvenser!(positive!

og!negative):!!

Martin!Luther!King!

Malala!Yousafzai!

Eleverne!undersøger!

de!kursiverede!

Udvalgte!

tekster,!

billeder,!

filmklip!om!

emnet!

!

gocreative.dk!

!

og!u?web.dk!

!
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G#magt#og#
magtmisbrug#
G#refleksion#og#
selvstændighed#
G#aktiv/passiv#
Gkritisk/ukritisk#
Glydighed/ulydighed!

ulydighed!

?!eleverne!har!kendskab!til!

Børns!rettigheder:!FNs!

verdensmål:!Alle!børn!har!

ret!til.!

!

?!eleven!har!kendskab!til!

udvalgte!historisk!

betydningsfulde!personer!

?!eleven!kan!perspektivere!

emnet!til!egen!

erfaringsverden!

?eleven!kan!forhold!sig!til,!at!

alle!børn!ikke!har!samme!

rettigheder!og!levevilkår!

?!eleven!kan!tage!stilling!til,!

hvad!han/hun!kan!engagere!

sig!i!og!hvordan.!

begreber!

!

!

Undervisningen!tager!

udgangspunkt!i!

udstillingerne!!

• #ingenlitenlort!fra!
2018!

(En!udstilling!om!

opinionsdanneren!

Astrid!Lindgren!–!om!

att!göra!sin!röst!hörd)!

!

• Skolen!for!
Ulydighed!fra!2016!

(En!udstilling!af!den!

finske!kunstner!Jani!

Leinonen!om!civil!

ulydighed,!social!

uretfærdighed,!

religiøs,!politisk!og!

kommerciel!magt)!

!

Eleverne!fremstiller!en!

kvadratisk!collage!med!

overskriften!

#allebørnsret!ud!fra!én!

udvalgt!rettighed!

19! Featureuge!EUROVISION!

20#26!

!

Emne!fortsættes!!

!

! do! !

!

Med#forbehold#for#ændringer#i#løbet#af#skoleåret#(fx#grundet#spændende#tilbud#i#faget/til#klassen,#aktualitet/nyheder#og#lign.)#

!

!

!

!


