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Indledning 

Faget kristendomskundskab/ 

religion er et valgfag i 10. klasse. I 

faget tages udgangspunkt i ele- 

vernes allerede opnåede kompe- 

tencer, færdigheder og viden fra 

undervisningen i kristendoms- 

kundskab i 1.-9. klasse. 

Fælles Mål omfatter tre kompe- 

tenceområder: livsfilosofi og etik, 

bibelske fortællinger og kristen- 

dom. 

Faget skal give eleverne færdig- 

heder og viden, så de kan forstå og 

forholde sig til den religiøse 

dimension i tilværelsen. Det er et 

princip for undervisningen, at 

grundlæggende tilværelsesspørgs- 

mål, som udgør indholdet i faget, 

belyses gennem inddragelse af stof 

fra flere af fagets kompeten- 

ceområder i hvert undervisnings- 

forløb. 

De almenmenneskelige tilværel- 

sesspørgsmål vil med afsæt i 

elevernes forudsætninger og 

interesser oftest falde inden for 

kompetenceområdet livsfilosofi og 

etik, hvorfra der naturligt kobles til 

mere konkrete stofområder inden 

for fagets øvrige kompeten- 

ceområder. På den måde kommer 

stof fra de forskellige kompeten- 

ceområder løbende til at komple- 

mentere hinanden op gennem 

skoleforløbet. 

Til hvert af fagets kompetence- 
områder hører to hovedspørgs- mål, 
som giver arbejdet med kom- 
petenceområdet retning. 
Livsfilosofi og etiks to hoved- 
spørgsmål: 
1.Hvad vil det sige at være 
menneske?
2.Hvordan lever man bedst sit liv?

Bibelske fortællingers to hoved- 

spørgsmål: 

1. Hvad er det for almenmenne- 

skelige tilværelsesspørgsmål, 
fortællingerne handler om?

2. Hvorledes illustrerer de bibelske 
fortællinger den kristne grund- 

fortællings treklang? 

Kristendoms to hovedspørgsmål: 

1. Hvad er kristendom?

2. Hvad er kristendommens betyd- 

ning for individ og samfund før og 

nu? 

Ikke-kristne religioner og andre 

livsopfattelsers to hovedspørgs- 

mål: 

1. Hvad er hovedtankerne i de 
valgte ikke-kristne religioner og 
livsopfattelser?

2. Hvad er den ikke-kristne reli- 

gions eller livsanskuelses betyd- 

ning for individ og samfund i 
dag? 

Disse hovedspørgsmål og de til- 

hørende indholdsområder er i 

princippet de samme op gennem 
hele skoleforløbet, men under 
hensyn til elevernes udvikling 
behandles stoffet med stigende 
grad af faglig dybde, nuancer og 
perspektiveringer på de forskel- 
lige niveauer. Dette som en opad- 
gående spiral, hvor platformen, 
eleverne kommer til at stå på, 
bliver stadigt større. 

og vidensområder på tværs af 

kompetenceområderne. Det skal 

endvidere tilstræbes, at under- 

visningen tilrettelægges, så den 

vekselvirker mellem den enkelt- 

faglige fordybelse og det tværfag- 

lige arbejde. 

Undervisningen tilrettelægges 
med udgangspunkt i kompetence- 
områderne og under hensyn- 
tagen til de tværgående temaer. 
Læseplanen beskriver undervis- 
ningens progression i fagets trin- 
forløb og danner grundlag for en 
helhedsorienteret undervisning.
Det er væsentligt, at der i det 
enkelte undervisningsforløb 
arbejdes med flere færdigheds-  

De lovgivningsmæssige rammer for 
Fælles Mål er med lov nr. 1445 af 
12. december 2017 blevet ændret 
med henblik på en lempelse af 
bindingsgraden ved at reducere 
antallet af Fælles Mål. Dette er 
gennemført ved, at færdigheds- og 
vidensmålene i Fælles Mål er gjort 
vejledende, således at de bindende 
elementer i Fælles Mål nu udgøres 
af fagformål, kompetencemål samt 
færdigheds- og vidensområder. 
Denne undervisningsvejledning er 
blevet gennemskrevet i maj 2018 
med henblik på, at 
undervisningsvejledningerne for fag 
og emner formelt set er i 
overensstemmelse med de ændrede 
lovgivningsmæssige rammer om 
Fælles Mål.

Frem mod skoleåret 2019/20 vil der 
blive gennemført et mere omfattende 
arbejde med at revidere læseplaner 
og undervisningsvejledninger. Dette 
skal understøtte, at disse i højere 
grad tager afsæt i de politiske 
intentioner bag ændringen i 
rammerne for Fælles Mål samt 
anbefalingerne fra 
rådgivningsgruppen om Fælles Mål. 
Dette vil bl.a. betyde, at læseplaner 
og vejledninger ikke i samme grad 
som tidligere vil fokusere på 
arbejdet med mål som udgangspunkt 
for tilrettelæggelsen af 
undervisningen. Det vil i denne 
sammenhæng bl.a. blive 
tydeliggjort, at mål er en didaktisk 
kategori ud af flere.

Læseplan for valgfaget kristendomskundskab/religion · 3 



Trinforløb for 10. klassetrin 

I kristendomskundskab/religion skal være virkelighedsnære og 

skal eleverne bygge oven på deres tilpasses aldersgruppen på det 

færdigheder og viden. Emnerne relevante klassetrin. 

Livsfilosofi og etik 

Kompetenceområdet livsfilosofi og etik omfatter fire færdigheds- og vidensområder: 

Livsfilosofi fokuserer på almene tilværelsesspørgsmål om liv og død, lykke og lidelse, kærlighed og had, 

frihed og tvang samt mening og tomhed i tilværelsen. 

Etik fokuserer på spørgsmål om det gode liv, herunder godt og ondt, sandt og falsk, rigtigt og forkert samt 

skyld og ansvar. 

Trosvalg og tilværelsestydning fokuserer på forskellige religioners og livsopfattelsers bud på grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske dilemmaer. 

Sprog og skriftsprog fokuserer på at udvide elevernes kendskab til fagord og begreber samt førfaglige ord, 

som har specifik betydning for kristendomskundskab. Der er fokus på, at eleverne sikkert kan anvende fagord 

og begreber samt læse- og skrivestrategier. 

Livsfilosofi 

Livsfilosofi indkredser bud på 

belysning af kompetenceområ- 

dets første hovedspørgsmål: Hvad 

vil det sige at være menneske? 

Der arbejdes bredt med menne- 

skets livssituation ud fra konkrete 

spørgsmål som: Hvordan er livet 

og verden opstået? Hvad er men- 

nesket for et væsen? Hvorfor skal 

man dø? M.v. 

dette bl.a. handle om at sætte for- 

skellige menneskesyn til debat og 

undersøge, hvad det betyder for et 

menneskes skyld, at dets handlin- 

ger er frie henholdsvis determine- 

rede af forskellige faktorer. 

Undervisningen i overbygningen 

går via en varieret vifte af aktivi- 

teter med fortælling, iagttagelse, 

tegning, diskussion og problem- 

behandling samt drama og be- 

vægelse i dybden med tidligere 

behandlede emner. Eleverne får 

en reflekteret forståelse af, hvad 

mennesket er for et væsen, hvad 

livet kan byde på af tildragelser, 

og hvordan man kan forholde sig 

hertil. I overbygningen kunne 

Etik 

Etik indkredser bud på belysning 

af kompetenceområdets andet 

hovedspørgsmål: Hvordan lever 

jeg bedst mit liv? Der arbejdes 

overordnet med udfoldelse af for- 

skellige værdier i tilværelsen samt 

med disse værdiers relation til eti- 

ske principper og moralsk praksis. 

Der arbejdes med spørgsmål som 

fx: Hvad er et godt liv? Skal man 

altid sige sandheden? Hvad er rig- 

tigt og forkert? – Og hvorfor er det 

sådan? Hvad legitimerer menne- 

skerettighederne? Hvorfor opfat- 

tes noget som ondt? 

Etik omhandler desuden arbejdet 

med konkrete etiske dilemmaer, 

som vedrører menneskelig sam- 

eksistens og samfundets udvik- 

ling generelt. Der arbejdes med 

spørgsmål omkring eksempelvis 

genteknologi, abort, fosterdiagno- 

stik, dødsstraf, aktiv dødshjælp, 

organdonation, netetik m.v. 

De etiske dilemmaer belyses ud 

fra forskellige etiske positioner 

– herunder pligt- og konsekven- 

setik, som henholdsvis fokuserer 

på det rigtige og forkerte i selve 

handlingen eller fokuserer på, om 

konsekvensen af handlingen ska- 

ber nytte i sidste ende. 

Undervisningen i overbygningen 

går via en varieret vifte af aktivi- 

teter med fortælling, iagttagelse, 

tegning, diskussion og problem- 

behandling samt drama og bevæ- 
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gelse i dybden med tidligere be- 

handlede emner, så eleverne kan 

reflektere over kriterier for godt og 

ondt, sandt og falsk samt rigtigt 

og forkert m.v. 

Trosvalg og tilværelsestydning  
Området Trosvalg og tilværelses- 

tydning tager afsæt i det elemen- 

tære forhold, at hovedparten af et 

menneskes handlinger baserer sig 

på trosvalg, der ikke på forhånd 

kan verificeres som rigtige eller 

forkerte. Eleverne skal lære at 

forholde sig kritisk til enhver reli- 

gions bud på tilværelsens grund- 

spørgsmål, netop fordi de er bud 

på tydninger af tilværelsen. Der 

arbejdes med spørgsmål som: 

Hvad er det guddommelige? – Og 

findes det overhovedet? Hvordan 

kan jeg vide, om mine forældre 

elsker mig? Hvorfra kommer sand- 

heden? – Og kan man stole på den? 

Undervisningen i overbygningen 

går via en varieret vifte af aktivi- 

teter med fortælling, iagttagelse, 

tegning, diskussion og problem- 

behandling samt drama og be- 

vægelse i dybden med tidligere 

behandlede emner. 

Eleverne får en reflekteret evne til 

at forholde sig kritisk til emner 

og problemstillinger af religiøs og 

filosofisk karakter samt til at tage 

stilling hertil. På dette trin vil 

eleverne fx have mulighed for at 

forholde sig bevidst til implicitte 

forforståelser i kulturen, som det 

bl.a. kommer til udtryk i sproget, 

når man fx siger: Her i Danmark 

gør vi sådan og sådan. – Altså at 

analysere og forholde sig til det, 

der almindeligvis tages for givet 

uden at være det i principiel for- 

stand. 

Sprog og skriftsprog 

Sproglig udvikling skal indgå i ar- 

bejdet med alle mål i kristendoms- 

kundskab. Sproglig udvikling har 

fokus på de fire dimensioner af det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
talte og det skrevne sprog; sam- 

tale, lytte, læse og skrive. 

Ordkendskab 

I 10. klasse er der fortsat fokus 

på elevernes tilegnelse af fagets 

centrale fagord og begreber, såle- 

des at de forstår og kan anvende 

dem hensigtsmæssigt i forskel- 

lige kontekster. Ordkendskabet 

udvides, men ofte vil centrale 

fagord og begreber optræde i alle 

tre trinforløb. Der vil i dette sidste 

forløb derfor særligt være fokus på 

beherskelsesniveauet, hvormed 

eleverne kan anvende fagord og 

begreber. 

Der arbejdes fortsat med elever- 

nes forståelse for og brug af de 

religiøse aspekter ved sproget, 

herunder det poetisk-mytiske og 

det billeddannende ved sproget. 

Karakteristika for dette sprog er, 

at det ikke lader sig afkode eksakt,

men tværtimod taler i sprogbil- 

leder og metaforer. Eleverne skal 

i 10. klasse have en forståelse for 

de forskellige aspekter ved fagets 

sprog og med stigende sikkerhed 

kunne analysere fagets sprog. 

 

Eleverne skal selvstændigt kunne 

anvende deres førfaglige ordkend- 

skab som en strategi i arbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
med ordkendskab. Eleverne skal 

med sikkerhed kunne anvende 

ordforståelsesstrategier til selv- 

stændig tilegnelse af nye ord, fx 

semantiske/morfologiske analyser 

af ord, udnyttelse af konteksten til 

forståelse af ord samt ordbogs- 

brug. 

Teksters formål og struktur 

I 10. klasse skal eleverne have 

viden om fagets særlige tekst- 

typer og disse teksters formål og 

struktur. Eleverne skal selvstæn- 

digt kunne forberede og gennem- 

føre faglige læse- og skriveopga- 

ver inden for fagets teksttyper, 

fx med fokus på at beskrive, at 

forklare, at tolke, at analysere, 

at argumentere m.m. Herudover 

er det centralt, at eleverne fort- 

sat arbejder med, hvordan viden 

om teksters formål og struktur 

kan anvendes i faglig læsning og 

skrivning, herunder hensigts- 

mæssige strategier til aktivering 

af forhåndsviden, etablering af 

læse-/skriveformål, informations- 

søgning, noteskrivning, infor- 

mationsbearbejdning, tekst- 

skrivning, tekstrevision, styring 

i forhold til læse-/skriveformål, 

justering af læsehastighed, læse- 

teknik og afhjælpning af forståel- 

sesproblemer. 
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Bibelske fortællinger 
 

Kompetenceområdet bibelske fortællinger omfatter tre færdigheds- og vidensområder: 

 
Bibelen fokuserer på Bibelens indhold og tilblivelse samt på dens status som væsentligt skriftgrundlag 

bag kristendommen. 

Fortælling og livstydning fokuserer på de bibelske fortællinger som bud på tydninger af tilværelsen i sin 

helhed og af mere specifikke livssituationer og problemstillinger. 

Fortælling og kultur fokuserer på de bibelske fortællingers brug og betydning i dansk og vestlig kultur 

samt globalt. 
 

 

Bibelen 

Arbejdet med dette færdigheds- 

og vidensområde handler om 

elementær bibelkundskab – om 

Bibelen som helligskrift og bog. 

Hvordan er Bibelen opbygget? 

Hvorfor ser den ud, som den gør? 

Hvornår og hvordan er den blevet 

til? Hvordan bliver den opfattet og 

brugt – såvel i kirken som uden for 

kirken? 

Arbejdet tager sigte på, at eleverne 

kan forstå, hvordan mennesker 

kan se de bibelske tekster som 

henholdsvis udtryk for fakta (bog- 

stavligt skriftsyn) og som tydning 

(allegorisk/billedligt skriftsyn). 

Eleverne skal tilegne sig evnen 

til at have en kritisk distance til 

begge dele. 

gamle og nye testamente, samt 

med de to testamenter som udtryk 

for forskellighed. 

I overbygningen opnår eleverne 

et indgående kendskab til disse 

spørgsmål. I overbygningen vil 

eleverne fx kunne arbejde med de 

forskellige opfattelser af indholdet 

i de bibelske tekster, alt efter hvor- 

dan de er oversat. Ligesom de vil 

kunne forholde sig til den kristne 

forståelse af udvalgte tekster fra 

Det Gamle Testamente, fordi de 

af kirken læses gennem forståel- 

sen af Det Nye Testamente. Man 

kan arbejde både med bibelen som 

en sammenhængende fortælling 

med en overensstemmelse mellem 

Fortælling og livstydning 

De bibelske fortællinger kredser 

i deres indhold til stadighed om 

grundlæggende menneskelige 

tilværelsesspørgsmål samt rela- 

tioner og giver gennem deres 

narrative forløb konkrete bud på 

løsningen af disse. Derved bliver 

hele det bibelske univers et reser- 

voir af tydninger af tilværelsen, 

som eleverne kan spille bold op ad 

i deres egne overvejelser over disse 

og i håndteringen af tildragelser 

i tilværelsen – herunder forholdet 

til det guddommelige og relatio- 

nen hertil. 

I arbejdet med de bibelske fortæl- 

linger tilegner eleverne sig i 

overbygningen et indgående 

kendskab til en vifte af fortællin- 

ger fra Bibelen samt det værdig- 

rundlag, de udtrykker. Samtidig 

tilegner eleverne sig færdigheder i 

at forholde sig til disse tydninger 

af tilværelsen. I overbygningen vil 

eleverne fx kunne pege på forskel- 

lige fortællinger, der tilsammen 

tegner et billede af en sammen- 

hængende forestilling – eksem- 

pelvis gudsbilledet i Det Gamle og 

Nye Testamente. 

Fortælling og kultur 

Det bibelske univers har i mar- 

kant grad præget såvel tænkning 

som moral og livsforståelse i vest- 

lig og dermed også dansk kultur, 

hvorfor denne ikke forstås uden 

et grundigt kendskab til en række 

af de bibelske fortællinger. Det 

gælder såvel deres opkomst og 

oprindelige betydning som den 

nutidige brug af fortællinger og 

motiver i kulturelle udtryk. 

I arbejdet med de bibelske fort- 

ællinger tilegner eleverne sig i 

overbygningen sikre færdigheder 

i at genkende og fortolke bibelske 

motiver og temaer i kulturelle 

udtryk op gennem historien og i 

deres nutidige omgivelser, samt i 

at forholde sig til brugen heraf. 

Man kunne fx arbejde med den 

moderne spillefilm ”Brødre”, 

hvor eleverne vil kunne genkende 

motivet fra fortællingen om Kain 

og Abel, som filmen efterfølgende 

tolkes i lyset af. Herefter perspek- 

tiveres den ud fra kærligheds- 

budskabet i Det Nye Testamente. 

Ligeledes er reklamerne for 

eksempelvis Smirnoff vodka og 

Magnum is eksempler på brugen 

af syndefaldsmyten og begrebet 

synd, der kunne være interessante 

at inddrage i undervisningen. 
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Kristendom 
 

Kompetenceområdet kristendom omfatter tre færdigheds- og vidensområder: 

 
Kristendommens historie fokuserer på hovedtræk i kristendommens udvikling fra opkomst til i dag med 

særlig vægt på danske og vestlige forhold. 

Kristne grundbegreber fokuserer på et sæt af begreber, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig om, 

hvad kristendom er. 

Kristne udtryk fokuserer på den måde, kristendommen manifesterer sig på i såvel det omgivende samfund 

som i dansk og vestlig kultur og mentalitet i almindelighed. 
 

 

Kristendommens historie 

Arbejdet med dette færdigheds- og 

vidensområde sigter mod at give 

eleverne et overblik over hoved- 

punkterne i kristendommens 

historie fra dens opkomst til i dag. 

Indholdet organiseres i fire perio- 

der: oldkirken, kristendommens 

indførelse i Danmark, middelalde- 

ren, reformationen og nyere tid (jf. 

bilag 1 i vejledningen). 

Undervisningen foregår som en 

varieret vifte af aktiviteter med 

fortælling, iagttagelse, tegning, 

diskussion og problembehandling 

samt drama og bevægelse i rela- 

tion til de behandlede temaer, så 

eleverne får en indgående indsigt 

i hovedpunkterne i kristendom- 

mens historie. I overbygningen 

erhverver eleverne sig fx viden om 

differentiering i såvel hovedretnin- 

ger som mere sekteriske strømnin- 

ger. 

Kristne grundbegreber 

er, herunder i særlig grad den 

evangelisk-lutherske kristendom 

(jf. folkeskolelovens § 6). 

Arbejdet med dette område sigter 

mod at give eleverne en grundlæg- 

gende indsigt i, hvad kristendom 

Der arbejdes med følgende begre- 

ber: skabelse, synd, skyld, tro, 

tvivl, barmhjertighed, tilgivelse, 

kærlighed, næsten, dom, nåde, 

evigt liv, frelse, treenighed, Guds 

rige og håb. Undervisningen fore- 

går som en varieret vifte af aktivi- 

teter med fortælling, iagttagelse, 

tegning, diskussion og problem- 

behandling samt drama og bevæ- 

gelse i relation til de behandlede 

temaer, så eleverne får en ind- 

gående viden om, hvad kristen- 

dom er, og reflekteret kan tage 

stilling hertil. I overbygningen kan 

eleverne fx skelne mellem en reli- 

giøs og almen brug af eksempelvis 

kærlighedsbegrebet. 

Kristne udtryk 

mer og værdier, men også gennem 

brug af bibelske fortællinger og 

motiver i billedkunst, film samt 

musik o.a. 

Arbejdet med dette område dækker 

over de forskellige måder, kristen- 

dommen kommer til udtryk i 

Danmark og resten af verden. Det 

være sig i form af kirkebygninger, 

symboler og ritualer samt i nor- 

En særlig rolle spiller den danske 

salmeskat, som den kommer til 

udtryk i salmebogen og bruges i 

relation til højtider og i forbindelse 

med kirkelige handlinger (jf. bilag 

2 i vejledningen). 

Undervisningen foregår som en 

varieret vifte af aktiviteter med 

fortælling, iagttagelse, tegning, 

diskussion og problembehandling 

samt drama og bevægelse i relation 

til de behandlede temaer. Eleverne 

får en indgående indsigt i, hvor- 

dan kristendommen kommer til 

udtryk i kulturen, og hvad den 

betyder, og kan reflekteret tage 

stilling hertil. 

I analysen af en salmetekst kan 

eleverne eksempelvis afdække de 

poetisk-mytiske virkemidler og 

oversætte dem til hverdagssprog. 
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Ikke-kristne religioner og livsopfattelser 
 

Kompetenceområdet ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser omfatter tre færdigheds- og 

vidensområder: 

Hovedtræk fokuserer på udvalgte religioner og livsopfattelsers opkomst, udvikling og centrale indhold 

samt deres aktuelle udtryk og udbredelse. 

Grundbegreber fokuserer på de særlige begreber og værdiforestillinger, som konstituerer forståelsen i de 

behandlede religioner og livsopfattelser. 

Fremtrædelsesformer fokuserer på den måde, de behandlede religioner og livsopfattelser fremtræder på 

og manifesterer sig i Danmark og andre steder i verden samt disse forholds relation til dansk kultur. 
 

 

Hovedtræk 

Der arbejdes med centrale ideer 

i udvalgte verdensreligioner og 

livsopfattelser og disse ideers 

betydning for væsentlige tilværel-

sesspørgsmål både i Danmark og 

verden. 

 

Der arbejdes med, hvorledes disse 

ideer har indflydelse på sam- 

fundslivet generelt. Arbejdet 

omfatter indsigt i de valgte reli- 

gioner og livsopfattelsers oprin- 

delsessted, historiske udvikling, 

hovedindhold, udtryk og aktu- 

elle udbredelse. Undervisningen 

foregår som en varieret vifte af 

aktiviteter med fortælling, iagt- 

tagelse, tegning, diskussion og 

problembehandling samt drama 

og bevægelse i relation til de be- 

handlede temaer. Eleverne får en 

basal indsigt i substansen i de be- 

handlede religioner og livsopfat- 

telser samt færdighed i at forholde 

sig til dem. 

Grundbegreber 

Arbejdet med grundbegreber sig- 

ter mod at give eleverne indsigt 

i forestillinger, værdier og tan- 

kemønstre i de valgte religioner 

og livsopfattelser. Der arbejdes 

med forestillinger om det hel- 

lige, med frelsesforestillinger og 

veje til frelse/indsigt i tilværelsen 

samt tilhørende centrale begre- 

ber. Undervisningen foregår som 

en varieret vifte af aktiviteter me

fortælling, iagttagelse, tegning, 

diskussion og problembehand- 

ling samt drama og bevægelse i 

relation til de behandlede temaer. 

d 

Eleverne får en basal indsigt i de 

behandlede religioner og livsop- 

fattelsers begrebsverden og værdi- 

forestillinger samt færdighed i at 

forholde sig til dem. 

Fremtrædelsesformer 

udtryk på den ene side gennem 

forestillinger og begreber og på 

den anden side gennem materielle 

udtryk. Det være sig i læresætnin- 

ger, myter, vaner og traditioner 

samt symboler, ritualer, helligste- 

der og religiøse genstande. 

Forholdet mellem den indre og 

den ydre side i en religion eller 

livsopfattelse kommer bl.a. til 

Religioners og livsopfattelsers 

ydre udtryk viser sig fx i fortæl- 

linger og myter, vaner og ritualer, 

symboler og helligsteder, som der 

arbejdes med. Eleverne tilegner 

sig gennem arbejdet kompetencer 

i at afkode og tolke grundtanker 

og værdier i forhold til de forskel- 

lige fremtrædelsesformer. Der kan 

fx arbejdes med en undersøgelse 

af, hvorvidt det er muligt at dyrke 

yoga og meditation uden at få 

noget af den religiøse kontekst, 

hvorfra denne praksis stammer, 

med i købet. 
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It og medier 
 

Eleverne skal i faget kristendomskundskab/religion udvikle og bruge deres digitale kompetencer. 

Særligt er anvendelse af digitale redskaber vigtig i forhold til research og dataindsamling samt i forbindelse 

med formidling i faget. 

It- og mediekompetencer kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og 

sammenfald. 
 

 

Eleverne som kritiske 

undersøgere 

Eleverne skal inden for fagets fire 

kompetenceområder udvikle kom- 

petencer som kritiske undersøgere. 

Eleverne skal anvende digital data- 

opsamling og målrettede strate- 

gier til internetsøgning i arbejdet 

med fagets områder. Eleverne 

skal tilegne sig kompetencer til at 

identificere og udvælge informa- 

tion og kunne forholde sig kritisk 

til brugbarhed og begrænsninger 

af digitale medier og informations- 

kilder. 

Eleverne som analyserende 

modtagere 

Eleverne skal i fagets fire kompe- 

tenceområder opnå færdigheder 

som analyserende modtagere. 

giøse dimension på. Eleverne skal 

reflektere over, hvilke digitale 

repræsentationer der er mest an- 

vendelige i arbejdet med et forløb, 

og hvilke indbyrdes og gensidige 

relationer repræsentationen frem- 

stiller. 

Eleverne skal have kompetencer 

til at analysere og vurdere digitale 

medier og informationers måder 

at repræsentere grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og den reli- 

Eleverne som målrettede og 

kreative producenter 

Eleverne skal have kompeten- 

cer som målrettede og kreative 

producenter og skal anvende it og 

digitale platforme til at formidle 

og kommunikere den tilegnede 

faglige viden. Eleverne skal reflek- 

tere over valg af præsentations- 

form, bl.a. grafisk præsentation, 

præsentationsprogram, video og 

billeder og skal kunne afpasse 

budskab og formål i forhold til for- 

skellige målgrupper. Eleverne skal 

kunne arbejde undersøgende og 

vidensbaseret og på den baggrund 

skabe kreative og multimodale 

løsninger. 

Eleverne som ansvarlige 

deltagere 

Eleverne skal også opnå kompe- 

tencer som ansvarlige deltagere. 

Eleverne skal i de fire kompeten- 

ceområder opnå færdigheder til 

at kommunikere, vidensdele og 

samarbejde om religiøse forhold 

ved anvendelse af digital tekno- 

logi, sociale medier og online 

undervisnings- og læringsplat- 

forme. Eleverne skal reflektere over 

etik forbundet med digital adfærd 

og digitale rettigheder i forhold 

til deling og genbrug af digitalt 

materiale. Endelig skal eleverne 

kunne forholde sig til religionsfag- 

lige problemstillinger i samfunds- 

debatten ved hjælp af sociale me- 

dier og andre it-platforme. 
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Innovation og entreprenørskab 
 

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: 

handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. 
 

 

Innovation og entreprenørskab inden for de forskellige religio- fagets handlingspotentiale som 

kommer i kristendomskundskab/ ner og livsopfattelser. Fælles for en løbende opmærksomhed på 

religion primært til udtryk gen- disse er, at de alle opererer med spørgsmål om, hvad det gode liv 

nem de handlingskompetencer, forestillinger om det gode liv og for og med hinanden er, og hvor- 

eleverne erhverver sig via under- principper for fællesskabers triv- dan vilkårene for dette etableres i 

visningens fokus på sammen- sel. I drøftelser af, forholden sig praksis. 

hængen mellem værdier, etiske til og transformation af sådanne 

principper og moralsk praksis principper til levet liv ligger 
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Uddannelsesafklaring 
 

Eleverne skal i 10. klasse arbejde med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere. 
 

 

Eleverne skal arbejde med afkla- 

ring af egne ønsker og mulig- 

heder i forhold til uddannelses- og 

erhvervsmuligheder inden for fag- 

området. Eleverne skal have fokus 

på udvikling af faglige, sociale og 

personlige kompetencer. I arbejdet 

hermed skal der være fokus på, at 

eleverne får indsigt i de kompe- 

tencer, der efterspørges inden for 

området. 

Eleverne skal opnå viden om de ud- 

dannelses- og erhvervsmuligheder, 

der er inden for fagområdet, og 

kunne vurdere uddannelses- og 

erhvervsmulighederne. Eleverne 

skal kunne indsamle viden om 

området og kunne udforske og 

diskutere eksempler på faglige, 

personlige og sociale kompetencer, 

som kræves inden for fagområdet. 

Eleverne skal som led i under- 

visningen også opnå afklaring i 

forhold til valg af ungdomsuddan- 

nelse. Eleverne arbejder med at 

forstå sammenhængen mellem 

de faglige kompetencer inden for 

faget og de efterfølgende valg af 

ungdomsuddannelser og job. 
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