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Til læreren
Eleverne har i materialets del 1 arbejdet med ho- 

vedproblematikkerne vedr. religionsfrihed og  sam-
eksistens mellem forskellige religiøse grupper i Dan-
mark, hvor de grundlæggende begreber er blevet 
introduceret gennem cases og begrebskort. 

Del 2 indeholder fagligt stof og forslag til elevopga-
ver henvendt til eleverne i 8.-9. klasse, som bl.a. kan 
anvendes til fordybelsesarbejde og som pensum til af-
gangsprøven.

Indledningen i del 2 er en kort repetition og nogle 
steder en uddybning af de væsentligste begreber og 
problematikker, som eleverne arbejdede med i fase 2, 
3 og 4. 

Kapitel 1 retter sig mod faget kristendomskundskab, 
og beskriver jødedommens, kristendommens, islams, 
hinduismens, buddhismens og ikke-religiøse gruppers 
særkende, vigtige begreber, udbredelse i verden såvel 
som i Danmark. 

Derudover vil eleverne kunne læse om de seks grup-
per af religiøse eller ikke-religiøses udfordringer og 
holdninger til tro og menneskerettigheder.

Kapitel 2 retter sig mod fagene kristendomskund- 
skab, samfundsfag og historie og beskriver, hvordan 
de forskellige religioner krænkes og selv krænker i 
Danmark såvel som på verdensplan.

Kapitel 3 retter sig mod fagene historie og samfunds-
fag. Her skal eleverne læse om de ideologiske strøm-
ninger og historiske begivenheder, som er gået forud 
for tanke- og trosfriheden. 

I kapitlet gives der eksempler på de forskellige love 
og konventioner, som sikrer religionsfriheden. Til sidst 
i kapitlet, kan eleverne læse om de forskellige bevæ-
gelser, der har truet eller truer religionsfriheden i det 
20. og 21. århundrede. 

Elevteksterne og elevopgaverne til del 2 findes på 
hjemmesiden: Religionsfrihediskolen.com, hvor ele-
verne kan downloade dem til deres iPad eller com-
puter. 
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Mosaik af Jesus Kristus fra ortodoks kirke.

Afgangsprøven
Kulturfagene
Hvis eleverne har arbejdet med både del 1 og del 2, 
kan materialet opgives som baggrundsmateriale til 
afgangsprøven med et fordybelsesområde om re-
ligionsfrihed, da det tilgodeser flere af kompeten-
ceområderne for fagene kristendomskundskab, sam-
fundsfag og historie.

Kristendomskundskab 
Kompetenceområder indeholdt i del 1 og del 2

1. Livsfilosofi og Etik  
Del 1, fase 1-4 

2. Kristendom  
Del 2, kap. 1 og 2 

3. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser  
Del 2, kap. 1 og 2

Hvis Kompetenceområde Bibelske tekster også øn-
skes inddraget i opgivelserne, anbefaler vi, at eleverne 
læser følgende tekster fra Bibelen: 

Det Gamle Testamente
• Syndefaldet    

1. Mosebog kap. 3 , vers 1-21 

Abraham, Ismael og Isak

• Omskærelsen    
1. Mosebog kap. 17, vers 1-26 

• Isak og Ismael    
1. Mosebog kap. 21, vers 1-21 

• Abraham skal ofre Isak    
1. Mosebog kap. 22, vers 1-19 

Moses og udvandringen fra Egypten 

• Kaldelsen af Moses   
2. Mosebog kap. 3, vers 1-22 

• De ti bud     
2. Mosebog kap. 20, vers 1-21

Det Nye Testamente
• Det dobbelte kærlighedsbud   

Matthæus evangeliet kap. 22, vers 15-40

• Peters bekendelse    
Markus evangeliet kap. 8, vers 27-30 

• Påskeberetningen    
Markus evangeliet kap. 14-16  
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Historie 
Kompetenceområder indeholdt i del 1 og del 2

1. Kronologi og sammenhæng  
Del 2, kap. 2 og 3

2. Historiebrug  
Del 2, kap. 3 

Kanonpunkter, der berøres i materialet: 

• Jellingstenen    
Del 2, kap. 1

• Reformationen 
Del 2, kap. 3

• Den Westfalske fred  
Del 2, kap. 3 

• Stormen på Bastillen  
Del 2, kap. 3

• Grundloven  
Del 1, Eleveksterne og bilag 
Del 2, kap. 3

• Menneskerettighedserklæringen fra 1948  
Del 1, Elevtekster og bilag  
Del 2, kap. 3

Hvis kompetenceområdet Kildearbejde også ønskes 
inddraget i opgivelserne, anbefales det, at eleverne 
arbejder kildekritisk med en eller flere af casene i del 
1, fase 4 eller nogle af de historiske tekster i del 2, 
kap. 3.

Samfundsfag
Kompetenceområder indeholdt i del 1 og del 2

1. Politik  
Del 2, kap. 3 

2. Sociale og kulturelle forhold  
Del 1, fase 3 og 4  
Del 2, kap. 2

3. Statistik 
Del 2, kap. 2 og 3


