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Faglige mål
Kap. 1: Religioner og livsopfattelser
Fag: Kristendomskundskab

Kristendom
Kristendommens historie
Eleverne kan redegøre for kristendommens væsent-
ligste indhold, udvikling gennem tiden og sætte det 
i forhold til ikke-kristne religioner og andre livsopfat-
telser.   

Kristne grundbegreber 
Eleverne kan redegøre for de mest centrale begreber 
i kristendommen - og kan se, hvordan de har betyd-
ning for kristnes syn på tro og menneskerettigheder.

Ikke-kristne religioner og andre 
livsopfattelser
Hovedtræk
Eleverne kan redegøre for de største religioner og ik-
ke-religiøse grupper i verdens centrale begreber - og 
kan reflektere over, hvordan det har betydning for de-
res forhold til tro og menneskerettigheder.

Grundbegreber 
Eleverne kan redegøre for de mest centrale begreber 
og undergrupperinger fra ikke-kristne religioner og 
ikke-religiøse livsopfattelser - og kan reflektere over, 
hvordan det har betydning for deres forhold til tro og 
menneskerettigheder.

Trin 1
2-3 lektioner

Videnssøgning og gruppearbejde

Ekspertgruppe 1
Elever fra primærgruppen, som fik nr. 1

Opgave: Redegør for de seks religioner/livsopfattel-
sers centrale begreber og vigtigste skrifter.

Ekspertgruppe 2 
Elever fra primærgruppen, som fik nr. 2

Opgave: Redegør for de seks religioner/livsopfattel-
sers karakteristik og trosretninger.

Ekspertgruppe 3
Elever fra primægruppen, som fik nr. 3

Opgave: Redegør for de seks religioner/livsopfattel-
sers forhold til tro og menneskerettigheder.

Ekspertgruppe 4 
Elever fra primærgruppen, som fik nr. 4

Opgave: Redegør for de seks religioners/livsopfattel-
sers udbredelse i verden og i Danmark. 

Instruktion
Eleverne finder de relevante informationer i kap. 1 - 
Religioner og livsopfattelser.

Opgaverne er udformet sådan, at hver ekspertgruppe 
indsamler viden om lige netop den opgave, som de 
har fået, og hjælper hinanden i processen.

Elevopgaver til kapitel 1

Forberedende
Læreren inddeler klassen i grupper på fire 
elever. Disse grupper er elevernes primærg-
rupper. 

Hver elev i primærgruppen får derefter et 
nummer fra 1 til 4, som bestemmer hvilken 
ekspertgruppe og tilhørende arbejdsopgave, 
de skal være i.

Eleverne fra primærgrupperne skal nu finde 
sammen med de elever, som har fået sam-
me nummer i ekspertgrupper - således at 
alle 1’erne danner en ekspertgruppe og så 
fremdeles.
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Svarene, som eksperterne finder, indskrives bilagene:

Arbejdsark til ekspertgruppe 1, 2, 3 og 4

Boksen ”Andet” på arbejdsarket kan eleverne bruge 
til tanker, noter eller refleksioner, som de evt. gør sig 
undervejs. 

Vi anbefaler at der maksimalt er fire elever i hver eks-
pertgruppe. Del hellere gruppen i mindre ekspert-
grupper (fx Ekspertgruppe 1-A og Ekspertgruppe 
1-B), så alle elever får mulighed for at fordybe sig i 
besvarelsen af opgaven.

 Trin 2
1 lektion

Præsentation og videreformidling
Når eleverne i de forskellige ekspertgrupper er fær- 
dige, vender de tilbage til deres primærgruppe.  
Her skal de præsentere og videreformidle den viden, 
som de har samlet i ekspertgruppen. 

Inden de vender tilbage med en præsentation, vil det 
være en god ide, at ekspertgrupperne har lavet kopier 
af deres svarark, som de kan dele med primærgrup-
pernes medlemmer.  

Trin 3
1 lektion

Refleksionsøvelse – Walk and Talk 
 

Instruktion
Under en walk and talk går eleverne i to rækker, og 
taler med den, der går ved siden af om et refleksions-
spørgsmål, som læreren har stillet. 

Efter hvert refleksionsspørgsmål bytter eleverne i den 

højre række plads, sådan at den, der før gik forrest, 
går ned bagved og ”skubber” rækken frem.

Hver elev får således en ny samtalepartner til hvert 
reflektionsspørgsmål. 

Forslag til refleksionsspørgsmål
• Tror du, at alle religionerne i virkeligheden tror på 

det samme? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvordan kan man se, at de tre monoteistiske reli-
gioner kommer af den samme ”rod”?

• Hvilke lighedspunkter og forskelle kan du se mel-
lem buddhismen og hinduismen?

• Hvad synes du, der er de største forskelle på de 
seks religioner/livsopfattelser?

• Kan man kalde ateisme for en tro? Hvorfor? Hvor-
for ikke?

• Kan det videnskabeligt bevises, at Gud eksisterer, 
eller ikke eksisterer? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Er Gud/guden forskellig i religionerne? Hvor synes 
du, at de ligner hinanden og hvor synes du, at de 
er forskellige?

• Synes du, at der er stor forskel på, hvor mange 
regler, der er i religionerne?

• Hvad tror du, det er, der fører til konflikter mellem 
religionerne?

• Hvordan tror du, det ville være, hvis en i din fami-
lie skiftede religion?

• Hvilke ligheder og forskelle opdagede du i de for-
skellige religioner/livsopfattelsers forhold til tro og 
menneskerettigheder?

Forberedende
Hvis vejret taler imod at gennemføre opgaven 
som ‘walk and talk’, kan den i stedet laves som 
en dobbeltcirkel i klassen.

Fordelen ved ‘walk and talk’ er dog, at elever-
ne ikke står ansigt til ansigt og samtidig er i 
bevægelse. 
Det kan gøre det nemmere for nogle elever at 
reflektere over og give udtryk for mere kom- 
plekse spørgsmål. 
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Trin 4
1 lektion

Repetition – Quiz og byt 
Instruktion

Når hver elev har taget en seddel, skal eleven finde 
sig en makker. Det gøres ved at eleven rækker armen 
i vejret for at signalere, at eleven søger en makker.

Når eleven har fundet sig en makker, skal makkerpar-
ret på skift stille hinanden det spørgsmål, som står på 
deres seddel. 

Den højeste elev i makkerparret er A - den laveste B.

A begynder med at stille spørgsmålet, der står på sed-
len til B. Og B svarer så godt som muligt.
A har svarmulighederne på sin seddel og kan derfor 
bekræfte de rigtive svar og hjælpe, hvis B har glemt 
svarene eller går i stå. 

Derefter bytter A og B, så det nu er A, der skal svare 
på spørgsmålet på Bs seddel. 

Når begge elever har fået et spørgsmål og svaret, byt-
ter de seddel, siger farvel til hinanden og finder en ny 
makker. 

På et tidspunkt vil eleverne opleve, at de har fået det 
samme spørgsmål mange gange. Når det sker, gives 
de brugte sedler til læreren, og eleverne kan tage 
nogle nye sedler på bordet. 

Øvelsen fortsætter indtil læreren vurderer, at alle 
spørgsmålene har været brugt. 

Bilag: Quiz og byt

Trin 5 
1 lektion 

Evaluering - del A
Eleverne sidder i primærgrupperne og diskuterer føl-
gende spørgsmål:

• Hvilken forståelse har I nu af verdens seks største 
religioner og livsopfattelser? Og hvilken ny viden 
har I fået om dem?

• Hvad har overrasket jer ved religionernes og de 
ikke-religiøses syn på menneskerettighederne?

• Diskuter hvad I har lært, som overraskede, undre-
de eller gjorde jer nysgerrige på de forskellige re-
ligioner / livsopfattelser?

Evaluering - del B 
• Hver primærgruppe skal nu lave en liste med fem 

spørgsmål, som en anden primærgruppe skal sva-
re på. 

• Når grupperne er færdige, skal to fra hver gruppe 
tage på besøg hos de andre grupper. De sidste to 
bliver ”hjemme” og tager imod besøg. 

• Ved hver runde stiller gæsterne først værterne et 
spørgsmål fra listen, som værterne besvarer. Der-
efter byttes der, og værterne stiller nu et spørgs-
mål, som de besøgende svarer på. 

• Når begge parter har svaret, siger man farvel til 
hinanden – og gæsterne tager videre til den næ-
ste gruppe. 

• Rotationen fortsætter til de fem spørgsmål er be-
svaret. 

Forberedende
I Quiz og byt skal eleverne hver have en sed-
del, hvorpå der står spørgsmål og svarmulig-
heder.

De mange spørgsmål med svar kan findes 
som bilag.

Siderne printes ud, hvorefter kvadraterne med 
spørgsmål og svar klippes ud enkeltvist.

Ved timens start lægges alle sedlerne på et 
bord med den hvide side opad.
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Centrale begreber Vigtigste skrifter Andet

Jødedom

Kristendom

Islam

Hinduisme

Buddhisme

Ikke-religiøse

Arbejdsark til ekspertgruppe 1

Bilag til ekspertgrupperne
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Karakteristik Trosretninger Andet

Jødedom

Kristendom

Islam

Hinduisme

Buddhisme

Ikke-religiøse

Arbejdsark til ekspertgruppe 2
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Forhold til tro og menneskerettigheder Andet

Jødedom

Kristendom

Islam

Hinduisme

Buddhisme

Ikke-religiøse

Arbejdsark til ekspertgruppe 3
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Historik og udbredelse Religionen i Danmark Andet

Jødedom

Kristendom

Islam

Hinduisme

Buddhisme

Ikke-religiøse

Arbejdsark til ekspertgruppe 4
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Opgave: 

Nævn to karakteristika for jødedom-
men. 

Svar: 

1. Monoteisme: Kun én gud.

2. Tora / Loven, som varer til mose-
bøgerne i Det Gamle Testamente.

3. Omskærelse af drengebørn.

Opgave: 

Nævn mindst én retning inden for 
jødedommen.

Svar: 

1. Konservative.

2. Ortodokse.

3. Reformjøder.

Opgave: 

Nævn to centrale begreber inden for 
jødedommen.

Svar: 
1. Gud kaldes Jahve.

2. Moses. 

3. Loven / Tora.

4. Påsken. 

5. Templet i Jerusalem.

Opgave: 

Nævn mindst ét af jødedommens 
hellige skrifter.
 
Svar:

1. Tora / Loven: svarer til mosebøgerne 
i Det Gamle Testamente.

2. Talmud: fortolkninger af Toraen.

Opgave: 

Hvor stor er jødedommen på verdens-
plan?

Svar:
Jødedommen er en lille religion med 
kun  = 0,2 % af verdens befolkning 
svarende til 14 millioner mennesker.

Opgave: 

Nævnt to karakteristika for kristen-
dommen.

Svar: 
1. De kristne tror at Jesus var Messias 
og Guds søn.

2. Dåben.

3. Nadveren: Jesu legeme og  blod.

Opgave: 

Nævn mindst to retninger inden for 
kristendommen.

Svar:

1. Katolikker.

2. Protestanter.

3. Ortodokse.

Opgave: 

Nævn mindst to centrale begreber 
inden for kristendommen.

Svar:
1.Treenigheden: Fader/Gud, Søn/Jesus 
og Helligånd.

2. Dåb og nadver.

3. Det dobbelte kærlighedsbud.

Opgave: 

Nævn to karakteristika for islam.

Svar: 
1. Troen på Koranen som Allahs åben-
baring.

2. Troen på Muhammed som Allahs 
sidste profet.

Opgave: 

Nævn mindst ét af kristendommens 
hellige skrifter.

Svar:

1. Bibelen: Det Gamle og Det Nye 
Testamente.

2. De tre trosbekendelser.

Opgave: 

Hvor stor er kristendommen på 
verdensplan?

Svar:
Kristendommen er verdens største reli-
gion / livsopfattelse  = 32% af verdens 
befolkning svarende til 2,2 milliarder 
mennesker.

Opgave:  
Hvor stor er gruppen af ikke-religiøse 
på verdensplan?

Svar:
De ikke-religiøse udgør verdens tredje-
største gruppe af livsopfattelser = 
16% af verdens befolkning svarende 
til 1,1 mia. tilhængere.

Bilag: Quiz og byt
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Opgave: 

Nævn de to store hovedretninger 
inden for islam.

Svar: 
1. Sunnimuslimer.

2. Shiamuslimer.

Gruppen af sunnimuslimer er den 
største

Opgave: 

Nævn to centrale begreber inden for 
islams fem søjler. 

Svar: 
1. Fasten og Ramadanen.

2. Trosbekendelsen. 

3. Pilgrimsfærden til Mekka.

4. Tidebønnen.

5. Almissen.

Opgave: 

Nævn mindst to af islams hellige 
skrifter.

Svar:

1. Koranen - Allahs åbenbarede ord.

2. Hadith - Profetens sædvaner.

3. Sharia - Hvordan livet skal leves.

4. Fiqh - Regler/love.

Opgave: 

Hvor stor er islam på verdensplan?

Svar:
Islam er den andenstørste religion 
/ livsopfattelse =  23 % af verdens 
befolkning svarende til 1,6 milliarder 
mennesker.

Opgave: 

Nævn to karakteristika for hinduis-
men.

Svar: 
1. Troen på verdenssjælen: Brahman.

2. Troen på karma.

3. Troen på reinkarnation.

4. Troen på flere guder.

Opgave: 

Nævn to retninger inden for hinduis-
men. 

Svar: 
1. Vaisnavismen.
2. Saivismen.
3. Saktivismen.
4. Smartha.
5. Hara Krishna.

Opgave: 

Nævn to centrale begreber inden for 
hinduismen. 

Svar: 
1. Moksha - Frelsen fra genfødslernes 
kredsløb.

2. Dharma - kasterne som kosmisk 
orden.

3. Karma - En gernings konsekvens.

4. Reinkarnation - Genfødsel.

Opgave: 

Nævn mindst ét af hinduismens hellige 
skrifter.

Svar:

1. Shruti: Guddommelige skrifter.

2. Smriti: Menneskeskabte tekster.

Opgave: 

Hvor stor er hinduismen på verdens-
plan?

Svar:
Hinduismen er verdens fjerdestørste 
religion / livsopfattelse = 14 % af 
verdens befolkning svarende til 1 milli-
ard mennesker

Opgave: 

Nævn mindst to karakteristika for 
buddhismen.

Svar: 
1. Har ingen Gud.

2. Samsara - Det evige kredsløb af 
genfødsler.

3. Nirvana - Stedet hvor sjælen udsluk-

kes.

Opgave: 

Nævn mindst én retning inden for 
buddhismen.  

Svar: 

1. Hinayana - ”Det lille fartøj”.

2. Mahayana - ”Det store fartøj”.

3. Vajrayana – Diamantvejs-buddhisme 

Opgave: 

Nævn mindst to centrale begreber 
inden for buddhismen.

Svar: 
1. De Tre Juveler  
- Buddhismens trosbekendelse.

2. De Fire Ædle Sandheder  
- Læren om lidelse og lidelsens ophør.

3. Den Otteledede Middelvej  
- Vejen til lidelsens ophør.
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Opgave: 

Nævn mindst ét af buddhismens 
hellige skrifter.

Svar:
Buddhismen har ingen hellige skrifter, 
men nogle få autoritative tekster, der 
er vigtige for forståelsen af buddhis-
men.

Opgave: 

Hvor stor er buddhismen på verdens-
plan?

Svar:
Buddhisme er en forholdsvis lille religi-
on på verdensplan =  7% af verdens 
befolkning svarende til 500 mio. til-
hængere.

Opgave: 

Nævn det, der karakteriserer de ikke-
religiøse.

Svar: 
1. De har valgt ikke at have et for-

hold til en gud og/eller en religion.

2. De ønsker en sekularisering af 
staten.

Opgave:  

Nævn mindst to retninger inden for 
gruppen af ikke-religiøse.

Svar: 
1. Nominelt religiøse - har ikke noget aktivt 
tilhørsforhold til en religion.

2. Ateister - har en overbevisning om, at der 
ikke findes nogen gud.

3. Agnostikere - mener ikke, at man kan 
være sikker på om der findes en gud eller 
ej. Lever ikke religiøst.

Opgave:

Nævn to centrale begreber inden for 
gruppen af ikke-religiøse.

Svar: 
1. Ateisme, ordet kommer af de græ-
ske ord: Teisme (Gud) og A (ikke).  
Ateisme betyder altså ‘Ikke-Gud’ og lægger 
stor vægt på det, der videnskabeligt kan 
bevises.

2. Ikke-religiøs humanisme ligner ateismen, 
men lægger mest vægt på mennesket.

Opgave: 

Hvad er et af de vigtigste dokumenter 
for ikke-religiøse? 

Svar:
1. De har ingen særlige dokumenter, 
men ”Verdenserklæringen om Menne-
skerettigheder fra 1948” er væsentlig, 
fordi den tager udgangspunkt i menne-
sker - og ikke i Gud.


