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Religion i Helsingør Privatskole 

Faget religion indgår i alle klassetrin og består a` to lektioner i alle klassetrin – dog en lektion i 9.klasse.  

Religionsundervisningen er indrettet således at fra 0.-5. kl. har vi kun har fokus på Islam og generelle principper. I 5. klasse begynder vi 

meget småt at inddrage de andre religioner og livsopfattelser således at de får forhåndskendskab. Fra 6.-9. kl. har vi også vægt på de øvrige 

religioner, hvor eleverne får kendskab til de andre religioners dimensioner. Derudover lægges der vægt på at arbejde på tværs af 

religionerne, hvor det komparative bliver fremhævet – dvs. der bliver perspektiveret til de øvrige religioner, når der drøftes om den 

omhandlede religions etik og moral.   

 

 

Fagformål 

• Undervisningen skal give eleverne grundlag for at forstå og handle, samt kunne varetage personlige stillingtagen og medansvar i et 

demokratisk samfund med frihed og folkestyre. 

• Religionsundervisningen skal styrke elevernes kendskab og handlen for grundlæggende frihed, menneskerettigheder og ligestilling 

mellem kønnene. 

• Eleverne skal i religionsundervisningen kunne tilegne sig færdigheder og viden, der giver dem indsigt i og forholde sig i den 

religiøse dimensions betydning hos individet og dets forståelse af andre medmenneskers livsopfattelser.  

• Eleverne skal i religionsundervisningen tilegne sig viden og færdigheder om Islams historiske og nutidige sammenhæng, samt 

fortællinger fra Koranen og dets betydning for værdigrundlaget i Islam. 

• Eleverne skal i religionsundervisningen også kunne møde de forskellige former for livsspørgsmål og svar som findes i andre 

religioner og livsopfattelser. 
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• At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. 

• At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til andre religioner i samfundet.  

• At eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem fortid og nutid i et religions historisk perspektiv. 

 

  

0.-3. Klasse 

På disse klassetrin arbejdes med emner, der alle har vores kompetenceområder i sigte (Se venligst skemaet længere fremme i dokumentet):  

Godt og ondt, glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, tryghed, kærlighed, frihed, at være anderledes, verdens tilblivelse, hvor kommer 

mennesket fra, hvad sker der efter døden, hvem er Gud osv. 

Fortællinger fra Koranen: Fortællinger om profeten Muhammeds fødsel og barndom. Fortællinger om andre profeter som også findes i det 

gamle testamente: Adam, Jesus, Moses, Abraham, Noah m.fl. 

Elevernes skal have kendskab til den muslimske tro og dens traditioner, herunder muslimske højtider, fx Ramadan, Eid-festen, Profeten 

Muhammeds fødselsdag. 

Ift. Islam skal eleverne kende det alfabetiske bogstaver i arabisk, med henblik på at læse koranen. Lære vers i udenadslære fra koranen med 

henblik på at bruge dem i bøn og hverdag. 

Undervisningsmetoder/undervisningsvariationer i alle klassetrin varieres alt efter lærerens pædagogiske overbevisning som evt. kan være; 

fortælling/oplæsning, skrive og tegne små historier, gruppearbejde, par-arbejde, Cooperative learning, musik, film, debat, rollespil, små 

udstillinger, temauger, projekter, emneuger o. lign 

  

mailto:info@helps.dk
http://www.helps.dk/


 

 
 Helsingør Privatskole – Fabriksvej 32, 3000 Helsingør - Tlf: 49200021 - e-mail info@helps.dk  

                                                                 www.helps.dk    Side 4 af 15 

• Kærlighed til og respekt for forældrene  

• Islam og trosbekendelsen  

• Betydningen af venskab samt venskabets betingelser  

• Næstekærlighed. 

• Troen på og kærligheden til Gud og på Gudsprofeter  

• Ansvaret for omverdenen  

• Forberedelse til bøn 

• Læsning af religiøse historier, profeten Mohammeds liv samt fortællinger om øvrige profeter der også er kendt i de andre religioner 

• Udenadslæren af enkelte korte vers fra koranen  

• Islams 5 søjler og de 6 trosprincipper  

• Arbejde med ’Elif ba’ bogen. En introduktion til de arabiske bogstaver og lyde. Indlæring af det arabiske alfabet og afkodning.   

• Udenadslære af vers fra Koranen  

 

Der arbejdes med tilværelsens store spørgsmål såsom: Hvordan opstod verden? Hvor kommer mennesket fra? Hvad sker der, når man dør? 

Hvem er Gud? Alt efter undervisningens planlægning og relevans.  

Desuden berøres emner som: Godt og ondt, glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, tryghed og at være anderledes.  

Derudover undervises eleverne om det praktiske i Islam, hvordan man vasker sig til bøn, hvordan man beder. Viden om Profeten 

Muhammeds livshistorie, religiøse højtider og det etiske i islam er også emner i disse klassetrin. 
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4.- 6. Klasse 

På disse klassetrin arbejdes med emner der har vores kompetenceområder i sigte: Hvordan er alt blevet til? Er der liv efter døden, hvad 

siger de forskellige religioner? Hvad er det gode og onde i andre religioner og i Islam? Retfærdighed og uretfærdighed, rig og fattig, 

trosbekendelser i andre religioner; Det at tro og tvivl, tillid, frihed, kærlighed, omsorg, familieforhold, solidaritet med andre mennesker. 

Fortællinger fra Koranen og biblen: Fortællinger om profeter/personer; David, Salomon, Jacob, Elias, Josef, Jesus o. lign 

 

Eleverne skal have kendskab til de muslimske ritualer, herunder bøn, almisse, fasten, pilgrimsrejse m.m. Eleverne skal have kendskab til 

Islams historie og udvikling, samt udbredelse. Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i islam. Eleverne skal 

recitere Koranen, dette skal læres gennem øvelse hjemme og i klasseundervisning. Små vers i udenadslære fra Koranen skal også læres, 

især til brug i bønner. 

Der arbejdes med forskellige livssyn og religiøse livsopfattelser, som kommer til udtryk i forskellige religiøse temaer såsom: spiseregler, 

relationer, frihed og folkestyre, myter, ud i verden, lidelse og opstandelse, hellige skrifter, offer og ansvar. 

Undervisningen tager udgangspunkt i disse kompetencemål:  

 

Livsfilosofi og etik:  

• Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål 

og etiske principper. 

• Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions 

betydning. 

mailto:info@helps.dk
http://www.helps.dk/


 

 
 Helsingør Privatskole – Fabriksvej 32, 3000 Helsingør - Tlf: 49200021 - e-mail info@helps.dk  

                                                                 www.helps.dk    Side 6 af 15 

• Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse 

problemstillinger. 

• Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger – Herunder bliver der blandt andet taget eksempler fra de 

forskellige profeters etiske adfærd. 

• Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen. 

• Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen. 

• Eleven kan forholde sig til, at man via profeters fortællinger også kan udlede generelle etik og livsfilosofiske tanker hos nogle 

religioner.  

• Eleven får kendskab til hvilken indflydelse religion får i ens liv. 

 

Bibelske & Koran fortællinger: 

• Eleven kan genkende temaer fra centrale Bibelske og Koranske fortællinger i kulturelle udtryk. 

• Eleven kan udtrykke sig delvis om forholdet og forskellen mellem Det Gamle og Nye Testamente. 

• Eleven kan og har beskæftiget sig med bibelske fortællinger i forhold til de store profeter såsom David og Jesus. 

• Derudover har man via Koran fortællinger det komparative syn med. Heri tages der udgangspunkt i de forskellige profeters 

livsfilosofi hos de tre store religioner.  

• Ydermere har vi på skolen særlig vægt på fortællinger fra Moses’ tid fra, som fremkommer i koranfortællingerne.  

 

 

Kristendommen/Islam:  

• Eleven kan forklare, hvad kristendom og Islam er, og kan gengive hovedtræk i disse religioners historie og baggrund. 
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• Eleverne får i mellemtrinnet grundlæggende kendskab til Kristendommen og dens indflydelse i samfundet. 

• Eleverne får kendskab om centrale begivenheder i Islam og kristendom med særlig vægt på de danske forhold gennem tiderne. 

• Eleven kan redegøre for betydningen af grundbegreber i Islam 

• Eleven får kendskab til de forskellige ritualer i kristendom og Islam. 

• Eleven læser den hellige bog Koran i dens originale skrift.  

• Eleverne lærer vers udenad fra Koranen og Profetens udsagn. 

• Kendskab samt udøvelse af Islams etik og moral i hverdagen.   

• De religiøse højtider og deres betydning i samfundet.  

 

 

7.- 9. klasse 

På disse klassetrin arbejdes med emner, der har vores kompetenceområder i sigte: Der arbejdes med tilværelsesspørgsmålet fra eleverne. 

Det kan være: Hvad er meningen med det hele? Hvad er et godt liv? Hvad er lykke? Hvorfor er der så megen krig og lidelse? Religiøs 

forskellighed, multietniske samfund, ud i verden, Frelse, Løgstrup og Kierkegaard, tilværelsesoplysning, retfærdighed, Grundtvig, Luther 

og reformationen, demokrati som samtale, frihed, kærlighed, tolerance, menneskerettigheder, personligt ansvar, magt/afmagt, 

diskrimination og andre lignende emner. 

Fortællinger om profeter fra Koranen og Biblen bliver sammenlignet. Hvad har de tilfælles og hvad prøver fortællingen at fortælle. Fortællinger/myter 

om skabelse, liv, død og lignende emner bliver sammenlignet og fortolket i andre religioner ud fra centrale begreber og forståelser. Eleverne forholder 

sig til Islams budskaber i hovedtræk. Islam og profeten Muhammeds historiske betydning for religionen og samfundsudviklingen. 

• Tro og religioners betydning i Danmark. Folkekirken 

• Livsfilosofi og etik 
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• Fortællinger fra Jødedommen, Kristendommen og Islam 

• Kendskab til andre livsopfattelser fra andre religioner såsom, buddhisme, hinduisme, ateisme og new age. 

 

Desuden omfatter Undervisningen følgende: 

• Projektuger med henblik på fordybelse i de forskellige religioner 

• Perspektivering imellem forskellige religioner. 

 

Livsfilosofi og etik:  

Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper. 

• Eleverne får mulighed for at perspektivere etik og livsformer i forhold til de forskellige religioner.  

• Eleverne får mulighed for at se ligheder og uligheder på de forskellige religioners indhold. 

• Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål. 

• Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv. 

 

 

Fortællinger fra Jødedommen, Kristendommen og Islam:  

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale Koran og bibelske fortællinger. 

• Eleven har viden om fortællinger og myter fra Det gamle og Det nye Testamente 
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• Eleven får kendskab til forskellige fortællinger fra Koranen. 

• Eleven kan tolke centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og Koranen i et nutidigt og historisk perspektiv. 

• Eleven får mulighed for at se på de forskellige syn og holdninger til profeterne fra de forskellige religioner. 

• Eleven kan tolke de bibelske fortællingers betydning i det danske samfund. 

 

Kendskab til andre livsopfattelser fra andre religioner såsom, buddhisme og hinduisme 

Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige 

fremtrædelsesformer. 

 

• Eleven kan reflektere over hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser med betydning for Danmark. 

• Eleven har viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser. 

• Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber og værdier i verdensreligioner og livsopfattelser. 

• Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv. 

• Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser. 

 

• Islam 

Hvad er Islam? Hvad betyder det at være en muslim? Hvad er hovedtanken og livsopfattelsen i Islam og hvilken betydning har det for en 

muslim? Hvilken livsanskuelse har Islam? Og hvad har den af betydning for den muslimske individ og samfundet i dag? Hvilke religiøse 
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ritualer findes der i Islam? Hvilken betydning har det for det enkelte individ? Hvilke regler er der vedr. bøn, faste, hacc og den 

obligatoriske almisse?  

 

• Andre religioner og andre livsopfattelser 

Hvad er hovedtankerne i de valgte forskellige religioner og livsopfattelser? Hvilken livsanskuelse har disse religioner? Og hvad har den af 

betydning for individet og samfundet i dag? 

 

• Livsfilosofi og etik - I forskellige religioner 

Hvad vil det sige at være et menneske? Hvad er etik ift. de forskellige religioner? Hvad er lykke for individet? Hvad er frihed? Hvad 

betyder den frie valg for mennesket? Hvordan kan man opnå disse idealer? Hvad er menneskerettigheder? Hvad er religionsfrihed?  

 

• Fortællinger fra Koranen og fra andre religioner 

Hvilke narrative tilværelsesspørgsmål handler fortællingerne om? Hvilke sammenligninger kan man drage ift. den gamle testamente og 

biblens fortællinger, hvad er forskelligt? Hvad kan du forstå/udlede fra fortællingen? Hvad tror du fortællingen handler om? 

• Disse grundlæggende generaliserende spørgsmål og de tilhørende indholdsområder er i princippet de samme op gennem hele 

skoleforløbet. 
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• Ift. progression og elevers udvikling behandles stoffet fra let faglig dybde til en højere sværhedsgrad og nuancer med forskellige 

indhold/ arbejdsmetoder og perspektiveringer. 

• Skolen har forskellige lærebogssystemer:  

- Temel Bilgiler 1-3 (Som er Islamisk praksisviden på tyrkisk). 

- Religion NU 5. -9.klasse fra forlaget Gyldendal 

- Digitalt platform såsom; Clio Online; Religionsfaget og andre abonnementer og forskellige materialer. 

 

  

mailto:info@helps.dk
http://www.helps.dk/


 

 
 Helsingør Privatskole – Fabriksvej 32, 3000 Helsingør - Tlf: 49200021 - e-mail info@helps.dk  

                                                                 www.helps.dk    Side 12 af 15 

Kompetencemål 
 

 

Kompetenceområde  

 

Efter 3. klassetrin  Efter 6. klassetrin  Efter 9. klassetrin  

Livsfilosofi og etik - 

Forskellige religioner 

Eleven kan forstå den religiøse dimension I 

Islam ud fra grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske principper. 

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse 

dimension i islam og andre religioners indhold og 

betydning ud fra grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske principper.  

Eleven kan forholde sig til den religiøse 

dimensions indhold og betydning ud fra 

grundlæggende tilværelses- spørgsmål og etiske 

principper. 

 

Fortællinger fra Koranen 

og fra andre religioner 

 

Eleven kan udtrykke sig om forskellige 

fortællinger fra koranen.   

Eleven kan genkende temaer fra Islam og 

kristendoms forskellige fortællinger og fra andre 

religioners fortællinger/myter der forklarer dets 

kulturelle udtryk. 

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra 

Islams og andre religioners fortællinger.  

Islam 

 

Eleven kan forstå og udtrykke sig om, hvad 

Islam er og om centrale begivenheder er i Islams 

historie, herunder hvad det betyder at leve som 

muslim i dagens Danmark. 

  

Eleven kan forklare, hvad Islam er og gengiver 

hovedtræk i profetens liv/historie. Herunder dets 

betydning for den muslimske individs opfattelse af 

sig selv som et individ og samfundsudviklingen. 

Eleven kan forholde sig til, hvad Islam er og til 

hoved- træk i Islams historie, herunder 

kristendoms betydning i Danmark. 

 

Andre religioner og andre 

livsopfattelser 
 

Eleven har en begyndende forståelse for at der er 

forskellige religioner og andre livsopfattelser 

end Islam, og en samfund hvor vi er forskellige. 

Eleverne skal opnå forståelse for andre kulturelle 

og religiøse livsopfattelser især kristendommens 

betydning i det danske samfund. 

Eleven kan forholde sig til hovedtanker og 

problem- stillinger i de store verdensreligioner og 

livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige 

fremtrædelsesformer. 
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Færdigheds og vidensmål efter 3. klasse 
 

Kompetenceområde Kompetencemål        

Livsfilosofi og etik  Eleven kan udtrykke 

sig om den religiøse 

dimension i Islam ud 
fra grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål 

og etiske principper. 

Eleven kan udtrykke 

sig om simple 

grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

i Islam 

Eleven har viden om 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål, 
som de kommer til 

udtryk i Islam 

Eleven kan 

udtrykke sig om 

simple 
grundlæggende 

etiske 

problemstillinger i 
Islam 

Eleven kan 

udtrykke sig om 

opfattelser af 
Allah/ Gud, tro 

og mennesker 

Eleven har viden 

om guds- og 

trosopfattelse i 
Islam 

Eleven kan læse 

enkle faglige 

tekster og 
udtrykke sig 

sprogligt enkelt 

om deres indhold 

Eleven har 

viden om 

enkle 
fagord og 

begreber  

Fortællinger fra 

Koranen og fra 

andre religioner 

Eleven kan udtrykke 

sig om forskellige 

fortællinger fra 

koranen.   

Eleven kan udtrykke 

sig om Koranen som 

skrift. 

Eleven har en 

begyndende 

forståelse af Koranen 

som skrift og har 

kendskab til ordene 
(recitere). 

Eleven kan gengive 

sig om indholdet af 

enkelte 

koranfortællinger 

Eleven har viden 

om nogle 

forskellige 

Koranfortællinger 

Eleven kan 

genkende 

personer fra 

forskellige 

Korans 
fortællinger. 

Eleven har viden 

om Korans 

fortællingers 

brug i den 

islamiske kultur. 

 

Islam Eleven kan udtrykke 

sig om, hvad Islam er 
og om centrale 

begivenheder i 

Islams historie, 
herunder hvad det 

betyder at leve som 

muslim i dagens 
Danmark 

 

Eleven kan udtrykke 

sig om enkelte 
begivenheder i 

Islams og profetens 

historie 

Eleven har viden om 

Islams opståen, 
profetens liv og 

udvikling 

Eleven kan 

udtrykke sig om 
grundbegreber i 

Islam 

Eleven har viden 

om centrale 
Islamiske 

grundbegreber 

især ift. 
praktisere 

bøn/faste/almisse/ 

hajj 

 Eleven kan 

genkende 
Islamiske 

symboler, 

ritualer, musik og 
sange 

 

Andre religioner og 

livsopfattelser 

Eleven har en 

begyndende 
forståelse for at der 

er forskellige 

religioner og andre 
livsopfattelser end 

Islam, og en samfund 

hvor vi er forskellige. 

Eleven kan udtrykke 

sig om enkelte 
begivenheder i andre 

religioner 

Eleven har et 

begyndende 
kendskab om primært 

Islams opståen og 

udvikling.  

  Eleven har viden 

om bestemte 
danske helligdage 

og kulturelle 

værdier som Jul 
og Påske 
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Færdigheds og vidensmål efter 6. Klasse 
 

Kompetenceområde Kompetencemål        

Livsfilosofi og etik  Eleven kan udtrykke 

sig om den religiøse 

dimension i islam og 
andre religioners 

indhold og betydning 

ud fra grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

og etiske principper. 

Eleven kan i skrift og 

tale udtrykke sig om 

grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

i relation til den 

religiøse dimensions 
betydning 

Eleven har 

begyndende viden 

om religioners og 
livsopfattelsers 

udtryk for 

grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

Eleven kan forstå 

sammenhængen 

mellem etiske 
principper og 

moralsk praksis i 

hverdagslivet og i 
religiøse 

problemstillinger 

Eleven har viden 

om værdier, 

normer og adfærd i 
etiske 

problemstillinger i 

forskellige 
religioner 

Eleven kan 

udtrykke sig om 

betydningen af 
trosvalg for 

menneskers 

handlinger af 
tilværelsen 

Eleven har 

begyndende viden 

om 
forudsætninger 

for trosvalg 

Eleven har 

viden om 

fagord og 
begreber og 

faglige 

teksters 
formål og 

struktur 

Fortællinger fra 

Koranen og fra 

andre religioner 

Eleven kan genkende 

temaer fra Islams 

forskellige 

fortællinger og fra 
andre religioners 

fortællinger/myter der 

forklarer dets 
kulturelle udtryk. 

Eleven kan forstå 

forholdet mellem Det 

Gamle og Nye 

Testamente. Og 
sammenligne nogle 

fortællinger med 

Korans fortællinger 

Eleven har viden om 

hovedtrækkene i 

Islams og de andre 

religioners 
fortællinger.  

Eleven kan give 

begrundede bud på 

betydningen af 

Korans og bibelens 
fortællinger 

Eleven har viden 

om 

problemstillinger i 

bibelens og Korans 
fortællinger 

Eleven kan 

gennemskue 

brug af 

Koranens og 
bibelens 

fortællinger i 

sprog, kunst og 
samfund i 

forskellige 

kulturer 

Eleven har viden 

om Bibelens og 

Koranens 

fortællingers 
udtryk i kulturen 

før og nu 

 

Islam Eleven kan forklare, 

hvad Islam er og 

gengiver hovedtræk i 
profetens liv/historie. 

Herunder dets 

betydning for den 
muslimske individs 

opfattelse af sig selv 

som et individ.  
 

Eleven kan gengive 

centrale 

begivenheder i 
Islams historie 

Eleven har viden om 

centrale 

begivenheder i 
Islams historie, med 

særlig vægt på 

profetens liv og 
sædvaner 

Eleven kan 

redegøre for 

betydningen af 
centrale 

grundbegreber i 

Islam 

Eleven har viden 

om opfattelser af 

centrale 
grundbegreber i 

Islam 

Eleven kan 

redegøre for 

betydninger af 
centrale 

symboler, 

ritualer, musik 
og sange 

  

Andre religioner og 

andre 

livsopfattelser 

Eleverne skal opnå 

forståelse for andre 

kulturelle og religiøse 
livsopfattelser. 

Eleven har 

begyndende 

forståelse for 
begivenheder i 

kristendommens 

historie, med særlig 
vægt på danske 

forhold. 

Eleven har 

begyndende viden 

om centrale 
begivenheder i 

kristendommens 

historie, med særlig 
vægt på danske 

forhold 

 

Eleven kan 

redegøre for 

betydningen af 
centrale 

grundbegreber i 

andre religioner 

Eleven har viden 

om opfattelser af 

centrale 
grundbegreber i 

forskellige 

religioner 

Eleven har 

viden om 

betydninger af 
centrale 

symboler, 

ritualer, musik 
og salmer i 

andre religioner 
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Livsfilosofi og etik  Eleven kan forholde 

sig til den religiøse 
dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 
tilværelses- spørgsmål 

og etiske principper. 

Eleven kan reflektere 

over betydningen af 
den religiøse 

dimension i 

grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål i 

forskellige religioner 

Eleven har viden om 

trosvalg i forhold til 
grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål 

I forskellige 
religioner 

Eleven kan reflektere 

over etiske principper 
i forskellige religioner 

og moralsk praksis i 

mellemmenneskelige 
relationer 

Eleven har viden om 

etik og moralsk 
praksis i et 

mellemmenneskeligt 

perspektiv  

Eleven kan 

diskutere 
sammenhænge 

mellem 

forskellige 
trosvalg og deres 

tydninger af 

tilværelsen 
 

Eleven har viden 

om sammenhæng 
mellem forskellige 

trosvalg og tydning 

af tilværelsen 

Fortællinger fra 

Koranen og fra 

andre religioner 

 Eleven kan tolke 

grundlæggende 

værdier ud fra Islams 

og andre religioners 

fortællinger. 

Eleven kan tolke 

centrale fortællinger 

fra Koranen og biblen 

i et nutidigt og 

historisk perspektiv 

Eleven har viden om 

fortællinger fra 

Koranen og Biblen  

Eleven kan reflektere 

over de Koran-

fortællingers tydning 

af grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål 

Eleven har viden om 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål i 

Koranen og i bibelske 

fortællinger 

Eleven kan tolke 

Koranens og de 

bibelske 

fortællingers 

betydning i sprog, 
kunst og samfund 

Eleven har viden 

om Koranens og de 

bibelske 

fortællingers spor i 

kulturen i et 
nutidigt og 

historisk 

perspektiv 
 

Islam Eleven kan forholde 

sig til, hvad Islam er og 

til hovedtræk i Islams 
historie, herunder 

religioners betydning i 
Danmark. 

Eleven kan reflektere 

over Islams udvikling 

og over hovedtræk i 
Islams historie 

Eleven har viden om 

hovedtræk i Islams 

kultur og historie 

Eleven kan reflektere 

over Islams 

grundbegreber som 
tydninger af 

tilværelsen 
 

Eleven har viden om 

centrale Islamiske 

grundbegreber og 
værdier bag 

Eleven kan 

reflektere over 

betydningen af 
Islamiske 

symboler, 
ritualer, musik og 

sange 

Eleven har viden 

om udlægninger af 

centrale Islamiske 
symboler, ritualer, 

musik og sange  

Andre religioner og 

andre livsopfattelser 

Eleven kan forholde 

sig til hovedtanker og 
problem- stillinger i de 

store verdensreligioner 

og livsopfattelsers 
oprindelse, historie og 

nutidige 

fremtrædelsesformer. 

Eleven kan reflektere 

over hovedtræk i 
verdensreligioner og 

livsopfattelser med 

betydningen for det 
danske samfund. 

Eleven har viden om 

hovedtræk i 
verdensreligioner og 

livsopfattelser og især 

kristendom og 
folkekirken. 

Eleven kan redegøre 

for betydningen af 
centrale 

grundbegreber og 

værdier i 
verdensreligioner og 

livsopfattelser 

Eleven har viden om 

centrale 
grundbegreber og 

værdier inden for 

verdensreligioner og 
livsopfattelser 

Eleven kan 

reflektere over 
centrale 

symbolers og 

ritualers 
betydning for 

menneskers liv 

Eleven har viden 

om centrale 
symbolers og 

ritualers 

anvendelse i 
verdensreligioner 

og livsopfattelser 

 

Sprog og skriftsprog: 
Eleven kan målrettet læse faglige tekster og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur. 

Eleven har viden om fagord og begreber samt faglige teksters formål og struktur. Eleven kan læse (recitere) Koranen på arabisk i 9.kl. Kan 

udenadslære læse korte vers fra Koranen, som kaldes for de korte bøn-vers. 
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