
Religion og filosofi handler om at analysere, forstå og formidle forskellige kul-

turelle, religiøse og filosofiske livsanskuelser. Religion og filosofi som under-

visningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig 

og differentieret undervisning i faget religion og filosofi i folkeskolen. Du lærer 

bl.a. om forskellig brug af religion, filosofi og etik, som i løbet af undervisnin-

gen ses i forskellige perspektiver, eksempelvis historisk og aktuelt, dansk, 

europæisk og globalt og i forhold til forskellige verdens-, menneske- og sam-

fundsopfattelser  

Religionsdidaktik der handler om planlægning og formidling af et undervis-

ningsforløb fra start til slut. Du lærer at undervise med udgangspunkt i elever-

ne og deres forskellige forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuel-

se. Du bliver fortrolig med forskellige undervisningsmetoder og inddrager 

praktisk-musiske arbejdsformer og it i din undervisning.  

Kristendom giver dig bl.a. viden om kristendom i Danmark, historisk set og i 

nutiden. Du lærer også om kristendom som verdensreligion før og nu.  

Du bliver fortrolig med kristne myter, ritualer og bibelske fortællinger, lige-

som du kan give eksempler på personer og begivenheder, der er centrale i kri-

stendommen, både i dag og historisk. Endelig ved du, hvor kristendommen er 

placeret i mødet med andre religioner og livsopfattelser. 

Inuitreligion giver dig viden om den religion, der var fælles for hele det inui-

tiske område. Du bliver fortrolig med de inuitiske myter og sagn og deres be-

tydning for de religiøse forestillinger og ritualer og opnår forståelse for sam-

menhængen mellem livsvilkår og religiøse forestillinger i et fangersamfund. 

Andre religioner giver dig viden om de store verdensreligioner. Du får viden 

om centrale myter, forestillinger og ritualer og deres betydning for bl.a. på-

klædning, arkitektur og musik i religionerne.  

Du kan redegøre for centrale træk ved religionernes oprindelse, hovedbegi-

venheder og forskellige udgaver, ligesom du kender til grundbegreber, myter 

og ritualer. Du får desuden indblik i andre religioner, både i og uden for Dan-

mark.  

Filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser, kvalificerer dig bl.a. 

til at redegøre for forskellige opfattelser af livsfilosofi og at kunne gennemføre 

særlige forløb for børn.  

Faget omfatter bl.a. filosofiens historie, forskellige traditioner og nutidige filo-

sofiske diskussioner, og du kan eksempelvis redegøre for forskellige livsopfat-

telser funderet i en ikke-religiøs tænkning, hvad filosofi beskæftiger sig med og 

forskellige opfattelser af livsfilosofi. 
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