
 
 

Samskrivning om/med faget religions kernebegreber 
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Klassens forudsætninger: 
Har arbejdet intensivt med 
samskrivning i bl.a. engelsk 
Eksempler på indsatser:  
• Omskrivning af 

bibeltekst til 
hverdagscitater 

• Omskrivning af lignelse 
• Udfyldning af begrebsark 
• Skrive turistbrochure om 

kristen menighed 
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Klassens forudsætninger: 
Har ingen forudsætninger for 
at arbejde med samskrivning 
Eksempler på indsatser:  
• Omskrivning af 

bibeltekst til 
hverdagscitater 

• Omskrivning af lignelse 
• Udfyldning af begrebsark 
• Skrive turistbrochure om 

kristen menighed 
• Skrive brev med indefra 

forklaring på et religiøst 
problem 
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Klassens forudsætninger: 
Har ingen forudsætninger for 
at arbejde med samskrivning 
Eksempler på indsatser:  
• Par-opgaver med én 

computer. 
Religionsfagets 
tekstmodel. 

• Evalueringsspørgsmål til 
gennemgået stof 

• Udfyldning af begrebsark 
• (matrix-grupper) 

 
Tegn 
 

 

-Eleverne arbejder rutinemæssigt og 
ubesværet med samskrivning
-Eleverne kan anvende og skelne 
imellem forskellige typer af faglige 
begreber. 
- Eleverne anvender faglige 
begreber sikkert i mundtlig 
fremstilling
- Eleverne inkorporer et element af 
leg i nogle typer 
samskrivningsøvelser

- Eleverne skal fortsat mindes om 
ritualiseringen ved samskrivning
- Det tager længere tid at lave 
sammenskrivning og derfor 
nedprioriteres det tildels af LI
- Eleverne kan i nogen grad  anvende 
og skelne imellem forskellige typer af 
faglige begreber.
- Eleverne arbejder målrettet med 
den stillede opgave

Vanskeligt at måle af to årsager:
1. eleverne har en anarkistisk tilgang 
til gruppearbejde/samskrivnig - gør 

ikke hvad de bliver bedt om. Ofte slet 
og ret ingenting

2. Regler skal håndhæveso og 
fastholdes. Succesen måles ofte alene 
på om elevernelaver laver noget, og 
ikke om de gør det det de bliver bedt 

om (LJ)

Elevernes skrivekompetencer - at skrive fagligt i religion trænes  

Foreløbige konklusioner 
- Det er klart en fordel at eleverne 

har arbejdet med samskrivnings-
ritualisering før, da faget ikke har 
tid nok til at øve denne proces. 

- Strukturen i KS gør det vanskeligt 
at nå til ritualiseringen  

Fremadrettede indsatser 
- Tydeligere arbejde med 

selvevalueringsark 
- Lærerfastholdelse altafgørende (LJ).  
- øget læring gennem jævnlige 

evalueringer i form af “svar-bazar” og 
lign. “simple” tiltag i KS. 


