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Emnebogen til 9. klasse er den sidste bog i serien Under samme Himmel.

Bogen kombinerer den daglige undervisning for hele skoleåret med en arbejdsform, der forbereder eleverne
til en mulig afsluttende prøve. Bogen er inddelt i 3 indledende kapitler, der favner fagets fire

kompetenceområder, og som hver især giver eleverne en solid baggrundsviden for deres videre arbejde med
nogle faglige fokusområder.

De efterfølgende emner er udvalgt med en prøve for øje, og fremstår derfor både som informerende,
debatterende og provokererende. Undervejs i bogen er der indlagt læringsmål, faktabokse samt
arbejdsspørgsmål. Alle emner afsluttes med et skema, hvor der er forslag til emne, underemne,

problemstilling og lærerstillede spørgsmål. Prøvens form er herved indtænkt i alle forløb, så eleverne er godt
forberedt, når de til foråret skal trække deres faglige fokusområde.

Emnerne i bogen er:

Religiøse regler

· Fristelse

· Har vi brug for religion?

Godt og ondt

· Hvorfor er det sjovt?

· Religionsfrihed og menneskerettigheder

· Martyrer

Kristendommen i Danmark

· Folkekirken i forandring

Har du bog, har du web!

Under samme Himmel er en del af konceptet Har du bog, har du web! Det vil sige, at der ved køb af klassesæt
medfølger elevadgang til webressourcerne på undersammehimmel.alinea.dk.
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