
Lektionsplan: Menneskets udvikling: Skabelse eller 
tilfældighed? 

Lektionsplan 
Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 

 
1 
(2 lekt.) 

1800-tallet og personen 
Charles Darwin 

Eleven kan forklare 
historiske forandringers 
påvirkning af samfund 
lokalt, regionalt og globalt 
 

Eleven kan 
 Beskrive centrale forhold angående 

samfund, videnskab og religion i 1800-
tallets Europa 

 Forklare Darwins tanker og den 
betydning de fik 

 Eleverne arbejder selvstændigt med 
det korte kapitel fra JP og 
hjemmesiden darwinarkivet.dk. Brug 
bilag 1. 

 

2 
(1 
lektion) 

Myter og problemstillinger Eleven kan formulere 
historiske problemstillinger 

Eleven kan 
 Forklare væsentlige myter angående 

Darwins evolutionsteori 
 Formulere enkle problemstillinger 

angående Darwin og hans tid 

 Gruppearbejde af 3-4 elever. 
Fremlægger noter fra 1. modul for 
hinanden og fortsætter derefter med 
opgaverne til de fem myter fra 
hjemmesiden evolution.dk. Brug bilag 
2. 

 

3 
(1 
lektion) 

Videnskab og tro 
(Kristendomskundskab) 

Eleven kan reflektere over 
sammenhænge mellem 
forskellige værdigrundlag og 
deres tydning af tilværelsen 
(fra kristendomskundskab) 

Eleven kan 
 På et simpelt niveau forklare 

modsætninger mellem viden og tro 
 Forklare begreberne ’kreationisme’ og 

’intelligent design’ 

 De samme grupper fra modul 2 
arbejder med viden og tro fra 
hjemmesiden evolution.dk og 
opgaverne fra bilag 3. 

 

4 
(1 
lektion) 

Danmark og USA Eleven kan forklare 
historiske forandringers 
påvirkning af samfund 
lokalt, regionalt og globalt 
 

Eleven kan 
 Udpege budskabet i avisartikel 
 Sammenligne forskelle mellem 

amerikanske og danske 
samfundsforhold 

 Reflektere over forholdet mellem 
videnskab og religion 

 Selvstændigt arbejde med artiklen LS 
og opgaverne fra bilag 4. 
 

 

5 
(2 lekt.) 

Kreationisme 
(Historie og 
kristendomskundskab) 

Eleven kan reflektere over 
sammenhænge mellem 
forskellige værdigrundlag og 
deres tydning af tilværelsen 

Eleven kan 
 Forklare centrale forskelle mellem et 

menneskesyn båret af henholdsvis tro 
og videnskab 

 Opsamling fra bilag 4 fælles på klassen 
 Dokumentarfilmen Kreationisme vises, 

og eleverne arbejder selvstændigt 
med opgaverne i bilag 5. Opgaverne 

 



(fra kristendomskundskab)  Identificere og redegøre for 
væsentlige pointer i dokumentarfilm 

afleveres skriftligt. 

 


