
Årsplan for kristendom i 8.A og 8.B 2017-18: 

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til forståelse af den religiøse 

dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Eleverne skal opnå 

kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal 

eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Gennem mødet med de forskellige former for 

livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen 

give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. 

Emne Problemstillinger Læringsmål Tiltag 

Kristendommen  
 

- Hvilke udtryk har kristendommen 
i både nutidig og historisk 
sammenhæng? 

- Hvilke træk har kirkens historie 
fra oldkirke til nutid? 

- Hvordan kommer kirkens kunst til 
udtryk?  

- Hvordan kristendommen til 
udtryk kommer salmer og sange? 

- Styrke deres indsigt i 
kristendommen samt andre 
religioner og livsopfattelser, 
som de kommer til udtryk i 
Danmark og resten af 
verden. 

- Sætte ord på og reflektere 
over deres erfaringer og 
oplevelser i mødet med det 
faglige stof 

- Tekstlæsning og 
arbejde med 
grundbogen. (Under 
samme himmel 8) 

- Bibelske fortællinger.  
- Samtale om episoder 

fra dagligdagen 
- www.religionsfaget.dk 

Bibelske 
fortællinger fra 
GT og NT 

- Hvilke fortællinger fra det gamle 
testamente giver forståelse for 
urhistorien? 

- -Hvad er en lignelse, og er der 
nogle ligheder mellem dem og 
den måde, vores samfund er 
indrettet på? 

- Udtrykke sig om bibelske 
teksters sammenhæng med 
værdier i dansk og 
europæisk kultur.  

- Forholde sig til de bibelske 
fortællinger i samtaler om 
tydning af tilværelsen.  

- Fortolke motiver og temaer, 
som de kommer til udtryk i 
kunst og kultur.  

- Tolke salmer og sange, bl.a. 
i relation 

- Bibelske fortællinger. 
- Samtale om episoder 

fra dagligdagen 
- www.religionsfaget.dk 

Livsfilosofi og 
Etik 

- Hvad er filosofi og etik? 
- Hvad er det gode og det onde 
- Hvordan og hvorfor bruge etik i 

livet? 
- Hvordan kan etik være vigtigt ift. 

menneskets forhold til naturen, 
medmennesker og teknologien? 

- Hvorfor er det nødvendigt at 
reflektere over etik? 

- Diskutere og forholde sig til 
udvalgte almene 
tilværelsesspørgsmål 

- Forholde sig til 
sammenhænge mellem 
forskellige normer, etikker 
og bagvedliggende værdier.  

- Give udtryk for og samtale 
om egen og andre 
livsforståelse. 

- Tekstlæsning og 
arbejde med 
grundbogen. (Under 
samme himmel 8)  

- Bibelske fortællinger.  
- Samtale om episoder 

fra dagligdagen  
- www.religionsfaget.dk 

Ikke kristne 
religioner og 
andre 
livsopfattelser 

- Hvad er traditionelle religioner? 
- Hvordan var antikkens religioner, 

og hvilke livssyn var der dengang?  
- Hvordan var Nordens Oldtid og 

har det haft en indflydelse på 
nutiden?  

- Hvilke andre livsanskuelser er 
der? 

- Kende og forholde sig til 
dele af udvalgte religioner. 

- Diskutere forskellige 
religioners rolle i samfundet 
-lokalt og globalt.  

- Reflektere over og diskutere 
udvalgte temaer på tværs af 
religioner.  

- Forholde sig til forskellige 
menneskesyn  

- Diskutere og forholde sig til 
håndteringen af 
kulturmøder. 

- Kende til og kunne vurdere 
udvalgte religiøse sekter og 
bevægelsers indhold, 
opbygning 

- Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen. (Under 

samme himmel 8)  

- Bibelske fortællinger.  

- Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

- www.religionsfaget.dk 

 

Med forbehold for ændringer 

AL/LH 


