
Årsplan for kristendom i 9.A og 9.B 2018-19: 

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. 

Kristendom er et prøvefag og afgøres ved udtræk i Undervisningsministeriet. 

Emne Problemstillinger Læringsmål Tiltag 

Etiske dilemmaer 
og livsfilosofiske 
tanker  

-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? 
 
-Hvad er retfærdigt og hvad er 
uretfærdigt? (Godt >< ondt) 
 
 
-Hvad er meningen med livet?  
 
- Hvad sker der efter livet? 
 
-Har mennesket ret til at bestemme 
over liv? 
 
-Findes Gud? 

 -Eleven kan reflektere over 
etiske principper og moralsk 
praksis i mellemmenneskelige 
relationer 
 
-Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag 

-Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen. (Under 

samme himmel 9)  

 

-Bibelske fortællinger.  

 

-Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

 

-www.religionsfaget.dk 

  

-Film/ dokumentar 

 

Kulturmødet -Hvordan var overgangen fra Ase-tro til 
kristendommen? 
 
-Hvordan har kristendommen og den 
danske folkekirke udviklet sig i 
Danmark? 
 
- Hvilke religioner møder vi i Danmark i 
dag?  
 
- Hvilke problemer kan muslimerne 
møde ved at praktisere deres religion i 
Danmark? 
 
-Hvad sker der, når mennesker fører 
krig i religionens navn?  
 
-Hvorfor har Budhismen fået fremgang 
i dagens Danmark?  
 
- Er Danmark et sekulært samfund? 

-Eleven kan reflektere over 
kristendommens udvikling og 
folkekirkens betydning i Danmark 
 
-Eleven har viden om hovedtræk i 
kristendommens historie og 
folkekirken 
 
-Eleven har viden om 
sammenhæng mellem forskellige 
trosvalg og tydning af tilværelsen 
 
-Eleven har viden om hovedtræk i 
verdensreligioner og 
livsopfattelser 
 
-Eleven kan reflektere over etiske 
principper og moralsk praksis i 
mellemmenneskelige relationer 

-Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen. (Under 

samme himmel 9)  

 

-Bibelske fortællinger.  

 

-Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

 

-www.religionsfaget.dk  

 

-Film/ dokumentar 
 
 

Mennesket, tro, 
synd og tilgivelse 

-Hvilken udvikling/tolkning har der 
været i forståelsen af de gamle 
dødssynder til det moderne samfund? 

-Eleven har viden om 
udlægninger af centrale 

-Tekstlæsning og 

arbejde med 

http://www.religionsfaget.dk/
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-Hvorfor har mennesket behov for 
retningslinjer? 
 
- Hvad ligger der i ordet ”tilgivelse” og 
hvordan opnår man tilgivelse? 
 
- På hvilken baggrund vælger Luther at 
bryde med paven og den 
middelalderlige kirke? 
 
-Hvad fortæller Bibelen om synd og 
tilgivelse, og er der grænser for, hvad 
Gud tilgiver? -Holder det stik i det 
moderne samfund? 
 
-Hvilke religioner er lovreligioner, og 
hvilken betydning har dette?  
 
-Hvordan har tilgivelse ændret sig 
gennem tiden? 
 
-Er Gud retfærdig? 

 

symboler, ritualer, musik og 
salmer 
 
-Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag 
 
-Eleven har viden om hovedtræk i 
verdensreligioner og 
livsopfattelser 
 
-Eleven kan reflektere over etiske 
principper og moralsk praksis i 
mellemmenneskelige relationer 

grundbogen. (Under 

samme himmel 9)  

 

-Bibelske fortællinger. 

  

-Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

 

-www.religionsfaget.dk  

 

-Film/ dokumentar 
 
 
 

Tro og traditioner  - Hvilke fortællinger/ myter ligger der 
bag de store hovedreligioner? 
(Jødedom, kristendom, islam, 
buddhisme) 
 
-Hvordan er de hellige skrifter bygget 
op, og hvad indeholder de?  
 
-Hvilke ritualer findes der i de 
forskellige religioner?  
 
-Er ritualerne en del af religion, eller er 
de traditioner?  
 
-Hvilke symboler indeholder de store 
religioner, og hvilke betydninger har 
de? 
 
-Hvilke menneskesyn og samfundssyn 
er der inden for de store religioner?   
 
-Hvorfor har mange mennesker behov 
for at tro og bede?  
 
- Hvad vil det sige at være ateist?  
 

-Eleven har viden om centrale 
grundbegreber i udvalgte 
verdensreligioner og 
livsopfattelser 
 
-Eleverne kan vurdere troens 
betydning i forskellige religioner 
 
-Eleven har viden om 
sammenhæng mellem forskellige 
trosvalg og tydning af tilværelsen 
 
-Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag 
 
-Eleven har viden om hovedtræk i 
verdensreligioner og 
livsopfattelser 

-Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen. (Under 

samme himmel 9)  

 

-Bibelske fortællinger.  

 

-Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

 

-www.religionsfaget.dk 

  

-Film/ dokumentar 
 
 

Kristendommens 
hellige skrift 

-Hvad er Biblen?  
 
- Hvilke fortællinger fra det gamle 
testamente giver forståelse for 
urhistorien?  
 
- Hvordan, i NT, gør  Jesus op med GTs 
leveregler, hævn og tilgivelse? 
 

-Eleven har viden om Bibelens 
tilblivelse 
 
-Eleven har viden om centrale 
tekster fra det Gamle Testamente 
 
-Eleven har viden om centrale 
lignelser fra det Ny Testamente. 
 

-Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen. (Under 

samme himmel 9)  

 

-Bibelske fortællinger.  

 

-Samtale om episoder 

fra dagligdagen   

 

http://www.religionsfaget.dk/
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-Hvem er Paulus, og hvilken betydning 
har han for den kristne udbredelse? 
 
-Hvad er en lignelse, og er der nogle 
ligheder mellem dem og den måde, 
vores samfund er indrettet på? 
 
 

-Eleven har forståelse for de 
forskellige helligdage, samt Jesus 
udvikling fra lidende menneske til 
triumferende Kristus. 

-www.religionsfaget.dk  

 

-Film/ dokumentar 
 
 
 
 

 

Med forbehold for ændringer. 

LH// BP 
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