
 

 

 
 
 

Årsplan kristendom 8.-9. klasse 2017/18 
 
Baggrunden for årsplanen i historie er Undervisningsministeriets retningslinjer i form af Fælles Mål, 
hvor fokus er på følgende fire kompetenceområder: 
 

- Livsfilosofi og etik:  Hvad vil det sige at være menneske? Hvordan lever man bedst sit liv? 
- Bibelske fortællinger: Hvad er det for almenmenneskelige tilværelsesspørgsmål, 

fortællingerne handler om? Hvorledes illustrerer de bibelske fortællinger den kristne 
grundfortællings treklang? 

- Kristendom: Hvad er kristendom? Hvad er kristendommens betydning for individ og 
samfund før og nu? 

- Ikke-kristne religioner:  Hvad er hovedtankerne i de valgte ikke-kristne religioner og 
livsopfattelser? Hvad er den ikke-kristne religions eller livsanskuelses betydning for individ 
og samfund i dag? 

 
Emnerne/temaerne for skoleåret 2017/18 vil være som følger: 
 

Uge  Emne/tema 

33-39  Overemne: Magt og tro: (tværfagligt med historie) 
 
Delemne: Korstogene 
 
Problemstillinger: 

- Hvilke årsager var der til korstogene? 
- Hvilke forskelle og ligheder er der mellem islam og 

kristendommen? 
- Hvad siger bibelen og koranen om brugen af krig og vold? 
- Hvordan opstår der hhv. negative og positive kulturmøder? 
- Hvornår er der tale om en hellig krig (jihad)? 
- Hvorfor findes der hellige krigere i dag? 
- Kan man sammenligne middelalderens korsriddere med 

nutiden hellige krigere? 
 
Delemne: Reformationen 1536: 
 
Problemstillinger: 

- Hvilke årsager var der til reformationen? 
- Hvilke forskelle er der på den katolske og protestantiske 

kristendom? 
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- Hvilke betydning har reformationen for menneskers forståelse 
af tilværelsen? 

- Har vi brug for en ny reformation? 

40 Fagdag  Folkekirken i dag - udfordringer og muligheder: 
 
Problemstillinger: 

- Hvilke udfordringer står folkekirken overfor i dag? 
- Hvilken rolle har folkekirken i dagens Danmark? 

43-51  Overemne: Danskhed - guldalderen i Danmark: (tværfagligt med 
historie) 
 
Delemne: Kristendom og danskhed 
 
Problemstillinger: 

- Hvordan hænger kristendom og danskhed sammen? 
- Hvor vigtigt er viden om eller troen på kristendom for at være 

dansk? 
-  

Delemne: Grundtvig og salmerne: Menneske først og Christen så 
 
Problemstillinger: 

- Hvorfor opstod der vækkelsesbevægelser? 
- Hvad har Grundtvig betydet for dansk kirkeliv? 
- Hvordan har Grundtvig været med til at forme den danske 

identitet?  
- Hvad ?  

1-6  Synd og tilgivelse (fristelse) 
 
Problemstillinger: 

- Hvad er synd ifølge kristendom, jødedom og islam? 
- Har mennesket brug for syndebukke? 
- Hvordan forholder kristendom, jødedom og islam sig til 

tilgivelse og barmhjertighed? 
- Er hævn i orden - eller skal man altid tilgive? 

8-12  Ondskab og lidelse 
 
Problemstillinger: 

- Hvad er ondskab - og hvilke typer ondskab findes der? 
- Hvorfor findes der ondskab og lidelse i verden? 
- Giver det mening at tale om god Gud, når der findes så meget 

ondskab i verden? 
- Hvordan forklarer kristendom, islam og buddhisme ondskab? 
- Hvilke etiske retningslinjer giver kristendommen, islam og 

buddhismen? 
- Hvilke forklaringer kan der gives på nazisternes folkedrab på 

jøderne? 
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14-20 
7.-8. klasse 

Ikke-kristne religioner 
 
Problemstillinger: 

- Jødedom: Hvilke forskelle er der mellem jødedommen og 
kristendommen? 

- Islam: Hvordan påvirker den islamiske tro nutidens Danmark?  
- Hinduisme: Hvad tror hinduer på, og hvordan kommer det til 

udtryk i deres hverdag? 
- Buddhisme: Hvordan adskiller buddhisme sig fra andre 

religioner? 
- Nyere religioner: Hvad tror man på i nyere religioner, og hvorfor 

opstår de? 
- Øvrige trossamfund: Hvad tror man på i de øvrige trossamfund, 

og hvorfor opstår de? 

21-25 
7.-8. klasse 

Mennesket og teknologi - rigtigt og forkert 
 
Problemstillinger: 

- I hvilket omfang kan kan mennesker tillade sig at gribe ind i og 
påvirke naturens kredsløb, når det er Gud, der har skabt 
jorden? 

- Aktiv dødshjælp: Er det i orden at slå ihjel via aktiv dødshjælp? 
- Abort: Er abort etisk forsvarligt? hvad vejer tungest - 

beskyttelsen af det ufødte barn eller kvindens ret til at 
bestemme over sit eget liv? 

- Genmanipulation: Hvor langt bør man gå med genmanipulation, 
og hvad er etisk forsvarligt? 

- Dødsstraf: Er dødsstraf etisk ansvarligt? 
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