
 

Årsplan kristendom 8.-9. klasse 2018/19 
 
Baggrunden for årsplanen i historie er Undervisningsministeriets retningslinjer i form af Fælles 
Mål, hvor fokus er på følgende fire kompetenceområder: 
 

- Livsfilosofi og etik:  Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og 
betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper. 

- Bibelske fortællinger: Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale 
bibelske fortællinger.  

- Kristendom: Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i 
kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark. 

- Ikke-kristne religioner: Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i 
de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtræ- 
delsesformer.  

-  
Emnerne/temaerne for skoleåret 2018/19 vil være som følger: 
 

Uge  Emne/tema 

33-39  Troens folk - hinduisme og buddhisme 
- Hinduisme: Hvad tror hinduer på, og hvordan kommer det til 

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

religioner? 
- Hvilke ligheder og forskelle er der mellem hinduistiske, 

buddhistiske og kristne myter og ritualer? 

43-51  Kristendom i udvikling 
- Hvordan udviklede troen, kirken og samfundet sig i 1600- og 

1700-tallet? 
- Hvilken indvirkning fik rationalismen på forholdet mellem kirke, 

stat og menneske i løbet af 1800-tallet? 
- Hvordan blev kirken en kampplads for andre politiske områder i 

løbet af 1900-tallet og hvorfor? 
- Hvordan ser fremtiden ud for kristendommen i Danmark? 

2-6  Overgangsritualer 
- Hvilken betydning har overgangsritualerne i kristendom, 

jødedom og islam i forbindelse med overgangen fra barn til 
voksen og i forbindelse med ægteskab? 

- Hvilke forskelle og ligheder er der i kristendommens, 
jødedommens og islams overgangsritualer? 

8-15  Jagten på lykke - det gode liv (etik og filosofi) 
- Hvad er lykke? 
- Hvordan skal jeg leve for at få et godt liv? 

17-25 
7.-8. klasse 

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

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

identitet?  
- Hvad har Grundtvig salmer betydet for kristendommen? 
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