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Uge
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Lektione
r

Forløb

Kompetenceområde
og mål

Andre forslag og
kommentarer

Opstart.
Hvad er en myte?
Hvad er en lignelse?
Skæbnes begreber som
determinisme og eksistentialisme

Religiøse fortællinger
Myter fra GT
Lignelser fra NT +
Myter fra andre religioner
33 36

Materialer

Problemstillinger:
Hvad er en myte og hvordan kan den
fortolkes i dag?
Hvad siger Jesus via sine lignelser og
hvordan kan de fortolkes?

Livsfilosofi og etik
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt
grundlag

GT:
Syndefaldsmyten
Jobs bog
Ofring af Isak.
NT: Lignelserne
Den barmhjertige samaritaner
Den fortabte søn
Fortællingen om Jesus
Påskeberetningen.
Andre myter
Ikaros (græsk mytologi)
Fulg Fønisk (Egyptisk)
(Harry Potter)

identificere forskellige menneskeog natursyn og forholde sig til dem på baggrund af
normer, etikker og
bagvedliggende værdier
diskutere og forholde sig til egen og
andres opfattelse
af tilværelsen på et fagligt grundlag.
Nordisk mytologisk
Bibelske fortællinger
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

Vi har morgensang på
skolen, hvor vi ofte
fortæller alle slags
fortællinger.

At skrive på stjernesprog – om
skabelse og det, der ligner.
Bibelske skabelsesberetninger og
den naturvidenskabelige*

"Never regret thy fall,
Oh Icarus of the fearless
flight
For the greatest tragedy
of them all
Is never to feel the
burning light"
Oscar Wilde

dansk.gyldendal.dk

forholde sig til og tolke udvalgte
fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente

Undervisningsmateriale fra SYMF

diskutere grundlæggende
tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske
fortællinger
kende til de bibelske fortællingers
indflydelse på dansk
og europæisk kultur.
Kristendommen og dens
forskellige udtryk i historisk og
nutidig sammenhæng
diskutere og forholde sig til de
kristne grundbegreber og deres
tolkning af tilværelsen
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Livsanskuelser

Livsfilosofi og etik
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

Problemstillinger:
Livsanskuelse - hvordan anskuer
(forstår) man sit liv - hvad

diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt
grundlag

Hvordan forstås livet forskelligt fx ud fra
disse 2 modpoler:
Determinisme og Eksistentialisme

identificere forskellige menneskeog natursyn og forholde sig til dem på baggrund af
normer, etikker og
bagvedliggende værdier

Vi har arbejdet med at skrive
dagbøger ud fra de forskellige
tider og livsanskuelser.
1050 - 1500
Middelalderen - Determinisme
1. Folkevise "Bonden og
elverpigen"
2. Folkevise "Agnete og
Havmanden"
1600
Baroktiden
3. Salme Thomas Kingo "Hver sin
skæbne"
Alt på jorden er en pine, himlen er
lykken (religiøs determinisme) og sådan må det være.
(Barokkens forestilling om livet
som "forfængelighed" (tomhed), at

dansk.gyldendal.dk

diskutere og forholde sig til egen og
andres opfattelse
af tilværelsen på et fagligt grundlag.
Bibelske fortællinger
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har til- egnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
kende til de bibelske fortællingers
indflydelse på dansk kultur.
Kristendommen og dens
forskellige udtryk i historisk og
nutidig sammenhæng
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
diskutere forskellige udlægninger
af, hvad kristendom er – nu og
tidligere, og forholde sig til
kristendommens rolle i kultur og
samfund, herunder folkekirkens
organisation og betydning
diskutere og forholde sig til de
kristne grundbegreber og deres
tolkning af tilværelsen
diskutere og forholde sig til
symboler, ritualer og salmers
almene funktion og betydning.

det er en drøm, og at verden er
som et cirkusnummer)
1800 - 1870
Romantikken
4. H. C. Andersen "Den grimme
ælling" 1843. Determinisme "når
bare man har ligget i et svaneæg"
(religiøs determinisme)
(Romantikken: troen på, at noget
guddommeligt er til stede i alt
panteisme (Gud er i alt).
Kunstneren føler, at han tilhører
denne højere, guddommelige
verden, og han kan i sin kunst løfte
sig op til den.)
5. Eventyret "Klokken" H. C.
Andersen 1845
1870 - 1900
Det moderne Gennembrud
6. "En stor dag" novelle af Henrik
Pontoppidan 1899 og uddrag af
filmen "Lykke Per" (Social
determinisme) Religion kan ikke
bruges.
(Hans far var præst og det gjorde
Henrik P. op med) Hovedpersonen
kan ikke komme ud af sit sociale
miljø.
Omkring 1940 - 1950
Krigstid
7. Morten Nielsen "Skæbne" digt
fra 2. verdenskrig 1943
Det "onde" kan måske forklares eller ens skæbne, de valg man
tager, har måske en årsag. Skyld og
ansvar.
8. Padlet med analyse af Skæbne
1990 - 2000
Senmoderne noveller
dansk.gyldendal.dk

9. Kim Fupz Aakeson "Jomfruen"
1996. Novelle samlingen hedder
Dyrekredsen
(Eksistentialisme - Jomfruen er
født i jomfruens tegn, men hun får
sagt fra til moderen og vælger
dermed sit eget liv. Hun tager
ansvaret for sit eget liv)
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Vi har været på poesi-tur. Gennemgang af lyrik
fra forskellige litterære perioder og
livsanskuelser

39

Vikinge uge - emneuge

Nyeste periode
10. Film "To verdener" Dansk
autentisk drama fra 2008. Kan
man vælge mellem familie og
kærlighed? Sara og hendes familie
har altid fulgt Jehovas bud til
punkt og prikke. Men lynet slår
ned i Sara, da hun forelsker sig i
Teis. Nu står hun overfor sit livs
valg. (Eksistentialisme)
Vi arbejder med nordisk mytologi
og livsanskuelse

Livsanskuelser - fortsat

40

Det er vigtig, at eleverne
også sanser digtene og
teksterne, at de oplever og
mærker, hvad der er bag
ordene.

Se tidligere

Problemstillinger:
Livsanskuelse - hvordan anskuer
(forstår) man sit liv - hvad
Hvordan forstås livet forskelligt fx ud fra
disse 2 modpoler:
Determinisme og Eksistentialisme
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Projektuge

Eleven øves i kildekritisk, vurdering
og bruge af kilder.
Eleven kan planlægge og

Eleverne er med til at beslutte et
overemne. Dette år er det KULTUR.

PRØVEPROJEKT 7.-9.
KLASSE

Emner: som eleverne har valgt er
blandt andet - Keltisk kultur
dansk.gyldendal.dk

gennemføre faser i
informationssøgning.

-

Unge inden for
kultur-kristne og jehovas
vidner

Eleven har viden om opgave- og
problemformulering.
Eleven kan indsamle oplysninger og
disponere indholdet.
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EFTERÅRSFERIE

Livsanskuelser - fortsat

43

Se tidligere

Problemstillinger:
Livsanskuelse - hvordan anskuer
(forstår) man sit liv - hvad
Hvordan forstås livet forskelligt fx ud fra
disse 2 modpoler:
Determinisme og Eksistentialisme
Livsfilosofi og etik
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

4451

Frygt og håb
(Tværfagligt arbejde mellem kristendom og
dansk.)

diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
identificere forskellige menneskeog natursyn og forholde sig til dem
på baggrund af normer, etikker og
bagvedliggende værdier
diskutere og forholde sig til egen og
andres opfattelse af tilværelsen på

Vi spiller dilemma-spillet med
livsprincipper.

Vi er obs på forskelle
mellem kristendom og
dansk. Hvad er vigtigt i de 2
fag.

Hvad betyder etik og moral?
Dystopi /utopi
Helved/himmel
Eleverne introduceres til den
dystopiske genre med en novelle
skrevet til projektet af Kenneth
Bøgh Andersen. Novellen baserer
sig på romanen “De Hvide Mænd”
og skildrer et samfund præget af
kontrol og præstationspres.
Vi benytter digitalt bibliotek med
eksempler og uddrag fra klassiske
og moderne dystopier og utopier,
dansk.gyldendal.dk

et fagligt grundlag.

Bibelske fortællinger
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

tekster fra Bibelen og Koranen
samt videointerviews med præster
og imamer, der fortæller om
helvedes- og paradisforestillinger i
hhv. kristendommen og islam.
Syndefaldsmyten 1. Mosebog kap.
3

forholde sig til og tolke udvalgte
fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente
diskutere grundlæggende
tilværelsesspørgsmåls tydning i
lyset af de bibelske fortællinger
kende til de bibelske fortællingers
indflydelse på dansk

Kristendommen og dens
forskellige udtryk i historisk og
nutidig sammenhæng
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
diskutere forskellige udlægninger
af, hvad kristendom
er – nu og tidligere, og forholde sig
til kristendommens rolle i kultur og
samfund, herunder folkekirkens
orga- nisation og betydning
diskutere og forholde sig til de
kristne grundbegreber og deres
tolkning af tilværelsen

http://filmcentralen.dk/grundskol
en/undervisning/adams-aebler#.
Vs2BjlIhpH4
Hvor kommer det onde fra?
https://www.kristendom.dk/indfø
ring/hvor-kommer-det-onde-fra
Baggrundsartikel – Din moral –
vores moral fra Kristelig Dagblad
2004. (tilgivelse)

diskutere og forholde sig til
symboler.

dansk.gyldendal.dk
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JULEFERIE
Det dobbelte kærlighedsbudskab.
Livsfilosofi og etik
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

Lignelser
Lovgivningen
Hvem er næsten?

diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt
grundlag
identificere forskellige menneskeog natursyn og forholde sig til dem
på baggrund af normer, etikker og
bagvedliggende værdier

Kærlighed
1-2

Hvad er næstekærlighed?
Hvordan adskiller den kristne
næstekærlighed i forhold til andre
religioner og hvordan kan
næstekærlighed opfattes før og nu?

”Guds kærlighed” i det GT og NT?
Forskellige vinkler af samme
lignelse den barmhjertige
samaritaner og den fortabte søn
Lignelsen – den barmhjertige
samaritaner fra NT.

diskutere og forholde sig til egen og
andres opfattelse af tilværelsen på
et fagligt grundlag.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2
017-03-07-aeldre-kvinde-ladt-i-sti
kken-paa-tankstation-saadan-hjael
per-du-en-dement

Bibelske fortællinger
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

Johannes Møllehaves Børnebibel
1996
Og Synne Graff 2007

forholde sig til og tolke udvalgte
fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente
diskutere grundlæggende
tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske
fortællinger
kende til de bibelske fortællingers
indflydelse på dansk
og europæisk kultur.

Er man altid forpligtet til at hjælpe
andre i nød?

dansk.gyldendal.dk

Kristendommen og dens
forskellige udtryk i historisk og
nutidig sammenhæng
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at

https://www.etik.dk/etik/er-manaltid-forpligtet-til-hjælpe-andre-inød

diskutere forskellige udlægninger
af, hvad kristendom
er – nu og tidligere, og forholde sig
til kristendommens rolle i kultur og
samfund, herunder folkekirkens
organisation og betydning
diskutere og forholde sig til de
kristne grundbegreber og deres
tolkning af tilværelsen
diskutere og forholde sig til
symboler, ritualer og salmers
almene funktion og betydning.
Ikke-kristne religioner og andre
livsopfattelser
Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har til- egnet sig
kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
• kende til og forholde sig til
centrale dele af udvalgte
religioner og livsopfattelser med
særlig betydning for danske forhold
herunder deres relation til det
omgi- vende samfund
• kende til centrale grundbegreber
inden for udvalgte religioner og
livsopfattelser, samt diskutere og
sam- menholde værdierne bag disse

dansk.gyldendal.dk

• beskrive og forholde sig til brugen
og betydningen af symboler og
ritualer i forskellige religioner.

TERMINSPRØVER

3

Kærlighed - fortsat
4

Hvad er næstekærlighed?
Hvordan adskiller den kristne
næstekærlighed i forhold til andre
religioner og hvordan kan
næstekærlighed opfattes
TEATER
OVERBYGNINGEN

5.-6
7

VINTERFERIE
Livsfilosofi og etik
Undervisningen skal lede frem mod, at
eleverne har til- egnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i stand
til at
●

Religion og døden
8 - 10

●

Hvordan forholder de 5 hovedreligioner
sig til døden – forskelle og ligheder?
●

diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et
fagligt grundlag
identificere forskellige
menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund
af normer, etikker og
bagvedliggende værdier
diskutere og forholde sig til
egen og andres opfattelse
af tilværelsen på et fagligt
grundlag.

Bibelske fortællinger
Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har til- egnet
sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i
stand til at

Artikel ” Oversigt: Forholdet til
døden i fem religioner” fra
Religion.dk. Artiklen er fra 30. Maj
2006. – den er fundet under
tværreligiøst oversigt.
Børnebogen ”Ellens ark” fra 2015
af Rebecca.
Årets Pressefoto 2015 Rosa
https://www.dr.dk/nyheder/bille
der-aarets-pressefoto-2015
Kort film hvor børn fortæller om
døden, det er lavet af kræftens
bekæmpelse fra 2011
https://www.youtube.com/watch?
v=1RI54sW2Mdk

Hvad kan og skal man fortælle et
barn om døden?
Hvordan fortolkes døden i
børnebøger som
● Brødrene Løvehjerte
dansk.gyldendal.dk

●
●

●

forholde sig til og tolke
udvalgte fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente
diskutere grundlæggende
tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske
fortællinger
kende til de bibelske
fortællingers indflydelse på
dansk
og europæisk kultur.

●
●
●
●

Narnia
Den lille pige med
svovlstikkerne
Harry Potter
Filmen ”Helium”

Kristendommen og dens
forskellige udtryk i
historisk og nutidig
sammenhæng
Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har til- egnet
sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i
stand til at
● diskutere forskellige
udlægninger af, hvad
kristendom
er – nu og tidligere,
og forholde sig til
kristendommens
rolle i kultur og
samfund, herunder
folkekirkens organisation og
betydning
● diskutere og
forholde sig til de
kristne
grundbegreber og
deres tolkning af
tilværelsen
● diskutere og
forholde sig til
symboler, ritualer og
sal- mers almene
funktion og
betydning.

Ikke-kristne religioner og andre
livsopfattelser

dansk.gyldendal.dk

Undervisningen skal lede frem mod, at
eleverne har til- egnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i stand
til at
• kende til og forholde sig til centrale
dele af udvalgte
religioner og livsopfattelser med særlig
betydning for danske forhold herunder
deres relation til det omgi- vende
samfund
• kende til centrale grundbegreber
inden for udvalgte religioner og
livsopfattelser, samt diskutere og sammenholde værdierne bag disse
• beskrive og forholde sig til brugen og
betydningen af symboler og ritualer i
forskellige religioner.
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PROJEKT 9. KL

Eleven har viden om opgave- og
problemformulering. Eleven kan
selvstændigt formulere en
afgrænset opgave. Eleven kan
tilrettelægge proces fra ide til
færdigt produkt.

Religion og døden

Se tidligere

Hvordan forholder de 5 hovedreligioner sig til
døden – forskelle og ligheder?

13

PÅSKEFERIE

STUDIETUR

14

Religion via kunstneriske udtryk
15-18

Elementer af religiøse begreber, motiver eller
fortællinger fortolket forskelligt. Hvordan kan
det se ud?

Livsfilosofi og etik

Links til forskellige fortolkninger
af kristne fortællinger og begreber.
Rune Klans forklaring

Religiøse symboler
Allusioner eller
intertekstualisering
dansk.gyldendal.dk

Hvordan er kristendommen blevet fortolket
gemmen kunsten? (Fra kalkmalerier frem til i
dag)

Undervisningen skal lede frem mod, at
eleverne har til- egnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i stand
til at
●

●

●

diskutere og forholde sig til
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et
fagligt grundlag
identificere forskellige
menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund
af normer, etikker og
bagvedliggende værdier
diskutere og forholde sig til
egen og andres opfattelse
af tilværelsen på et fagligt
grundlag.

Bibelske fortællinger

●
●

●

Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har til- egnet
sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i
stand til at
forholde sig til og tolke
udvalgte fortællinger fra Det
Gamle og Nye Testamente
diskutere grundlæggende
tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske
fortællinger
kende til de bibelske
fortællingers indflydelse på
dansk
og europæisk kultur.

https://www.youtube.com/watch?
v=3CFJVJdFiOc
Musikvideo af Michael Jackson
“Earth song”

EsbjergEvangeliet udstilles og
skoletjenesten fortæller om
kunstværket med særlig fokus på
kristne grundbegreber som skyld,
tilgivelse, tro, tvivl,
barmhjertighed, næstekærlighed,
synd og offer. Hvordan har
kunstneren Erik Hagens forholdt
sig til begreberne og fremstillet
disse? Og hvilket tilværelsessyn
hos kunstneren udtrykker det?
Illustrationer til forskellige bibler

Link til sang fra musicalen Jesus
Christ Superstar
https://www.youtube.com/watch?
v=lS2nX4fuzqc

Kristendommen og dens
forskellige udtryk i
historisk og nutidig
sammenhæng
Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har til- egnet
sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i
stand til at
● diskutere forskellige
udlægninger af, hvad
kristendom

dansk.gyldendal.dk

●

●

er – nu og tidligere,
og forholde sig til
kristendommens
rolle i kultur og
samfund, herunder
folkekirkens organisation og
betydning
diskutere og
forholde sig til de
kristne
grundbegreber og
deres tolkning af
tilværelsen
diskutere og
forholde sig til
symboler, ritualer og
sal- mers almene
funktion og
betydning.

Ikke-kristne religioner og andre
livsopfattelser
Undervisningen skal lede frem mod, at
eleverne har til- egnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i stand
til at
• kende til og forholde sig til centrale
dele af udvalgte
religioner og livsopfattelser med særlig
betydning for danske forhold herunder
deres relation til det omgi- vende
samfund
• kende til centrale grundbegreber
inden for udvalgte religioner og
livsopfattelser, samt diskutere og sammenholde værdierne bag disse
• beskrive og forholde sig til brugen og
betydningen af symboler og ritualer i
forskellige religioner.

dansk.gyldendal.dk
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SKRIFTLIGE PRØVER

Opsamling
Udtræk og fordybelses i den mundtlige prøve

MUNDTLIGE OG
PRAKTISKEPRØVER
22.-25.
Overnatning og sidste
skoledag

22
25
27

SOMMERFERIE

dansk.gyldendal.dk

