Årsplan Kristendom/Religion 6.a 2017-18

I Kristendom/Religion, vil vi i de to lektioner vi har, have fokus på, at eleverne får en forståelse
for hvad religion er. Vi vil arbejde med forskellige temaer og religioner, som skal skabe en
forståelse for hvad at tro er for noget.

Tema:
Jødedommen:
Formålet med dette forløb er, at eleverne skal få indsigt i og tilegne sig viden om jødedommen.
Undervejs i forløbet vil eleverne stifte bekendtskab med jødisk historie, jødiske myter og jødiske
ritualer i form af pilgrimsrejser.

Tema:
Fra Viking til Katolik:
Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til kristendommens historie fra indførelsen
af den nye tro i Danmark i vikingetiden og op gennem middelalderen. Der sættes blandt andet
fokus på munke, nonner og helgener.

Tema:
Reformationen:
Kristendommens historie under reformationen er fokus i dette forløb, hvor formålet er, at
eleverne får viden om reformationen, og den betydning den fik for den kristne tro i både
Danmark og andre lande.

Tema:
Godt og Ondt:
Målet med forløbet er, at eleverne arbejder med begrebet etik og forholder sig til forskellige
definitioner af godt og ondt ud fra egne og andres holdninger .

Tema:
Folkekirken:
Formålet med forløbet er at give eleverne en kort introduktion til folkekirkens opbygning. De
kommer undervejs til at læse om fx kirkens historie og ansatte i kirken.

Årsplan Kristendom/Religion 6.a 2017-18

Tema:
Lignelser:
Formålet med dette forløb om lignelser er at lede eleverne igennem nogle kendte lignelser fra
Det Nye Testamente. Lignelserne skal høres, læses, diskuteres og fortolkes. Eleverne skal
desuden kende til genren og formen på lignelserne og selv prøve kræfter med at udtrykke en
pointe i form af en lignelse.

Tema:
Islam:
Formålet med dette forløb er, at eleverne skal få indsigt i og tilegne sig viden om islam.

Det vigtigste i dette fag er, at vi får snakket om de mange påvirkninger religioner, etik og morale
har for vores hverdag og liv, så eleverne skal være nysgerrige på alt hvad dette fag rummer.
Derudover, så vil vi altid snakke om de aktuelle ting der sker i verden, som har forbindelse til
religion.
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