Årsplan for kristendomskundskab i 9. klasse 2021-2022
Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bindende
kompetencemål og færdigheds –og vidensområder for faget kristendomskundskab efter 9. klassetrin samt
fagets formålsparagraf, der lyder som følger:
“Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i
stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte
menneske og dets forhold til andre.
Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt
om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal
eleverne opnå viden om andre religioner og livsopfattelser.
Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig
stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.” (Undervisningsministeriet).

I løbet af året vil undervisningen tage udgangspunkt i følgende forløb og emner:
Emne

Beskrivelse

Kristendommens historie

Hvordan opstod kristendommen, og hvad
er der sket med kristendommen fra Jesu
død til i dag?

Fokusområder (jf.
kompetencemål)
Kristendom
Bibelske fortællinger

Etik

Fokus på begrebet etik og
filosofihistoriens etiske positioner.
Hvordan vil eleverne selv afgøre, hvad
der er rigtigt og forkert?

Livsfilosofi og etik

Bibelske fortællinger

Vi går i dybden med fortællinger fra Det
Gamle -og Det Nye Testamente.
Med fokus på både det særligt kristne og
det almenmenneskelige i fortællingerne.

Kristendom
Bibelske fortællinger
Livsfilosofi og etik

Buddhisme

Religion i dag

Buddhismen er en lidt særlig religion, da
det ikke er en eller flere guder der er i
fokus. Buddhister tror i stedet på
Buddhas lære og reinkarnation. Men
hvad indebærer dette?
Selvom religion ikke har så stor
indflydelse i vores del af verden i dag, er
det stadig en vigtig faktor i mange
menneskers liv. Hvordan ser hverdagen
ud for dem, der tilhører de forskellige
religioner? Hvordan er elevernes forhold
til religion?

Ikke-kristne religioner og
livsopfattelser
Livsfilosofi og etik
Kristendom
Ikke-kristne religioner og
livsopfattelser
Livsfilosofi og etik

Islam

Opsamling

Islam er verdens andenstørste religion, og
den har mange fællestræk med jødedom Ikke-kristne religioner og
og kristendom. Alligevel er islam i manges livsopfattelser
øjne en kontroversiel religion. Hvad er
fordomme og hvad er fakta?
Vi samler op på de emner, vi har arbejdet
med i løbet af året.

Af Kasper Linneberg – med forbehold for ændringer.

