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Emne/

tema

Problem-stillin

ger

Faglige begreber Tekster og andre udtryksformer Kompetence-områd

er

Mål Forslag til aktiviteter og

metoder

Elsker –

elsker

ikke

Hvad er

kærlighed ifølge

kristendom-me

n? (evt. islam

og buddhisme)

Hvilke symboler

knytter sig til

kærlighed?

Hvad betyder

Den treenige

Gud, og hvem

tror på den?

Hvad er

værdifuldt i

livet? Er det

universelt, hvad

vi vurderer som

værdifuldt? I

Danmark – og i

Det dobbelte

kærlighedsbud

Den treenige Gud

Korset som symbol

Værdier i livet

Liv og religion 6, s. 4-13. Hele

forløbet kan med fordel afvikles i

samarbejde med billedkunst og

dansk og evt. historie.

Maleri: ”Den treenige Gud” af El

Greco (1577), side 8 i Liv og

religion 6

Supplerende materiale:

Bog: Kærlighedens historie af Helle

Hinge, De store fagbøger,

Gyldendal 2015

Artikel – interview: Kærlighed i

kristendom og islam, "Spørg om

religion", religion.dk

Kristendom (kristne

grundbegreber)

Livsfilosofi og etik

(livsfilosofi og

trosvalg og

tilværelsestydning)

Kan give eksempler på,

hvad kærlighed og

Treenighed betyder

Kan forklare korsets

symbolske betydning

Kan forklare islams og

buddhismens opfattelse

af kærlighed

Kan begrunde, hvilke

værdier i livet der

prioriteres højest

Lav en filosofisk cirkel

med spørgsmålet: Hvad

er kærlighed? Hvad er

ikke kærlighed? En pude

går på skift til taleren.

Fælles samtale om

billedet af “Den treenige

Gud.” og det dobbelte

kærlighedsbud.

Lad eleverne undersøge

andre billederne, med

fokus på symboler på

kærlighed, i bogen og

evt. i bogen

Kærlighedens historie

med udgangspunkt i

spørgsmålene: OPLEV:

Hvad er jeres første

oplevelse af billedet?

Hvad kommer du til at

tænke på? BESKRIV:

Hvad er der på billedet?

https://absalon.mitcfu.dk/51684478
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-2&page=1&search=person:%20Helle+Hinge
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-2&page=1&search=person:%20Helle+Hinge
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/k%C3%A6rlighed-i-kristendom-og-islam
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/k%C3%A6rlighed-i-kristendom-og-islam
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resten af

Verden?

Artikel: “‘Næstekærlighed’ i

buddhismen” af Jørn Borup,

religion.dk

Forløb fra Red Barnet Skole

(mellemtrinnet):

Verdensmål - Ret til fremtiden -

Undervisningmateriale

Bog: Dit gode liv, af Hagen, Jimmy

Zander, Malling Forlag 2006. Hertil

findes lærervejledning.

(billedets elementer)

VURDÉR: Hvordan er

billedets udtryk? Er der

særlige træk? FORTOLK:

Hvorfor ser billedet mon

sådan ud?

Lad eleverne i grupper

udarbejde forskellige

“stillbilleder” af

begrebet kærlighed. De

må gerne inddrage

symboler i form af

billeder eller genstande.

Med “stillbilleder”

menes, der en kropslig

fremstilling af et begreb

som fotograferes.

Arbejd videre med

andre værdier i livet. Fx

med fokus på udvalgte

Verdensmål eller ud fra

bogen Dit gode liv:

venskab, livsmod,

retfærdighed, magt og

frihed. Fx som

ekspertgrupper

(CL-aktivitet).

https://www.religion.dk/buddhisme/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed-i-buddhismen
https://www.religion.dk/buddhisme/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed-i-buddhismen
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/verdensmaal-mellemtrin/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/verdensmaal-mellemtrin/
https://absalon.mitcfu.dk/26527147
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Moderne

folketro

Hvad er tro, og

hvad er

overtro?

Hvad er tro i

det moderne

samfund?

Hvordan kan

tro/overtro

bruges som

hjælp til livets

udfordringer?

Hvad er et

mirakel?

Hvilken

betydning har

ritualer og

symboler?

Tro og overtro

Trosvalg

Et liv i balance

Livet på den anden

side

Folketro og natur

Mirakler

Ritualer og

symboler

Liv og religion 6, s. 14-25. Evt. i

samarbejde med dansk.

Tegning: ”Supermarked for

moderne tro”, side 16 i Liv og

religion 6

Supplerende materiale:

Bog: Overtro af Lars Thomas, De

store fagbøger, Gyldendal 2012

Spillefilm: Drengen der gik

baglæns, Thomas Vinterberg, DR1

1994 - eller

E-bogen: Drengen der gik baglæns,

Carlsen 2012

Debat: ”Det mener læserne om

overtro”, religion.dk

Livsfilosofi og etik

(trosvalg og

tilværelsestydning,

sprog og skriftsprog)

Kristendom (kristne

udtryk)

Kan redegøre for

forskellig moderne

folketro

Kan give eksempler på

forskellen mellem tro og

overtro

Kan redegøre for

symboler og ritualer i

forbindelse med overtro

Kan diskutere eksempler

på overtro og mirakler

Fælles samtale om

tegningen: Supermarked

for moderne tro.

Se filmen eller læs

bogen Drengen der gik

baglæns. Herefter fælles

samtale “Kan man tro

hvad man vil?” om

begreberne tro, overtro,

ritualer og mirakler.

Inddrag forskellige

synspunkter på overtro.

Vælge en trosretning,

der skal fremlægges for

klassen.

Klassen kan samle de

forskellige synspunkter i

en fælles padlet, hvor de

skrives i simple

sætninger fx “Ateister er

de mest overtroiske”.

Eleverne kan evt.

https://absalon.mitcfu.dk/29420602
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000026157
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000026157
https://absalon.mitcfu.dk/29663335
http://www.religion.dk/synspunkt/det-mener-l%C3%A6serne-om-overtro
http://www.religion.dk/synspunkt/det-mener-l%C3%A6serne-om-overtro
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Kan man tro,

hvad man vil?

markere de fem

synspunkter, som de er

mest enige i.

Bøn Hvad er en

bøn?

Hvorfor og

hvornår beder

man?

Hvordan beder

man i hhv.

hinduisme,

jødedom,

kristendom og

islam?

Hvilke

elementer (fx

symboler og

ritualer)

anvendes i

forbindelse

med bøn?

Bøn

Menighed

Mantra

Toraen

Salmesang og

Fadervor

Meditation

Bedetæppe

Liv og religion 6, s. 26-39.

Foto: ”Tsunamikatastrofen

2004/2005”, side 27 i Liv og

religion 6.

Supplerende materiale:

Billedserie: Verden i bøn under

Coronakristen, Kristeligt Dagblad

Tv-udsendelse: Fredagsbøn, DR

Kultur, 2014, 29 min.

Temaside: Hvad er bøn?,

folkekirken.dk

Bog: Religion i øjenhøjde af René

Dybdal Pedersen, Gyldendal 2008

Kristendom (kristne

udtryk)

Livsfilosofi og etik

(livsfilosofi og etik)

Ikke-kristne

religioner og andre

livsopfattelser

(fremtrædelsesform

er)*

Kan give eksempler på

situationer, hvor man

har brug for at bede til

Gud

Kan beskrive bønnen og

dens anvendelse i hhv.

hinduisme, jødedom,

kristendom og islam?

Kan beskrive bønnen

som rituel handling

Kan beskrive symboler,

der kan knytte sig til det

at bede

Kan vurdere bønnens

betydning for det

enkelte menneske

Fælles samtale om

billedet

Tsunamikatastrofen

2004/2005 i bogen.

Samtale om andre

begivenheder, hvor

“mennesker er i krise” fx

coronakrisen?

Fokus på: Hvorfor og

hvornår beder man?

Undersøg: Hvad sker der

egentlig til en muslimsk

fredagsbøn, og hvad er

muslimernes praksis

omkring bøn?

Se dokumentaren:

Fredagsbøn

Undersøg: Hvad er bøn

og hvordan beder man i

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/verden-i-boen-under-coronakrisen
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/verden-i-boen-under-coronakrisen
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000030010
https://www.folkekirken.dk/om-troen/boen/om-boen
https://absalon.mitcfu.dk/27118151
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-1&page=1&search=person:%20Ren%c3%a9+Dybdal+Pedersen
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-1&page=1&search=person:%20Ren%c3%a9+Dybdal+Pedersen
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kristendommen? Besøg

en kirke og /eller læs

temasiden på

folkekirken.dk

Arbejd videre med

troens betydning for fire

unge mennesker i bogen

Religion i øjenhøjde.

Hvad vil

det sige

at ofre?

Hvad er en

religiøs ofring?

Hvilke historier

findes der om

ofring i Det

Gamle

Testamente?

Hvordan bliver

historien Isaks

ofring

fremstillet i fx

kunst,

tegneserier og

film

Religiøs ofring

Det Gamle

Testamente (Kain

og Abel samt

Abraham og Isak)

Menneskeofringer

Tempelofringer

Syndebuk

Liv og religion 6, s. 40-57

Maleri: ”Isaks ofring” af Arne

Haugesen Sørensen, side 47 i Liv

og religion 6

Supplerende materiale:

Animations-kortfilm: Dagny, Den

danske filmskole 2016, 15 min

Tegneserie: ”Kain og Abel” og

”Abraham og Isak” i Manga

Mosebøger af Ryo Azumi, oversat

Bibelske

fortællinger

(Bibelen, fortælling

og livstydning)

Kan give eksempler på

religiøs ofring, bl.a. fra

Det Gamle Testamente

Kan genfortælle

historien om Isaks ofring

og kan sammenligne

forskellige udlægninger

af historien

Kan begrunde

betydningen af historien

af Isaks ofring

Kan forklare forskellen

på Det Nye og Gamle

De kortfilmen Dagny

med fokus på, hvad er

ofring, og hvorfor ofrer

man? Og hvad er en

religiøs ofring?

Fælles samtale om

maleriet “Isaks ofring” i

bogen

Læreren læser historien

om Isak og Abraham

højt fra Bibelen Online

(eller enden

Bibeludgave).

Lad eleverne finde

andre malerier af Isaks

https://absalon.mitcfu.dk/TV0000102409
https://absalon.mitcfu.dk/28715838
https://absalon.mitcfu.dk/28715838
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Hvad er

sammen-hæng

en mellem et

offer og en

syndebuk?

Jesus – det sidste

offer

Religiøse motiver

fra japansk af Mette Holm,

Bibelselskabet.

Billedroman: Isak og Abraham - og

hvad videre hente, Kim Fupz

Aakeson, Dansklærerforeningen

2017

Tegneserie: Menneskesønnen af

Peter Madsen, Bibelselskabet 1995

Det gamle Testamente kap. 22,

Isak og Abraham, Bibelen Online,

Bibelselskabet

Google-søgning: ”Kunst”, ”Isaks

ofring”, ”Jesus” og ”offerlam”

Testamente med

udgangspunkt i

sætningen ”Jesus – det

sidste offer”

Kan opstille nutidige

problemstillinger på

baggrund af de bibelske

fortællinger om ofringer

ofring via

Google-søgning på

”Kunst”, ”Isaks ofring”

Drøft sætningen “Jesu –

det sidste offer” og læs

om Jesu død i

tegneserien:

Menneskesønnen eller i

Bibelen Online.

Sammenlign med Isaks

ofring – ligheder og

forskelle.

Eleverne læser selv

tegneserien og /eller

billedromanen med

Isaks Ofring.

Fælles drøftelse ved

ligheder og forskelle i de

forskellige fortolkninger.

Lad eleverne lave deres

egen fortolkning af

historien i et

https://absalon.mitcfu.dk/53677002
https://absalon.mitcfu.dk/53677002
https://absalon.mitcfu.dk/21073512
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos%20%20%20/22
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tegneserie-format fx i

Book Creator Comic.

Reforma-

tionen

Hvad betyder

reformationen?

Hvem er Martin

Luther – og

hvilken rolle

spillede han?

Hvilke

ændringer var

der ønsker om?

Hvilken

betydning fik

reformationen i

Danmark?

Reformationen

Martin Luther

De 95 teser

Reformationen i

Danmark

Hans Tausen

Peder Palladius

Liv og religion 6, s. 58-71. Hele

forløbet kan med fordel afvikles i

samarbejde med historie

Billede: ”Alterbordet i Torslunde

Kirke”, Liv og religion 6, s. 71

Supplerende materiale:

Video: Reformation 1517-1917 -

hvad skete der lige?,

Folkeuniversitetet 2017

Bog: Reformationen af René Bank

Larsen, De store Fagbøger,

Gyldendal 2014

Tv-udsendelse: Reformationen.

Den sorte skole, DR2 2012

Ekskursion: Reformationen 1536 –

Religion, politik og krig,

undervisning på Nationalmuseet

Kristendom

(kristendommens

historie)

Kan redegøre for de

væsentlige ændringer i

forbindelse med

reformationen

Kan forklare, hvem

Martin Luther var som

person

Kan sammenligne

reformationen i

Tyskland og Danmark

Kan diskutere forskellige

udlægninger af Luthers

rolle i forbindelse med

reformationen

Kan forklare

reformationens

betydning for den

danske kirke i dag

Se videoen: Reformation

1517-1917 og arbejd

med elevernes

forforståelse. Hvilke

faglige begreber knytter

sig til reformationen og

hvad betyder de?

Undersøg mere om

perioden reformationen

i jeres bog – eller se

dokumentaren, læs i

fagbogen eller besøg

Nationalmuseet.

Fælles samtale om

ændringer i Danmark og

i kirkens praksis efter

reformationen ud fra

billedet: ”Alterbordet i

Torslunde Kirke”. Hvem

var Hans Tausen og

Peder Palladius?

Lav en biografisk

undersøgelse af Martin

https://youtu.be/Y6cdXMBjHPc
https://youtu.be/Y6cdXMBjHPc
https://absalon.mitcfu.dk/51466349
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-2&page=1&search=person:%20Ren%c3%a9+Bank+Larsen
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-2&page=1&search=person:%20Ren%c3%a9+Bank+Larsen
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000020332
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsforloeb/grundskolen/danmarks-middelalder-og-renaessance/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsforloeb/grundskolen/danmarks-middelalder-og-renaessance/
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Uddrag fra spillefilmen: Luther,

Universal Pictures, 2005

Materiale: Luthertavle, CFU

Absalon 2017 eller online via

Dansk Konfirmandcenter

Mest til læreren

Tv-udsendelse: De 5 skarpe om

Luther, DR Kultur 2013, 20 min.

Luther. Hvem var han?

Hvilken rolle spillede

han i hans samtid? Hvad

kender vi ham for i dag?

Arbejd med de

forskellige aktiviteter på

Luthertavlen.

Se evt. spillefilmen

Luther og lav en

karakteristik af ham ud

fra filmen.

Googlesøgning med

“myter om Martin

Luther”. Findes der

andre fortællinger om

Martin Luther end dem,

du møder i filmen?

Myter og

domme-

dag

Hvad er en

myte?

Hvad er

dommedag? Og

Myter

Dommedag

Liv og religion 6, s. 72-87

”Forestillingen om dommedag” af

Hieronymus Bosch (1450-1516),

Liv og religion 6, s. 84

Livsfilosofi og etik

(livsfilosofi, trosvalg

og

tilværelsestydning

samt sprog og

skriftsprog)

Kan forklare myte som

tekst og dens kontekst

Kan forklare begrebet

dommedag i religiøs,

Eleverne laver et

billednotat af deres

forforståelse af begrebet

dommedag.

https://absalon.mitcfu.dk/CFUFILM1113250
https://absalon.mitcfu.dk/99872370
https://www.konfirmandcenter.dk/index.php?id=1077
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000025128
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000025128


Årsplan for 6. klasse 2022-2023

hvorfor tror vi

på dommedag?

Hvornår

kommer

dommedag?

Hvor foregår

dommedag?

Hvad sker der

på dommedag?

Hvorfor findes

der forskellige

forklaringer på

dommedag?

Forskel mellem

religion og

videnskab

Ragnarok

Johannes

Åbenbaring

Den himmelske

domstol

Koranen (Sura 82)

Moderne

dommedag

Supplerende materiale:

Tv-udsendelse: 5 skarpe om

Dommedag, DR Kultur 2013, 20

min.

Trailer til spillefilmen 2012,

Columbia Pictures 2009

I samarbejde med dansk:

Roman: Går jorden under? (serien

koldt blod), Jørn Jensen, Alinea

2013 , Let læsning 3-6. kl.

historisk, videnskabelig

og nutidig kontekst

Kan diskutere forskellige

fortællinger om

dommedag

Kan forklare og

reflektere over egen

fortælling om

dommedag

Fælles samtale om

billedet “Forestillingen

om dommedag” i

bogen.

Se TV-udsendelsen 5

skarpe om Dommedag.

Samtale: hvornår

kommer dommedag?

Hvor foregår

dommedag? Hvad sker

der på dommedag?

Ligheder og forskelle

mellem fx Jehova

perspektiv, teologiens

perspektiv.

Fremhæv særlige

begreber, der knyttet sig

til dommedag.

Moderne dommedag:

Se trailer til filmen 2012.

Drøft ligheder og

forskelle og inddrag

elevernes forestillinger.

https://absalon.mitcfu.dk/TV0000032739
https://absalon.mitcfu.dk/TV0000032739
https://youtu.be/RHV1wY5VMhc
https://absalon.mitcfu.dk/29978808
http://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-1&page=1&search=person:%20J%c3%b8rn+Jensen
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Lad eleverne skrive en

fortælling sammen i

grupper ud fra begrebet

dommedag ud fra deres

viden om dommedag.

Eleverne kan evt. læse

og lade sig inspirere af

bogen Går jorden

under?

Med forbehold for ændringer


