Forslag til årsplan til Liv og religion 3
Emne/
tema
Hvor
kommer
verden fra?

Faglige
problemstillinger
Hvor kommer
verden fra?
Hvad er blevet
skabt?
Hvordan forklares
verdens skabelse?
Hvorfor mon der
findes forskellige
forklaringer?
Hvad er en myte?

Faglige
begreber/områder

Tekster og andre udtryksformer

Skabelsesberetninger

Liv og religion 3, s. 4-13

Vikingernes myte

Supplerende materiale:
Billedbog: Da Gud var dreng af Sankt
Nielsen, Høst 2015

Verdensskabelse ifølge
Bibelen
Big Bang
Symbolik – skabelsen
Myte

Tegnefilm: Odins øje, Wake film 2004, 24
min.
http://filmcentralen.dk/alle/film/odins-oje

Kompetenceområder
Livsfilosofi og etik
(trosvalg og
tilværelsesoplysning
samt sprog og
skriftsprog)
Kristendom (kristne
udtryk)

Letlæsning: Verden bliver til af Kaj
Himmelstrup, Fremad i 2001

Foreløbige læringsmål
Kan forklare, hvad en
skabelsesberetning er
Kan forklare, hvad en myte er
Kan sammenligne ligheder og
forskelle i de forskellige
skabelsesberetninger ud fra
bl.a. forholdet mellem
menneske og natur samt brug
af symbolik
Kan gengive den kristne
skabelsesberetning mundtligt
Kan gengive vikingernes myte
om, hvordan verden blev
skabt, i en digital
billedfortælling (eller en
tegneserie)

Paulus og
de første
kristne

Hvordan begyndte
kristendommen?
Hvem er Paulus?
Hvilken betydning
havde Paulus for
kristendommens
udbredelse?
Hvad er forskellen
på en discipel og en
apostel?

De første kristne

Liv og religion 3, s. 14-23

Jesu disciple

Supplerende materiale:
Tegnefilm: De første kristne, TV 1998, 25
min.

Apostle
Paulus og hans rejser
Konstantin den store
Katakomber

Spillet om Paulus: Tro og tolerance,
Landsnetværket af Folkekirkelige
Skoletjenester, 2016
www.troogtolerance.dk/elevside

Kristendom
(kristendommens
historie)
Kristendom (kristne
udtryk)
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Kan forklare, hvordan
kristendommen begyndte
Kan forklare, hvem Paulus er
og hans betydning for
kristendommes udbredelse
Kan forklare de første kristnes
symbolik i katakomberne
Kan gengive forløbet fra Jesu
død til Konstantin den store
som en tidlinje med billeder
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Hvad brugte man
katakomberne til?

Symbolik – de første
kristne

og årstal, fx digitalt med Tiki
Toki.

Hvem er Konstantin
den store? Hvilken
betydning havde
han for
kristendommens
udbredelse?
Hvad er
løgn?

Hvad er løgn? Hvad
er sandhed? Findes
der forskellige
former for løgn?
Er der
sammenhæng
mellem løgn og
ondskab?

Løgn og sandhed

Liv og religion 3, s. 24-31

Løgn og ondskab

Supplerende materiale:
Billedbog: Den sygeste løgnehistorie af
Neil Gaiman, Høst 2014

Forskellige former for
løgn
Løgn og religion
De ti bud
Disciplen Peter

Hellige
steder

Hvad er helligt?
Hvad er hellige
bygninger, og
hvordan ser de ud?
Hvordan ser
danske, kristne
kirker ud? Hvordan
er de bygget? Hvad
foregår der i
kirken?

Tv-udsendelsen: Klassen – løgn, DR Ultra
2016, 10 min.

Livsfilosofi og etik
(livsfilosofi)
Kristendom (kristne
grundbegreber)

Feltarbejde: Eleverne laver noter over
episoder i deres eget liv (på en uge), hvor
de kommer til at bruge løgn

Hellige steder og kilder

Liv og religion 3, s. 32-41

Hellige bygninger
Kirken i Danmark

Supplerende materiale:
Foto og film om kirkebyggeri:
www.skolekirkehistorie.dk/kirkebyggerier

Kirkebyggeri,
indretning og handling

Originale tegninger: Søg ”kirkebyggeri” på
http://denstoredanske.dk/
Søgning: Google billeder ”moskéer” og
”danske kirker”

Kan forklare forskellige
former for løgn
Kan forklare sammenhængen
mellem løgn og ondskab
Kan gengive fortællingen om
de ti bud og historien om
disciplen Peter mundtligt
Kan skrive to løgnehistorier –
en uskyldig og en farlig løgn

Livsfilosofi og etik
(trosvalg og
tilværelsesoplysning)
Kristendom (kristne
udtryk)
Ikke-kristne religioner og
andre livsopfattelser
(fremtrædelsesformer)*
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Kan diskutere, hvorfor der
findes løgn, og hvorfor man
bruger det?
Kan forklare begrebet helligt
og give eksempler herpå
Kan identificere de forskellige
religioners hellige bygninger
Kan gengive det danske,
kristne kirkebyggeri i tegning
på baggrund af besøg i en
lokal kirke
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Kan forklare steder og
genstande i en dansk kirke ud
fra et billede eller på besøg i
kirken

Feltarbejde: Besøg en lokalkirke med
fokus på kirkens byggeri og hellige
handlinger. Besøg evt. også en moské.

Hvad er et
mirakel?

Hvad er et mirakel?

Mirakler

Liv og religion 3, s. 42-49

Hvad er en hellig
kilde?

Hellige kilder

Supplerende materialer:
Spillefilmen Mirakel, Nimbus Film 2001.
80 min.

Kan man gå på
vandet?

Mirakler og naturen
Frans af Assisi

Kan mirakler
helbrede?

Den grædende Jomfru
Maria

Hvem er Frans af
Assisi? Hvem er
Lazarus?

Mirakler og
helbredelse

Hvad er et under?
Hvorfor lavede
Jesus undere?

Det Nye Testamente

Letlæsning: Den rige søn – historien om
Frans af Assisi af Kirsten Ahlburg, Specialpædagogisk forlag 2008

Livsfilosofi og etik
(livsfilosofi)
Bibelske fortællinger
(Bibelen, fortælling og
livstydning samt
fortælling og kultur)

Kan sammenligne danske
kirker med moskéer (på
billeder og ved et besøg)
Kan forklare begrebet mirakel
og give eksempler herpå
Kan genfortælle historien om
Frans af Assisi og Lazarus
Kan forklare og give
eksempler på Jesus’ undere
Kan gengive historien om
Lazarus eller andre undere fra
Det Nye Testamente i form af
skuespil

Jesus helbreder de syge og Lazarus af John
Rydahl, Det Danske Bibelselskab 2008
Malerier: Undere – Det nye Testamente af
Sean Connolly, Turbine 2007

Kan genkende og genfortælle
historierne fra Det Nye
Testamente om underne ud
fra udvalgte malerier

Jesus undere
Kunst og kristendom

Hvordan formidles
undere i kunsten?
Pinsen

Hvad er pinsen?

Højtider

Liv og religion 3, s. 50- 56

Hvorfor fejrer man
pinse?

Pinsen

Supplerende materialer:
Tv-udsendelse: De kristnes pinse, DR Skole
5 min.

Helligånden

Bibelske fortællinger
(fortælling og kultur)

Kan forklare, hvorfor vi holder
pinse

Kristendom
(kristendommens
historie)

Kan gengive pinseberetningen
som digital billedfortælling
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Hvad er
Helligånden?

Det Nye Testamente
og Pinseberetningen

www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:p
rogramcard:5379d8eb6187a20b2490d411

Hvad sker der i
pinseberetningen?

Det Gamle Testamente
og Babelstårnet

Hvorfor kalder man
pinsen kirkens
fødselsdag?

Kirkens fødselsdag

Letlæsning: Påske og pinse af Carsten Bo
Mortensen, De små fagbøger, Gyldendal
2011

Pinsesolen danser

Højtlæsning: Læs højt om pinsen, Alinea
2006

Kan sammenligne
fortællingen om Babelstårnet
med pinseberetningen
Kan forklare, hvorfor pinsen
kaldes kirkens fødselsdag
Kan forklare, hvordan pinse
blev fejret før i tiden

*Kompetenceområdet: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser findes først i Fælles Mål for 7.-9. klasse, men ifølge vejledningen for faget kan kompetenceområdet inddrages i
hele skoleforløbet.
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