Forslag til årsplan til Liv og religion 6
Emne/
tema
Elsker –
elsker ikke

Problemstillinger
Hvad er kærlighed
ifølge
kristendommen?
(evt. islam og
buddhisme)
Hvad betyder Den
treenige Gud, og
hvem tror på den?

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?

Faglige begreber
Det dobbelte
kærlighedsbud
Den treenige Gud
Korset som symbol
Værdier i livet

Tekster og andre udtryksformer
Liv og religion 6, s. 4-13
Maleri: ”Den treenige Gud” af El Greco
(1577), side 8 i Liv og religion 6

Kompetenceområder
Kristendom (kristne
grundbegreber)

Kan forklare islams og
buddhismens opfattelse af
kærlighed

Cases om børns liv i enten Danmark eller
Verden:
http://megafonen.redbarnet.dk/4--6-klasse.aspx?ID=3572

Liv og religion 6, s. 14-25

Trosvalg
Et liv i balance

Tegning: ”Supermarked for moderne tro”,
side 16 i Liv og religion 6

Livet på den anden
side

Supplerende materiale:
Bog: Overtro af Lars Thomas, De store
fagbøger, Gyldendal 2012

Folketro og natur
Mirakler
Ritualer og symboler

Kan give eksempler på, hvad
kærlighed og Treenighed
betyder
Kan forklare korsets
symbolske betydning

Supplerende materiale:
Bog: Kærlighedens historie af Helle Hinge,
De store fagbøger, Gyldendal 2015

Tro og overtro

Foreløbige læringsmål

Kan begrunde, hvilke værdier
i livet der prioriteres højst

Livsfilosofi og etik
(trosvalg og
tilværelsestydning, sprog
og skriftsprog)
Kristendom (kristne
udtryk)

Tv-udsendelser:
Mirakler i Midtjylland (1:8), DR3 2013, 30
min.
www.dr.dk/undervisning/religion/mirakle
r-i-midtjylland
Debat: ”Det mener læserne om overtro”,
religion.dk (15. april 2010)
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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

Forslag til årsplan til Liv og religion 6
Kan man tro, hvad
man vil?
Bøn

Hvad er en bøn?

Bøn

Liv og religion 6, s. 26-39

Hvorfor og hvornår
beder man?

Menighed

Foto: ”Tsunamikatastrofen 2004/2005”,
side 27 i Liv og religion 6 og udvalgte fotos
fra polfoto.dk (søg: mennesker i krise)

Hvordan beder man
i hhv. hinduisme,
jødedom,
kristendom og
islam?
Hvilke elementer
(fx symboler og
ritualer) anvendes i
forbindelse med
bøn?
Hvad vil det
sige at ofre?

www.religion.dk/synspunkt/det-menerl%C3%A6serne-om-overtro

Hvad er en religiøs
ofring?
Hvilke historier
findes der om
ofring i Det Gamle
Testamente?

Mantra
Toraen
Salmesang og Fadervor
Meditation
Bedetæppe

Supplerende materiale:
Bog: Religion i øjenhøjde af René Dybdal
Pedersen, Gyldendal 2008

Liv og religion 6, s. 40-57

Det Gamle Testamente
(Kain og Abel samt
Abraham og Isak)

Maleri: ”Isaks ofring” af Arne Haugesen
Sørensen, side 47 i Liv og religion 6

Hvordan bliver
historien Isaks
ofring fremstillet i
fx kunst,
tegneserier og film

Tempelofringer

Hvad er
sammenhængen

Religiøse motiver

Syndebuk
Jesus – det sidste offer

Livsfilosofi og etik
(livsfilosofi og etik)
Ikke-kristne religioner og
andre livsopfattelser
(fremtrædelsesformer)*

Tv-udsendelse: Fredagsbøn, DR Kultur,
2014

Religiøs ofring

Menneskeofringer

Kristendom (kristne
udtryk)

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

Bibelske fortællinger
(Bibelen, fortælling og
livstydning)

Supplerende materiale:
Animations-kortfilm: Dagny, Den danske
filmskole 2016
”Kain og Abel” og ”Abraham og Isak” i
Manga Mosebøger af Ryo Azumi, oversat
fra japansk af Mette Holm, Bibelselskabet.
Google-søgning: ”Kunst”, ”Isaks ofring”,
”Jesus” og ”offerlam”
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Kan vurdere bønnens
betydning for det enkelte
menneske
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 Testamente
med udgangspunkt i
sætningen ”Jesus – det sidste
offer”

Forslag til årsplan til Liv og religion 6
mellem et offer og
en syndebuk?
Reformationen

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

Liv og religion 6, s. 58-71

Martin Luther

Billede: ”Alterbordet i Torslunde Kirke”,
Liv og religion 6, s. 71

De 95 teser
Reformationen i
Danmark
Hans Tausen
Peder Palladius

Kristendom
(kristendommens
historie)

Supplerende materiale:
Uddrag fra spillefilmen: Luther, Universal
Pictures, 2005

Kan opstille nutidige
problemstillinger på baggrund
af de bibelske fortællinger om
ofringer
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

Tv-udsendelse: De 5 skarpe om Luther, DR
Kultur 2013, 20 min.
www.dr.dk/undervisning/religion/5skarpe

Kan diskutere forskellige
udlægninger af Luthers rolle i
forbindelse med
reformationen

Der kan med fordel arbejdes tværfagligt
med historie:
Bog: Reformationen af René Bank Larsen,
De store Fagbøger, Gyldendal 2014

Kan forklare reformationens
betydning for den danske
kirke i dag

Tv-udsendelse: 5 skarpe om
kristendommens historie, DR Kultur 2014
www.dr.dk/undervisning/religion/5skarpe
Ekskursion: Reformationen 1536 –
Religion, politik og krig, udstilling på
Nationalmuseet
Find flere aktiviteter på hjemmesiden:
http://luther2017.dk
Myter og
dommedag

Hvad er en myte?

Myter

Liv og religion 6, s. 72-87

Livsfilosofi og etik
(livsfilosofi, tros valg og
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Kan forklare myte som tekst
og dens kontekst

Forslag til årsplan til Liv og religion 6
Hvad er
dommedag? Og
hvorfor tror vi på
dommedag?

Dommedag

Hvornår kommer
dommedag? Hvor
foregår
dommedag? Hvad
sker der på
dommedag?

Ragnarok

Hvorfor findes der
forskellige
forklaringer på
dommedag?

Koranen (Sura 82)

Forskel mellem religion
og videnskab

Johannes Åbenbaring
Den himmelske
domstol

Moderne dommedag

”Forestillingen om dommedag” af
Hieronymus Bosch (1450-1516), Liv og
religion 6, s. 84

tilværelsestydning samt
sprog og skriftsprog)

Supplerende materiale:
Tv-udsendelse: De 5 skarpe om
Dommedag, DR Kultur 2013, 20 min.
www.dr.dk/undervisning/religion/5skarpe
Uddrag af spillefilmen 2012, Columbia
Pictures 2009

Kan forklare begrebet
dommedag i religiøs,
historisk, videnskabelig og
nutidig kontekst
Kan diskutere forskellige
fortællinger om dommedag
Kan forklare og reflektere
over egen fortælling om
dommedag

I samarbejde med dansk:
Roman: Går jorden under? (serien koldt
blod), Jørn Jensen, Alinea 2013
Spillefilmen To Verdener, Nordisk Film
2008

*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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