
Kristendom 8. kl. 2014/15 

 

Vi tager udgangspunkt i bogen ”Os og 

Kristendom 7/8”, dog supplerer jeg 

også med materiale både fra CFU, 

internettet og andre bøger. Jeg 

forbeholder mig ret til ændringer. Mvh 

Lone 

 

Indhold: 

August: Hvem er jeg? Det at være 
teenager og tanker omkring det. 
  

September: Hvad er sandhed? + 
Hinduisme 

  
Oktober: Hinduisme (fortsat) 

  
November: Buddhisme 
  

December: Buddhisme (fortsat) 
+Kristendom  

  
Januar: Kristendom (fortsat)  
  

Februar: Islam 
  

Marts: Respekt og frihed 
  
April: Respekt og frihed (fortsat) 

  
Maj: Tiden forandrer troen. Jehovas 

Vidner, hvor vi også skal se filmen ”To 
verdner”.  
  

Juni: Religiøs - hvordan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trinmål: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har 

tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at: 

diskutere grundlæggende tilværelsesspørgsmåls tydning i 

lyset af de bibelske fortællinger  

forholde sig til og tolke udvalgte fortællinger fra Det 

Gamle og Nye Testamente  

diskutere og forholde sig til egen og andres opfattelse af 

tilværelsen på et fagligt grundlag. 

kende til de bibelske fortællingers indflydelse på dansk og 

europæisk kultur. 

diskutere forskellige udlægninger af, hvad kristendom er – 

nu og tidligere, og forholde sig til kristendommens rolle i 

kultur og samfund, herunder folkekirkens organisation og 

betydning  

diskutere og forholde sig til de kristne grundbegreber og 

deres tolkning af tilværelsen  

diskutere og forholde sig til symboler, ritualer og salmers 

almene funktion og betydning. 

diskutere og forholde sig til grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt grundlag  

kende til og forholde sig til centrale dele af udvalgte 

religioner og livsopfattelser med særlig betydning for 

danske forhold herunder deres relation til det omgivende 

samfund  

kende til centrale grundbegreber inden for udvalgte 

religioner og livsopfattelser, samt diskutere og 

sammenholde værdierne bag disse  

beskrive og forholde sig til brugen og betydningen af 

symboler og ritualer i forskellige religioner. 

identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde 

sig til dem på baggrund af normer, etikker og 

bagvedliggende værdier  

 


