
Årsplan for Kristendom i 6. klasse 2016/2017
Formålet med undervisningen er, at eleverne skal erkende og forstå, at den religiøse dimension kan

have betydning for nogle menneskers livsopfattelse og forhold til andre. Undervisningen tager

udgangspunkt i Kristendommen, både i historisk og nutidig sammenhæng. Lige så vigtigt som det er

at kende bibelske fortællinger og deres betydning for vores fælles værdigrundlag, lige så vigtigt at det

også at kende til andre ikke-kristne religioner. Gennem mødet med forskellige former for

livsspørgsmål og svar, som forskellige religioner giver, skal undervisningen give eleverne et

grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen over for deres medmennesker.

I undervisningen bruger vi primært bogen ”Os og kristendom”, som omhandler følgende temaer:

 Tre religioner – fra Mellemøsten.  Jødedom, Kristendom og Islam ligner hinanden på en

række områder og forståelsen heraf kan forhåbentlig fremme elevernes tolerance og forståelse

overfor ”det fremmede”. I mødet med andre religioner lærer man desuden også noget om sig

egen.

 Lykke og lidelse – de fleste vil gerne være lykkelige, men hvad er lykke egentligfor noget?

Som lykkens modsætning kigger vi nærmere på hvad lidelse er, om den er menneskeskabt

eller ej, og om vi altid kan finde forklaringer på, hvorfor mennesker udsættes for lidelse?

 På Luthers tid – Luther gjorde oprør mod afladshandelen i den katolske kirke og satte noget i

gang, som var med til at ændre menneskers livsvilkår.

 Reformationen i Danmark i 1536 – vi læser om Frederik 1., Grevens Fejde, Hans Tausen og

Christian 3.

 Kristendom og Jødedom – ved at sætte de to religioner op overfor hinanden lærer eleverne

noget om jødedommen, samtidig med at kristendommens karakteristika træder tydeligere

frem.

 Ormen og dragen – der findes talrige eksempler på, at ’det onde’ kan føres tilbage til drager

og/eller slanger (orm). Men hvad er ’det onde’ og hvordan er det opstået?

 Vi arbejder også med andre emner og bøger i løbet af året; fx om Jehovas vidner, religiøse

symboler og Hinduismen. Desuden anvender vi Religiosfaget.dk i undervisningen.


