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Indhold:

August: Introduktion af faget, årsplanen og prøveformen.
Derudover går vi i dybden med emnet "Et godt liv?"
Hvad er et godt liv, og hvordan ses et godt liv i flere
religioner.

September: Emnet "Et godt liv?" Hvad er et godt liv, og
hvordan ses et godt liv i flere religioner. Desuden runder
vi også aktiv dødshjælp under dette emne, hvor vi ser
dokumentarer fra Holland og læser artikler derfra om
emnet.

Oktober: "Det gode liv i Biblen". Dvs. vi tager
udgangspunkt i, hvad Biblen mener et godt liv er. Det er
både igennem grundbogen, men også ud fra div.
internetkilder og avisartikler. Desuden ser vi filmen
”Djævlens Advokat” for at fokusere på Biblen ud fra
denne film.

November: Vi fokuserer på forskellen i
"Skabelsesberetningen" og den generelle forskel på de 4
"store" religioner. Kristendommen, Islam, Jødedommen
og Katolismen.

December: Fokus på "Filosofi". Med udgangspunkt i
nogle af de "store" filosoffer(Sokrates, Aristoteles
mfl.) samt de store spørgsmål, hvorfor er vi til, hvad der
lykke og hvad er formålet med livet mm.

Januar: "Andre trosretninger". Her vil vi bl.a. tage
udgangspunkt i Jehovas Vidner (og filmen "To
Verdener), Asatro, Scientology mfl.

Februar: Andre trosretninger". Her vil vi bl.a. tage
udgangspunkt i Jehovas Vidner (og filmen "To
Verdener), Asatro, Scientology mfl.

Marts: "Døden - et livsvilkår". Her vil vi bl.a. fokusere
på begravelsesritualer, hvad døden betyder, kommer vi
tilbage osv. i de forskellige trosretninger.

April: Eleverne arbejder med prøveoplæg, så de bliver
dus med prøveformen. Oplæggene tager udgangspunkt i
de emner, vi har haft året igennem.

Maj: Repetition og skriftlige prøver

Juni: Repetition og mundtlige prøver

Vi skal bl.a. se filmen "Da Vincy Mysteriet", komiker
Omar Marzouk optræden om man kan grine med Gud
mm. Vi vil hovedsageligt fokusere på kristendommen,
Jødedommen, Islam og Katolismen.

Jeg forbeholder mig ret til ændringer. Mvh Lone Gøtche.

Klare mål:
Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse
dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål

Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende
tilværelsesspørgsmål

Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk
praksis i mellemmenneskelige relationer

Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et
mellemmenneskeligt perspektiv

Eleven kan diskutere sammenhænge mellem forskellige
trosvalg og deres tydninger af af tilværelsen

Eleven har viden om sammenhæng mellem forskellige
trosvalg og tydning af tilværelsen

Eleven kan målrettet læse faglige tekster og sprogligt
nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres
indhold, formål og struktur

Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt
faglige teksters formål og struktur

Eleven kan tolke centrale fortællinger fra Det Gamle og
Nye Testamente i et nutidigt og historisk perspektiv

Eleven har  viden om for-tællinger fra Det gamle og Det
nye Testamente

Eleven kan reflektere over de bibelske fortællingers
tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål

Eleven kan reflektere over de bibelske fortællingers
tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål

Eleven har viden om grundlæggende
tilværelsesspørgsmål i bibelske fortællinger

Eleven kan tolke de bibelske fortællingers betydning i
sprog, kunst og samfund

Eleven har viden om de bibelske fortællingers  spor i
kulturen  i et nutidigt og historisk perspektiv

Eleven kan reflektere over  kristendommens udvikling og
folkekirkens betydning i Danmark

Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens
historie og folkekirken

Eleven kan reflektere over kristne grundbegreber som
tydninger af tilværelsen
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Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og
værdierne bag

Eleven kan reflektere over  betydningen af kristne
symboler, ritualer, musik og salmer

Eleven har viden om udlægninger af centrale symboler,
ritualer, musik og salmer

Eleven kan reflektere over hovedtræk i verdensreligioner
og livsopfattelser med betydning for Danmark

Eleven har viden om  hovedtræk i verdensreligioner og
livsopfattelser

Eleven kan redegøre for betydningen af centrale
grundbegreber og værdier i verdensreligioner og
livsopfattelser

Eleven har viden om centrale grundbegreber og værdier
inden for verdensreligioner og livsopfattelser

Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers
betydning for menneskers liv

Eleven har viden om  centrale symbolers og ritualers
anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser


