
Fag : Religion

Klasse : 7. klasse

Årgang : 2022/2023

Relevante bøger/materialer : Gyldendal 7. (online)

Øvrigt materiale: Film og tekster. Der suppleres med diverse tekster og film afhængig af behov,

niveau og interesser i klassen.

Andet: Ture, ekskursioner.

I denne årsplan kan nogle moduler skiftes og omorganiseres i løbet af året.

Forløb Lektio
ner

Kompetenceområde og mål Problemstillinger Bemaerkninger

Kultur- og
religionsmøde
- i det
moderne
samfund

8-10

Ikke-kristne religioner og andre

livsanskuelser

● Eleven kan forholde sig til

hovedtanker og problemstillinger i

de store verdensreligioner og

livsopfattelsers oprindelse, historie

og nutidige fremtrædelsesformer.

Hovedtræk

● Hvad betyder begrebet kultur?
● Hvor tæt forbundet er religion og

kultur?



● Eleven kan reflektere over

hovedtræk i verdensreligioner og

livsopfattelser med betydning for

Danmark.

● Eleven har viden om hovedtræk i

verdensreligioner og livsopfattelser.

Grundbegreber

● 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.

Livsfilosofi og etik

● Eleven kan forholde sig til den

religiøse dimensions indhold og

betydning ud fra grundlæggende

tilværelsesspørgsmål og etiske

principper.

Sprog og skriftsprog

● Eleven kan diskutere sammenhænge

mellem forskellige trosvalg og deres



tydninger af tilværelsen.

● Eleven har viden om sammenhæng

mellem forskellige trosvalg og

tydning af tilværelsen.

EFTERÅRSFERIE

Hvad er
religion

10-12

● Bibelske fortællinger
● Kristendom
● Ikke-kristne religioner og andre

livsopfattelser

Eleverne har viden om:
● at religion er et sammensat

fænomen. Det kan de bruge til at
undersøge, hvordan religioner er
opbygget, og hvordan dette kommer
til udtryk i den enkelte religion.

● hvad religion betyder for
menneskers liv og valg i forhold til
tro. Det kan de bruge til at beskrive,
hvilken betydning religion generelt
har for menneskers liv.

● hvordan indhold fra
kristendommens tekster og ritualer
kan finde vej til nye religioner. Det
kan de bruge til at undersøge,
hvordan nye religioner overtager
indhold fra etablerede religioner.

● at nogle religioner er baseret på
fiktive historier uden religiøs

● Hvad er en læresætning, og
hvilken betydning har den i
religionerne?

● Hvad er en myte, og hvilken
betydning har den i religionerne?

● Hvilke sociale aspekter knytter sig
til religionerne?

Supplerende materiale

Spot på religion:
● Myter
● Ritualer
● Herrens veje
● Videnskab og

religion

Fagets områder:
Religionerne

Lad eleverne læse om
folkekirkens
bekendelsesskrifter,
herunder den
apostolske
trosbekendelse, på
Folkekirkens
hjemmeside.



baggrund. Det kan de bruge til at
beskrive, hvordan nye religioner kan
opstå i nutiden.

● at alle religioner gør brug af myter
og ritualer. Det kan de bruge til at
analysere, hvordan religiøse
fortællinger og ritualer kommer til
udtryk i den enkelte religion.

● at religioner kan mødes med ironi og
kritik i samfundet. Det kan de bruge
til at undersøge, hvilke
livsopfattelser der ligger til grund for
dannelsen af grupper og foreninger,
der yder kritik af eller tilbyder
alternativer til religionerne.

JULEFERIE

Ondskab 8-10

● Livsfilosofi og etik
● Bibelske fortællinger
● Kristendom
● Ikke-kristne religioner og andre

livsopfattelser

Eleverne kan:
● forholde sig personligt, fagligt og ud

fra konkrete og nutidige
begivenheder til begrebet ondskab.

● arbejde med forskellige forklaringer
på og forståelser af ondskab.

● Hvad er ondskab?
● Hvorfor findes der ondskab, og

hvordan kom ondskab ind i
verden?

● Hvad er religionernes forklaring
på, at der findes ondskab i
verden?

● Hvad er menneskers rolle i forhold
til ondskab?

● Hvordan kan mennesker hindre
ondskab?

● Hvilken rolle spiller Satan i

Supplerende materiale

Spot på religion:
Satanisme



● forholde sig til myter, der fortæller
om ondskab og til ondskab i en
religiøs sammenhæng.

kristendom og islam?

VINTERFERIE

Skurke i
bibelen

6-8

● Bibelske fortællinger
● Ikke-kristne religioner og andre

livsopfattelser

Eleverne kan:
● reflektere over skurkenes betydning

i Bibelen samt over, hvordan
fortællingerne om dem kan belyse
grundlæggende forhold i livet, fx om
forholdet mellem godt og ondt.

● tolke fortællingerne om skurkene i
Bibelen og give bud på deres
betydning gennem tiden i sproget,
kunsten og i samfundet.

● reflektere over grundbegreber i
kristendommen som fx godt og
ondt, og de har viden om værdierne
bag begreberne.

● Hvordan behandles godt og ondt i
Bibelens persongalleri?

● Hvilken funktion har skurkene i
Bibelen?

● Hvordan bruger moderne kunst
Bibelen som inspiration?

PÅSKEFERIE



Påskeugen 5

● Bibelske fortællinger
● Kristendom

Eleverne kan:
● forklare, hvad der sker i

påskehøjtidens fire vigtigste dage.
● oplyse, hvilke bibelske fortællinger

der ligger til grund for påskens
helligdage.

● forklare centrale kristne begreber, fx
nadver og opstandelse.

● redegøre for påskens placering i
kalenderåret.

● Hvilken betydning har påsken i
kristendommen?

● Hvilke bibelske fortællinger
knytter sig til påskehøjtiden?

● Hvilke ritualer udføres i påsken?

Supplerende materiale

● Påskens salmer
● Påskens

traditioner
● Folkelige

påsketraditioner

Reformatione
n

8-10

● Livsfilosofi og etik
● Bibelske fortællinger
● Kristendom
● Ikke-kristne religioner og andre

livsopfattelser

Eleverne har viden om:
● hvordan kirkens rolle ændrer sig

med reformationen. Det kan de
bruge til at tolke og reflektere over
kristne begreber og kristne
institutioners rolle i dag.

● hvordan religionen ændrer sig. Det
kan de bruge til at analysere og
perspektivere kristendommens
udtryk og sammenligne den med

● Hvad er reformationen?
● Hvem var Martin Luther?
● Hvilken indflydelse fik

reformationen på kristendommen
i Danmark?

● Hvordan ser eftertiden på Martin
Luther?

Supplerende materiale

Spot på religion:
Luthers lille katekismus
Reformationens billeder
Paven

Under fanebladet
Prøven ligger Eksempel:
Retssagen mod Luther.
Her sættes klassen til at
afvikle en fiktiv retssag,
hvor Luthers betydning
og eftermæle vurderes.



andre religioner.
● hvilken indflydelse reformationen

har haft på nutiden. Det kan de
bruge til at analysere og vurdere
kristendommens rolle i samfundet i
dag – både for ikke-religiøse og for
religiøse, herunder dens forhold til
andre religioner.

SOMMERFERIE


