
Religion årsplan 8. Klasse  
 

Varighed Forløb Kompetenceområde og mål 

 

Beskrivelse 

August-

September 

● Hvad er religion?  

● Kristendom - Den basale 

introduktion. 

● Kristendommens 

historiske udvikling.   

● Problemstillinger.   

 

 

 

Kristendom 

Eleven kan forklare, hvad 

kristendom er, og gengive 

hovedtræk i kristendommens 

historie, herunder 

folkekirkens betydning i 

Danmark. 

 

Bibelske fortællinger 

Eleven kan genkende temaer 

fra centrale bibelske 

fortællinger i kulturelle 

udtryk. 

 

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

 

 

I dette forløb arbejder vi med 

kristendommen. Eleven får 

viden om de mest centrale 

fagbegreber indenfor 

religionen, samt den historiske 

udvikling. Afslutningsvis skal 

vi se på forskellige 

problemstillinger, blandt 

andet om kristendommens 

betydning i dag, Jesus som 

brand og om kristendommen 

og naturvidenskaben kan 

forenes. 

Oktober-

november  

● Jødedom – Den basale 

introduktion.  

● Jødedommens historiske 

udvikling.  

● Problemstillinger.  

 

 

 

Bibelske fortællinger 

Eleven kan genkende temaer 

fra centrale bibelske 

fortællinger i kulturelle 

udtryk. 

 

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

I dette forløb skal vi arbejde 

med jødedommen. 

Indledningsvis skal vi 

undersøge hvem jøder, hvor 

stammer jødedommen fra og 

hvad den religiøse praksis er. 

Derefter arbejder vi med den 

historiske udvikling, hvor vi 

blandt andet kommer til at 

drage paralleller til 

kristendommen. 

Afslutningsvis skal vi arbejde 

med problemstillinger 

indenfor jødedommen.  



December-

januar  

● Islam – Den basale 

introduktion.  

● Islams historiske 

udvikling.  

● Problemstillinger  

 

 

Bibelske fortællinger 

Eleven kan genkende temaer 

fra centrale bibelske 

fortællinger i kulturelle 

udtryk. 

 

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

I dette forløb skal vi arbejde 

med Islam. Indledningsvis 

skal vi se på hvem muslimer 

er, hvad tror de på, afstamning 

og den religiøse praksis. 

Dernæst arbejder vi med den 

historiske udvikling, hvor vi 

blandt andet kommer til at 

drage paralleller til 

kristendommen. 

Afslutningsvis skal vi arbejde 

med problemstillinger 

indenfor Islam 

Februar-

marts  

● Hinduisme – Den basale 

introduktion 

● Hinduismens udvikling 

og forestillinger  

● Problemstillinger  

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

I dette forløb skal vi arbejde 

med hinduismen. 

Indledningsvis skal vi se på 

hvem hinduer er, hvad de tror 

på, afstamning og den 

religiøse praksis. Dernæst 

arbejder vi med den historiske 

udvikling, hvor vi blandt 

andet kommer til at drage 

paralleller til forskellige 

religioner. Afslutningsvis skal 

vi arbejde med 

problemstillinger indenfor 

religionen.  

April-maj  ● Buddhisme – Den basale 

introduktion 

● Buddhismens udvikling 

og forestillinger  

● Problemstillinger  

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

I dette forløb skal vi arbejde 

med buddhismen. 

Indledningsvis skal vi se på 

hvem buddhister er, hvad de 

tror på, afstamning og den 

religiøse praksis. Dernæst 

arbejder vi med den historiske 

udvikling, hvor vi blandt 

andet kommer til at drage 

paralleller til forskellige 

religioner. Afslutningsvis skal 

vi arbejde med 

problemstillinger indenfor 

religionen.  



Juni  ● Scientology – Den basale 

introduktion  

● Scientology udvikling og 

forestillinger  

● Problemstillinger  

Livsfilosofi og etik 

Eleven kan udtrykke sig 

nuanceret om den religiøse 

dimensions indhold og 

betydning ud fra 

grundlæggende 

tilværelsesspørgsmål og etiske 

principper. 

 

I dette forløb skal vi arbejde 

med Scientology. 

Indledningsvis skal vi se på 

hvem dette folk er, hvad de 

tror på, afstamning og den 

religiøse praksis. Dernæst 

arbejder vi med den historiske 

udvikling, hvor vi blandt 

andet kommer til at drage 

paralleller til forskellige 

religioner. Afslutningsvis skal 

vi arbejde med 

problemstillinger indenfor 

religionen. 

 


