
 

UNDERVISNINGSPLAN FOR RELIGION 2021/2022 

 

 

Undervisningen følger i hovedtræk færdigheds- og vidensmål samt kompetencemål 

som beskrevet i Fælles Mål – Kristendomskundskab.  

 

 

Formål 

At eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for 

livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. 

Stk. 2.  

Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk 

og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger 

og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne 

opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. 

Stk. 3.  

Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i 

kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give 

eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. 

 

 

Information 

 

På Kildeskolen undervises faget fra 1. til 6. klasse. 
 

I 7. til 9. klasse undervises faget i dets sammenhæng med andre fag – for eksempel: 

Fysik: Big Bang og religionernes syn på universets skabelse. 

Samfundskundskab: Det kristne grundsyn i lovgivning og effektuering af loven. 

Biologi: Den evolutionære linje og det kristne syn på menneskets oprindelse. 
 

Kristendomskundskab/religion er ikke et eksamensfag på Kildeskolen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forløb 

 

1. klasse – Danske traditioner 

 

1. Fester og højtider i familien. 

2. Jævndøgn, midvinter, midsommer 

3. Efterårsferie – Halloween 

4. Julekalender - Jul - Hellig-3-konger 

5. Nytår 

6. Valentinsdag 

7. Fastelavn 

8. Påske / Forår 

9. Morsdag / Farsdag 

10. Årseksamen, planche. 
 

2. klasse - Danske traditioner – uddybet 

1. Højtider og religion i familien 

2. Efterårsferie, ”Kartoffelferie”, Halloween – Alle Helgens dag 

3. Advent, Santa Lucia, Jul, Hellige-3-konger - Skudår 

4. Julehistorier og Julesange (ønskesedler, gaver, indpakning, til og fra kort, film: 

”Peters Jul”). 

5. Nytår, Hellige-tre-Konger, Valentinsdag (3-armet-lys, røgelse, guld, myrra) 

6. Fastelavn, Påske, Store Bededag, Kristi Himmelfarts dag, Pinse 

(tøndeslagning, gækkebreve,). 

7. Aprilsnar, Befrielsen, Valdemarsdag, Sankt Hans. 

8. Morsdag, Farsdag 

9. ”Peabodys æbler”, bagtalelse 

10. Årseksamen, planche. 

 

3. klasse - Bibelske fortællinger 

1. Tros-træet” med Jødedom og Kristendom og Islam; definitionerne på fanden, 

djævel, satan. 

2. Gamle Testamente - Ur historien (7 dage & evolutionens milliarder år)/ 

Paradisets Have (et oprindeligt samfund uden vold, et arkæologisk fund i 

Anatolien, Tyrkiet), Noas Ark. 

3. Gamle Testamente, fortællingerne med Profeterne Abraham, Jacob, Josef, 

Moses (De 10 bud). 

4. Nye Testamente, Jesus og Maria og Josef (film: ”Vejen til Betlehem”). 

5. Nye Testamente, Jesus og Disciplene, fortællinger, lignelser, mirakler. 

6. (Næste-kærligheds-buddet) (Den Barmhjertige Samaritaner) Påskeugen (Film: 

”Jesus”). 

7. Bøn: virker det / om hvad-hvad / hvem er Gud??? 

8. Hellige steder - Synagoger - Kirker – Moskeer- Templer. Besøg i kirke 

9. Film: E.T. - sammenligning med Jesus 

10. Årseksamen, planche. 



4. klasse: Livsopfattelser i det før kristne Danmark og forskellige mytologier. 

 

1. Stenalder, helleristninger, kæmpehøje, historie: ”Hulemanden Sten”, Tur til 

”Danshøj”, (kæmpehøj nær ved skolen), højtlæsning om oldtidstro. 

2. Bronzealder, Solvognen (Sjællands Odde), frugtbarheds-kulten, de gamle 

guder, højtlæsning om oldtidstro. 

3. Jernalder, Guldhornene (Sønderjylland), den oprindelige hellige hjelm (med 

“horn”), højtlæsning om oldtidstro. 

4. Vikingetid, Asatro, skabelsen, Yggdrasil, guderne (gamle og nyere gruppe 

guder), menneskene og jætterne, beskyttelsen af Thor (troldpak og mørkets 

magter), højtlæsning. 

5. Vikingetid, Asgård, Balder, Loke - alle guderne og fortællingerne, højtlæsning. 

6. Vikingetid, Ragnarok og genstart, højtlæsning (sammenligning med 

hinduisme), Odin og moralkodeksen i “Hava mål”, (handling og skyld; fri og 

determineret), besøg af gæstelærer om Asatro. 

7. Sagnkonger, før-kristne vikingekonger, (Kong Dan¸ Angatyr) 

8. Mytologier: Indianer-tro (stilhed / skønhed) (Inkaer, Mayaer, Azteker, 

Inuitter), Afrikansk animalisme, Ægyptisk tro, Grækeres tro og Romeres tro. 

9. Sagnkonger, Kong Dan, Angtyr, Hjalmer, Prins Amled af Jylland (=Hamlet) 

10. Årseksamen, planche. 

    

5. klasse: Livsopfattelser / livsfilosofi / etik 

1. Film: ”De usynlige børn” (børnesoldater, ungdomsfængsel, gadebørn, Aids-

børn) - diskussion om livsvilkår, omsorg, godt og ondt, skyld og ansvar. 

2. Film: “De usynlige børn”, mafia, pædofile, skilsmissebørn, hittebørn, 

førstefødte, handicappede børn - diskussion om livsvilkår, omsorg, godt og 

ondt, skyld og ansvar. 

3. Film: ”Vejen til lykke” (kapitel 1- 10) - diskussion om at være  menneske, 

hvordan man lever sit liv bedst, rigtigt og forkert, 

4. Film: “Vejen til lykke” (kapitel 11-21) - diskussion om at være menneske, 

hvordan man lever sit liv bedst, rigtigt og forkert - og om religionsfrihed 

(kapital 19). 

5. Film: Historisk baggrund for menneskerettighederne. Diskussion om 

fordomme, pige og dreng, børns rettigheder. Hæfte. 

6. Film: Menneskerettighederne. Hæfte. Diskussion om fordomme, frihed og 

tvang. 

7. De store frihedskæmpere, dynamikkerne, højtlæsning om Gandhi, Dalai Lama, 

Muhammad Yunus, Martin Luther-King, Mandela, Oscar Arias Sanchez. 

Diskussion om sandt og falsk, kærlighed og had,  fordomme, hvide og 

farvede. 

8. De store frihedskæmpere, dynamikkerne, højtlæsning om Ruby Bridge, 

Malala, Aung San Suu Kyi, Pearl S Buck, Eleanor Roosevelt. 

9. Demokrati, Grundloven og religionsfrihed, religiøse tilhørsforhold, tanke- og 

trosfrihed, respekt, Forenede Nationer, Menneskerettighederne og 

religionsfrihed, WTH og religionsfrihed, Nobels Fredspris, Fredshuset i Oslo, 



Spejderbevægelsen, Baden Powel og religionsfrihed, Diskussion om mening 

og tomhed. 

10. Årseksamen, planche. 


