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48
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Kristendom;
Historie
Retninger

Eleven kan forklare,
hvad kristendom er, og
gengive hovedtræk i
kristendommens
historie.

Eleven har viden om
og kan gengive
centrale begivenheder
i kristendommens
historie og udvikling.

Eleven skal forholde sig
til kristendommens
historie og de
begivenheder der fulgte
med. Desuden får
eleven et indblik i hvor
mange 'grene'
kristendommen har.

Clioonline.dk
Emnet:
Kristendom;
Historie
Retninger

Snak og diskussion
på klassen.
Evt. eget studie.

Øvrige
oplysninger
1.-6.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Emneuge +
motionsdag
Ferie
Folkekirken

Fra hedning til
katolik

Eleven kan forklare,
hvad kristendom er, og
gengive hovedtræk i
kristendommens
historie, herunder
folkekirkens betydning
i Danmark.

Eleven kan beskrive
brydningstiden i den
kristne historie, hvor
Danmark blev gjort
kristent.

Eleven kan redegøre
for betydningen af
centrale
grundbegreber i
kristendommen.
Eleven skal opnå viden
om folkekirkens
medlemstal og udvikling.
Eleven kan udtrykke
sig om betydningen af
trosvalg for
menneskers
handlinger og tydning
af tilværelsen.

Eleven kan gøre rede
for folkekirkens
opbygning, de
forskellige
arbejdsopgaver der
findes i folkekirken samt
opnå viden om hvad en
folkekirkepræst laver.

Clioonline.dk
Undervisningsforløbet:
Folkekirken

Snak og diskussion
på klassen.
Evt. eget studie.

Igennem en
gennemgang af
trosskiftet fra Nordisk
mytologi til Kristendom,
vil eleverne danne en
mening om hvad og
hvor vigtigt tro er.

Clioonline.dk
Det interaktive
forløb:
Fra hedning til
katolik

Selvevaluering
både i starten og i
slutningen af
forløbet som
sendes til mig via
clios interne
system.

Torsdag: Åben Skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Onsdag: Åben MS/
Lucia

Ferie

Uge

Emne

1
2
3

Fra hedning til
katolik

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

Se ovenstående
Fredag: musicalstart
(9.40-11.40)
Musical
Fredag: forestilling og
skolefest

4
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21

Øvrige
oplysninger

Hvad er filosofi

Eleven kan udtrykke
sig nuanceret om den
religiøse dimensions
indhold og betydning
ud fra grundlæggende
tilværelsesspørgsmål
og etiske principper.

Eleven kan i skrift og
tale udtrykke sig om
grundlæggende
tilværelsesspørgsmål i
relation til den
religiøse dimensions
betydning.

Eleverne skal lære at
'tænke frit' om livet,
troen og tilværelsen
samt at kunne udtrykke
det der undrer dem
både skriftligt og
mundtligt.

Clioonline.dk
Emnet:
Hvad er filosofi

Snak og diskussion
på klassen.

Uge sex i eget skema

Ferie
Biblens
Lignelser
Myter

Eleven kan genkende
temaer fra centrale
bibelske fortællinger i
kulturelle udtryk.

Eleven kan redegøre
for brug af bibelske
fortællinger i sprog,
kunst og samfund.

Ved at dykke plukvis
ned i biblen med fokus
på lignelser og myter,
får eleven et bredere
billede af
kristendommen og
dennes historie.

Clioonline.dk
Emnet:
Biblen;
Lignelser
Myter

Snak og diskussion
på klassen.
Evt. eget studie.

Religiøs kunst

Eleven har viden om
udlægninger af samt
kan redegøre for
betydninger af
centrale symboler,
ritualer, musik og
salmer.

Eleven kan genkende
og udpege religiøs
kunst samt
kategorisere kunstens
udtryk til en religion.

Igennem arbejde med
symboler knyttet til
kristendom, islam,
jødedom, hinduisme og
buddhisme vil eleven få
et indblik i, hvordan de
forskellige religioner
udtrykker sig og kan
genkendes.

Clioonline.dk
Det interaktive
forløb:
Religiøs kunst

Selvevaluering
både i starten og i
slutningen af
forløbet som
sendes til mig via
clios interne
system.

Påskeferie
Mandag 2.påskedag

Fredag: St.bededag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie
Mandag: 2.pinsedag
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Uge

Emne
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Lejrskole
Kristne højtider

26

Afslutning og
evaluering

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

Øvrige
oplysninger
Tirsdag: Grundlovsdag

Eleven kan forklare,
hvad kristendom er, og
gengive hovedtræk i
kristendommens
årshjul.

Eleven kan udtrykke
sig om forholdet
mellem Det Gamle
Testamente og Det
Nye Testamente.

Eleven kan forklare
forskellen mellem Det
Gamle- og Nye
Testamente samt
fortælle om kristne
højtider, hvorfor og
hvordan de fejres, med
baggrund i historier fra
biblen.

Clioonline.dk
Emnet:
Kristendom;
Kristne højtider

Snak og diskussion
på klassen.

