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Kristendom
9. kl.
1. Formål med faget
Der tages udgangspunkt i Fælles Mål.
Årsplanen bygger videre på de foregående årsplaner, og der er i forløbene indtænkt
en progression i forhold til både forudgående og efterfølgende forløb. Eleverne kan
altså støde på emner, som de tidligere har arbejdet med, men som her tilføjes ny
viden eller en anden vinkel Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er,
at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for
livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

2.
Arbejdsmetoder og materialer
Fagets mål og folkeskolens prøve lægger op til at arbejde problemorienteret i
undervisningen. Dette kommer til udtryk i forløbene i årsplanen, ved at
undervisningen løbende inddrager eller tager udgangspunkt i problemstillinger.
Forløbene er velegnet som forberedelse til folkeskolens prøve i
kristendomskundskab.
Fagportalen: Clio Online og Kristendom dk.
Landsdækkende projekt fra Skoletjenesten SYLF.

Uge

Emne
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33
34 – 39
Uge 36: Bornholm

40 - 41
Uge 41: 9. kl. brobygning

42
43-47
Uge 43: 7. – 10. kl. projektuge
Uge 46: 8. – 10 kl. praktik
Uge 46: 7. kl. skyggepraktik
48-51

52- 01
2-6

Velkommen tilbage. Gennemgang
af årsplan.
Kristendom i udvikling: (Clio
Online)
I dette forløb kommer vi til at
arbejde med udviklingen af
samfundet, troen og kirken
gennem de sidste 400 år. De tre
områder er gennemgående for
forløbet, og udviklingen har været
voldsom.
Går det hele ad helvede til?
(Landsdækkende projekt fra
Skoletjenesten SYLF). I projektet
skal eleverne arbejde med såvel
dystopier og utopier som
forestillinger om paradis og
helvede i kristendommen og Islam
Efterårsferie
Går det hele ad helvede til?
(Landsdækkende projekt fra
Skoletjenesten SYLF).
Buddhismen (Clio Online) I dette
forløb skal vi undersøge
hovedtankerne i buddhismen. Det
skal I bl.a. gøre ved at lave et
produkt.
juleferie
Reformationen (Clio Online) I dette
forløb skal vi arbejde med
reformationens årsager, forløb og
konsekvenser med fokus på
Danmark
2

Helle Spring Hansen

7
8 – 15
Uge 9: 7. – 10. kl. projektuge
Uge 11: 7. – 10. kl. lejrskole
Uge 15: Påskeferie
16 - 17

18 - 24

Vinterferie.
Bibelens hovedpersoner
Kristendom.dk
Troens folk (Clio Online) I dette
forløb skal vi arbejde med
hinduismen og buddhismen, som
vi bl.a. skal sammenligne med
kristendommen.
Lave projekter/emner færdig.
Oprydning. Evaluering af året
Uge 19: skr. Eksamen begynder
Uge 21: læseferie 9. kl., eksamen
og RLSgames.

Evaluering

Alle forløb på Clio Online bliver evalueret digitalt. Desuden gives der feedback efter
hvert projekt.
Jeg arbejder så vidt mulig efter planen, men der kan naturligvis opstå uforudsete
situationer, som gør at det kan blive nødvendigt med mindre justeringer.
Skrevet af:
Helle Spring Hansen
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