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Opgivelser for faget kristendomskundskab 
 

Emner + 
kompetenceområde:  

Problemstillinger: Opgivelser: Kildetyper: Kulturteknikker: 

1. Hvad tror vi på? 
(Kristendom) 

Hvad vil det sige at have al 
magt? 
 
Hvis Gud har al magt, er der 
da noget han ikke kan? 
 
Hvad er det ondes problem? 
 
Hvis Gud er god og har al 

magt, hvorfor får vi ikke altid 

det, vi beder om? 

 

Hvem kan stilles til ansvar for 

det onde, eller hvis skyld er 

det? 

Den apostolske trosbekendelse, www.kristendom.dk, 
19/1-2006 
 
Tom Shadyac, Bruce den almægtige, 2003 
 
Joan Osborne, What if God was one of us?, 1995 
 
 

Artikel 
 
 
Film 
 
Sang 

Klassen har ud 
fra spørgsmål 
om film og sang 
undersøgt 
diverse 
problemstillinger 
og 
perspektiveret 
det til den 
apostolske 
trosbekendelse. 

2. De fem store 
religioner 
(ikke-kristne religioner 
og andre livsopfattelser) 
 
Mulige delemner: 
- Kristendom 
- Buddhisme 
- Islam 

Hvad kendetegner 
henholdsvis; kristendom, 
buddhisme, islam, jødedom 
og hinduisme 
 
Hvilke ligheder og forskelle 
er der mellem de fem store 
religioner?  
 

Kristendom 
Henny Nørgaard, Os og kristendom 7/8, (s. 41 - 51), 
Forlag Malling Beck, 2006 
 
Buddhisme 
Henny Nørgaard, Os og kristendom 7/8, (s. 30 - 41), 
Forlag Malling Beck, 2006 
 
Islam 

 
Baggrundstekst 
 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
 

Vi har arbejdet 
IT-baseret, hvor 
eleverne har 
udviklet 
præsentationer 
ved hjælp af 
Google Slides 
eller Prezi.  
 

http://www.worreambjoern.dk/
http://www.kristendom.dk/
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- Jødedom 
- Hinduisme 

Hvilke symboler relaterer sig 
til de fem forskellige 
religioner? 
 
Hvilke love og regler gælder 
for de fem religioner? 

Henny Nørgaard, Os og kristendom 7/8, (s. 52 - 65), 
Forlag Malling Beck, 2006 
 
Sue Penney, Et spørgsmål om tro - Islam, Ålykke, 
1995 
 
Jødedom 
Henny Nørgaard, Os og kristendom 6, (s. 52 - 66), 
Forlag Malling Beck, 2002 
 
Hinduisme 
Henny Nørgaard, Os og kristendom 7/8, (s. 16 - 29), 
Forlag Malling Beck, 2006 

Baggrundstekst 
 
 
Opslagsbog 
 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
 
Baggrundstekst 

Eleverne har 
arbejdet med 
informationssøg
ning og 
kildekritik.  
 

3. Jobs bog 
(Bibelske fortællinger) 

Hvordan bliver Gud 
fremstillet i henholdsvis Det 
Gamle- og Det Nye 
Testamente? 
 
Hvad er “det ondes 
problem” - og hvilke mulige 
løsninger er der på det ondes 
problem? 
 
Hvordan kan 
bibelfortællingen om Jobs 
bog bruges den dag i dag?  

Kilde 1: James Jacques Joseph Tissot (French, 
1836-1902), Job and His Three Friends, c. 1896-1902, 
The Jewish Museum 
(http://thejewishmuseum.org/collection/26606-job-
and-his-three-friends)  
 
Peter Madsen, Historien om Job, Det danske 
bibelselskab 
 
Kilde 2: Syndflodsberetningen, 1. mosebog kap. 6 - 
9,17 
 
Kilde 3: Den fortabte søn, Lukasevangeliet kap. 15, 
11 - 32 
 
Anders Thomas Jensen, Adams Æbler, 2005 

Maleri 
 
 
 
 
 
Grafisk 
bibelfortælling 
 
Bibellignelse 
 
 
Bibellignelse 
 
 
Film 

Klassen har 
makkerlæst i 
bogen Historien 
om Job og 
arbejdet 
undersøgende 
med de 
tilhørende 
spørgsmål og 
bibellignelser 

http://www.worreambjoern.dk/
http://thejewishmuseum.org/collection/26606-job-and-his-three-friends
http://thejewishmuseum.org/collection/26606-job-and-his-three-friends


Natascha Worre Ambjørn  

www.worreambjoern.dk  

Skoleåret 2016 - 2018 

4. Kristendommens 
historie i fortid, nutid & 
fremtid 
(Kristendom) 

Hvordan udviklede troen, 
kirken og samfundet sig i 
1600- og 1700-tallet? 
 
Hvordan blev kirken en 
kampplads for andre 
politiske områder i løbet af 
1900-tallet og hvorfor? 
 
Hvordan ser fremtiden ud for 
kristendommen i Danmark? 
 

Kilde 1: 1000 års tro: Troen skal styrke riget (4:6), 
dr.dk/skole, 30/11-16, kortlink.dk/dr/sff5, anvendt d. 
4/4-18 
 
Kilde 2: Mit hjerte altid vanker, salmebogen, salme 
125, melodi Carl Nielsen, 1914, 
https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/mit-hj
erte-altid-vanker, anvendt d. 4/4-18 
 
Kilde 3: 1000 års tro: Friheden til at tro (5:6), 
dr.dk/skole, 7/12-16, kortlink.dk/dr/ss47, anvendt d. 
4/4-18 
 
Kilde 4: 1000 års tro: Kvindekamp i kirken (6:6), 
dr.dk/skole, 14/12-16, kortlink.dk/dr/syyk, anvendt 
d. 4/4-18 
 
Højsgaard, Morten Thomsen: Kristendommen vender 
tilbage til fremtiden på internettet, 
kristeligt-dagblad.dk, 25/1-08, kortlink.dk/tgqe, 
anvendt d. 4/4-18 

Dokumentarserie 
afsnit 4 
 
 
Salme 
 
 
 
 
Dokumentarserie 
afsnit 5 
 
 
Dokumentarserie 
afsnit 6 
 
 
Artikel 

Rollelæsning, 
svar & byt, 
læsning, samt 
reflekterende/pe
rspektiverende 
arbejde. 

5. Noas ark 
(Bibelske fortællinger) 

Hvordan skildres Noa i det 
gamle testamente? 
 
Hvilke forskelle og ligheder 
er der mellem Noa i DGT og 
Koranen 
 
Hvilke forskelle og ligheder 
er der mellem de fem 
syndflodshistorier? 

Kilde 1: Den store syndflod, DGT 1. mosebog kap. 6 - 
9, 
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibeleno
nline  
 
Jørgensen, Nour Tessie: Hvad siger Koranen om Noas 
ark?, religion.dk, 1/5-14, kortlink.dk/religion/tgnp, 
anvendt 4/4-18 
 

Bibelsk fortælling 
 
 
 
 
Artikel 
 
 
 
 

Klassen har læst 
og arbejdet 
undersøgende. 

http://www.worreambjoern.dk/
http://www.kortlink.dk/dr/sff5
https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/mit-hjerte-altid-vanker
https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/mit-hjerte-altid-vanker
http://www.kortlink.dk/dr/ss47
http://www.kortlink.dk/dr/syyk
http://www.kortlink.dk/tgqe
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
http://kortlink.dk/religion/tgnp
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Hvordan kan den bibelske 
fortælling om Den store 
syndflod forståes i et 
nudtidigt perspektiv? 

Iversen, Marija Krogh: Varm op til biografturen: 
Hvem var Noa?, religion.dk, 28/3-14, 
kortlink.dk/religion/tgp2, anvendt 4/4-18 
 
Sørensen, Mette Hougaard: Fem syndflods-historier 
fra alverdens kulturer, religion.dk, 3/7-09, 
kortlink.dk/religion/tgp3, anvendt 4/4-18 

Artikel 
 
 
 
Artikel 

6. Kunst og symboler i 
kristendommen 
(Kristendom) 

Hvilke symboler kendetegner 
kristendommen?  
 
Hvordan har Jesu-billedet 
ændret sig gennem 
historien? 
 
Hvordan har den religiøse 
kunst ændret sig gennem 
tiden? 

Røgild, Inger: Symboler i Bibelen, Skolebibelen, 
bibelselskabet (s. 127 - 129).  
 
Ehlers, Anne Strand: Hvad er religiøse symboler?, 
religionsfaget.dk, 17/8-16 
 
Kilde 1: § 67, Grundloven, www.ft.dk 

Kilde 2: Dali, Salvador: Den hellige Johannes af 
Korsets Kristus, 1951 

Kilde 3: Marc Chagall: Hvid korsfæstelse, 1938 
 
Kilde 4: Rubens: Jesus på korset mellem de to røvere,          
1619-20 

Leksikon fra 
Skolebibelen 
 
Baggrundstekst 
 
 
Lovtekst 
 
Maleri 
 
Maleri 
 
 
Maleri 

Klassen har 
udarbejdet 
digitale 
præsentationer 
om diverse 
symboler inden 
for 
kristendommen 
samt ikke-kristne 
religioner. 

7. De syv dødssynder 
(Kristendom) 

Hvordan påvirker 
dødssynderne og opfattelsen 
af dem mig i mit liv? 

Hvordan påvirker det 
samfundet, at vi taler om de 
syv laster som dødssynder?  

Fincher, David: Se7en (Seven), 1995 
 
Liam O’Connor (L.O.C): XxxCouture/Melankolia, 
Virgin Music Denmark, 2008 
 
Kilde 1: 1. mosebog, kapitel 2 – Adam og Eva, 
Bibelen 
 
Kilde 2: 1. mosebog, kapitel 3 – syndefaldet, Bibelen 

Film 
 
Dobbeltalbum 
 
 
Bibeltekst 
 
Bibeltekst 
 

Klassen har 
arbejdet 
undersøgende 
og sammenlignet 
bibeltekster med 
filmen og emnet 
de syv 
dødssynder. 

http://www.worreambjoern.dk/
http://www.kortlink.dk/religion/tgp2
http://www.kortlink.dk/religion/tgp3
http://www.ft.dk/
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Hvad siger kirken i forhold til 
de syv dødssynder? 

 

 
Kilde 3: Romerbrevet, kapitel 5 – Adam og Kristus, 
Bibelen 
 
Kilde 4: Romerbrevet, kapitel 13 – Kærlighed er 
lovens fylde, Bibelen 
 
Andersen, Kenneth Bøgh: Djævelens lærling, Høst & 
Søn, 2005, (s. 52 - 58) 
 

Bibeltekst 
 
 
Bibeltekst 
 
 
 
Uddrag af 
ungdomsroman 

 
8. De store spørgsmål 
(Livsfilosofi og Etik) 

 
Hvad er lykke? 
 
Hvordan skal jeg leve for at      
få et godt liv? 

 
The School of life: What is philosophy for?, 
youtube.com, 9/10-14 
 
Hinge, Helle: Hvad er filosofi?, religionsfaget.dk, 
10/11-16 
 
Kilde 1: Filosofi på gaden, www.dr.dk/skole, 24/7-06 
 
Oddershede, Susanne Ellemose: Hvad er etik?, 
religionsfaget.dk, 20/10-16 
 
Ebdrup, Niels: Hvordan får vi det gode liv?, 
www.videnskab.dk, 7/4-13 
 
Kilde 2: Lignelsen om det mistede får, 
Lukasevangeliet kap. 15, 1-5.  

 
Youtube-video 
 
 
Baggrundstekst 
 
 
Lydklip 
 
Baggrundstekst 
 
 
Artikel 
 
 
Bibellignelse 

 
Klassen har 
arbejdet med 
forskellige 
diskussionsform
er. 

9. Aktiv dødshjælp 
(Livsfilosofi og Etik) 

Skal aktiv dødshjælp være 
lovligt? 
 

Kilde 1: Kaj vil begå selvmord i Schweiz, 
www.nyheder.tv2.dk, 23/8-09 
 

Artikel 
 
 

Klassen har i 
grupper læst 
kilderne og har 

http://www.worreambjoern.dk/
http://www.dr.dk/skole
http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvordan-far-vi-det-gode-liv
http://www.nyheder.tv2.dk/
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Hvilke argumenter er der for 
og imod aktiv dødshjælp? 
 
Er der nogle religioner, hvor 
aktiv dødshjælp er 
lovligt/ikke lovligt? 
 

Kilde 2: Kaj Guldbech har brug for aktiv dødshjælp, 
http://tosommerfugle.blogspot.dk/2009/08/kaj-guld
bech-har-brug-for-aktiv-ddshjlp.html, 24/8-09 
 
Kilde 3: Jødedom: Livet vejer altid tungest, 
www.religion.dk, 25/4-05 
 
Kilde 4: Israel indfører “indirekte” aktiv dødshjælp, 
www.kristeligt-dagblad.dk, 13/12-05 

Blogindlæg 
 
 
 
Brevkasse indlæg 
 
Artikel 

ud fra dette 
lavet digitale 
nyhedsindslag, 
hvor de skulle 
have en reporter 
+ en debat for og 
imod aktiv 
dødshjælp.  

 

http://www.worreambjoern.dk/
http://tosommerfugle.blogspot.dk/2009/08/kaj-guldbech-har-brug-for-aktiv-ddshjlp.html
http://tosommerfugle.blogspot.dk/2009/08/kaj-guldbech-har-brug-for-aktiv-ddshjlp.html
http://www.religion.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/

