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Årsplan i kristendom for 2.b 2022-2023        MA

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for efter 3. klasse i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 2. fase. Målene er delt op
i kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere
nede i detaljen.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i
løbet af skoleåret. I løbet af året kommer vi til at arbejde med mange spændende emner. Som skrevet ovenfor er der plads til justeringer i
årsplanen, således at elevernes ønsker efterkommes inden for rimelighedens grænser.

Undervejs vil der som altid være emneuger, der tager nogle af vores krill-timer, men som selvfølgelig også bidrager til en spændende og
varieret undervisning.

Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.

Opmærksomhedspunkter efter 3. klassetrin:
● Livsfilosofi og etik

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
● Bibelske fortællinger

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
● Kristendom

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i
Danmark



Aktivitet/emne/måned Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Kirken

August-oktober

Kristendom

Kristne grundbegreber

Kristne udtryk

Fortælling og kultur

● Eleven får viden om kirkens rum
og indretning

● Eleven får kendskab til salmens
betydning ift. bibelske
fortællinger.

● Eleven kan fortælle om kirkens
ritualer.

● Eleven kan genfortælle
salmernes indhold og betydning

Eleverne kan give eksempler på kirkens
rum og indretning.

Eleverne kan svare på konkrete
spørgsmål om kirkens ritualer,
fortællinger og salmer.

Eleverne kan tale om salmer, der
bruges i gudstjenesten og forstå, hvad
den handler om.

Samtale og

kirkebesøg

Arbejdsark

Kreative opgaver

Fællesskab og
forskellighed

November

Livsfilosofi og etik

Fortællinger og
livstydning

● Eleven kan komme med
eksempler på forskellighed og
fællesskaber i eget liv.

● Eleven kan forklare ordene
fællesskab, forskellighed,
ensomhed, tilgivelse og
næstekærlighed.

● Jeg kan fortælle, hvad Jesus
sagde om tilgivelse og
næstekærlighed.

● Eleven kan diskutere, hvorfor
fællesskaber er vigtige.

Eleverne fortæller om konkrete
episoder, hvor forskellighed og
fællesskaber har haft indflydelse på
deres liv.

Eleverne kan forklare ordene
fællesskab, forskellighed, ensomhed,
tilgivelse og næstekærlighed.

Eleverne kan fortælle, hvad Jesus
sagde om tilgivelse og næstekærlighed.

Samtale

Kreative opgaver

Juleevangeliet

December

Kristendom

Kristne grundbegreber

Fortælling og kultur

● Eleven får viden om
juleevangeliet og Jesu fødsel

● Eleven kan udtrykke sig om
centrale bibelske begivenheder

● Eleven kan genfortælle
juleevangeliet

● Eleven kan tale om og synge
julesalmer

● Eleven kan forklare hvordan
julen hænger sammen med

Samtale

Kreative opgaver

Rollespil



● Eleven får viden om
kristendommens opståen og
udvikling.

● Eleven kan synge og forstå
udvalgte julesalmer

historien om Jesu fødsel

Nordisk mytologi

Januar og februar

Trosvalg og
tilværelses betydning

kristendommens
historie

● Eleven får viden om overgangen
til kristendommen i Danmark.

● Eleven kan udtrykke sig om
ligheder og forskelle samt
reflektere over disse

● Eleven får viden om guder og
steder i nordisk mytologi

● Eleven kan beskrive
overgangen fra troen på de
nordiske guder til
kristendommen i Danmark

● Eleven kan fortælle om guder,
begreber og steder i nordisk
mytologi

● Eleven kan sammenligne
skabelsesmyten i nordisk
mytologi med kristendommens
skabelsesmyte

Samtale

Kreative opgaver

Myte: Regnbuen

Februar

Livsfilosofi og etik

Trosvalg og
tilværelses betydning

Bibelske fortællinger

● Eleven får viden om myter samt
deres oprindelse

● Eleven får viden om forskellige
myter samt
skabelsesberetningen

● Eleven kan fortælle, hvad en
myte er.

● Eleven kan  fortælle, hvordan
myten er opstået

● Eleven kan gøre sig tanker om,
hvordan de første mennesker
blev skabt

● Eleven kan genkende samt
genfortælle udvalgte myter

Samtale

Opgaveark

Kreative opgaver

Jesus og miraklerne

Marts

Livsfilosofi og etik

Fortælling og
livstydning

● Eleven har viden om
grundlæggende
tilværelsesspørgsmål, som de

● Eleverne kan med egne ord
fortælle, hvad et mirakel er.

●
● Eleverne kan give eksempler

Samtale

Arbejdsark



Kristne grundbegreber
kommer til udtryk i religioner og
livsopfattelser.

● Eleven har viden om Bibelen
● Eleven har viden om centrale

kristne grundbegreber

på, hvad det vil sige at være
anderledes.

●
● Eleverne kan kan genfortælle

historierne om Jesus’ mirakler.
●

Planche

Jesus’ sidste tid -
Påske

Marts og april

Livsfilosofi og etik

Bibelske fortællinger

Kristne grundbegreber

● Eleven får viden om påsken
samt historier fra Bibelen om
Jesus' sidste tid

● Eleven får viden om påskens
betydning i kristendommen.

● Eleven skal undersøge og
spørge sig selv,  hvad der er
rigtigt og forkert at gøre.

● Eleven får viden om begreberne
at forråde og at tilgive.

Eleven genfortæller med udgangspunkt
i påskens dage om Jesus' sidste tid.

Eleven forklarer mere detaljeret om
påskens betydning; fx at det er en vigtig
højtid, fordi Jesus døde og genopstod,
og det kan fx give de kristne håb om et
liv efter døden

Eleven  kan forklare, hvad det vil sige at
forråde og at tilgive.

Eleven deltager aktivt i en samtale om
rigtig og forkert opførsel og begrunder
sine holdninger.

Samtale

Arbejdsbog

● Eleven får viden om myter samt
deres oprindelse

● Eleven får viden om forskellige
myter samt
skabelsesberetningen

● Eleven kan fortælle, hvad en
myte er.

● Eleven kan  fortælle, hvordan
myten er opstået

● Eleven kan gøre sig tanker om,
hvordan de første mennesker
blev skabt

● Eleven kan genkende samt
genfortælle udvalgte myter

Samtale

Opgaveark

Kreative opgaver



Kristi Himmelfart

Maj

Livsfilosofi og etik

Kristne udtryk

Trosvalg og
tilværelses betydning

Kristendommens
historie

● Eleven får viden om Kristi
Himmelfartsdag

● Eleven får viden om de første
kristne samt kristendommens
historie

● Eleven kan fortælle om Kristi
himmelfart.

● Eleven kan tale om de første
kristne.

● Eleven kan med egne ord
genfortælle forløbet omkring
Kristi Himmelfartsdag samt
påsken

Samtale

Arbejdsbog

Pinse

Maj

Kristne udtryk

Kristendommens
historie

Bibelske fortællinger

● Eleven kan undersøge pinsen
samt pinsens betydning,
begreber samt udtryk.

● Eleven kan fortælle om pinse.
● Eleven kan tale om de første

kristne.

● Eleven kan fortælle om pinsen
samt samtale om de første
kristne

● Eleven kan anvende kristne
udtryk og med egne ord fortælle
hvad pinsen er.

Samtale

Arbejdsbog

Jødedom
Juni

Livsfilosofi og etik

Trosvalg og
tilværelses betydning

Sprog og skriftsprog

Kristne udtryk

● Eleven får viden om og kan
forklare ord fra jødedom.

● Eleven får viden om, hvad det vil
sige at være jøde.

● Eleven får til mål at
sammenligne jødedom og
kristendom.

● Eleven skal samtale om, at
mennesker kan være forskellige

● Eleven svarer på spørgsmål om
fx den hellige bog, bygninger,
ritualer eller religionens
fortællinger inden for jødedom.

● Eleven kommer med enkelte
eksempler på ligheder og
forskelle mellem de to
religioner.

● Eleven deltager aktivt i samtale
om og undersøgelse af

Samtale

Arbejdsbog



forskellighed og argumenterer
for sine synspunkter.

Alle de opstillede tegn på læring vil blive en stor del af min egen og elevernes evaluering.

Mange af emnerne opfylder flere af målene, jeg har dog valgt kun at skrive dem et sted.


