
Årsplan for kristendom 3.b 22/23

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for efter 3. klasse i forenklede Fælles
Mål med særligt fokus på 3. 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.

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

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.



Uge Emne Kompetencemål og
færdigheds- og
vidensområder

Læringsmål/Tegn
på læring

Evaluering

Uge 32-38

Faguge i
uge 35

Kristne
symboler

Livsfilosofi og etik
·  Sprog og skriftsprog
(fase 1)

Kristendom
·  Kristne grundbegreber
(fase 1)
·  Kristne udtryk (fase 1)

Faglig læsning

·  Jeg kan læse
tekster om symboler
og arbejde med
læseformål, fagord
og læseforståelse.

·  Jeg kan fortælle,
hvad symboler er, og
hvordan de bruges.

·  Jeg kan genkende
symbolerne kors,
hjerte, anker, due og
fisk og forklare, hvad
de betyder.

Samtale om
kristne
symboler samt
opgaver
relateret til
emnet.

Uge 39-45 Rams -
Skibet er
ladet med
Skal Vi
synge en
salme

Kristendom

kristne udtryk (fase 1)

- Jeg kan redegøre
for betydninger af
centrale symboler,
ritualer, musik og
salmer.

- Jeg har viden om
udlægninger af
symboler, ritualer,
musik og salmer.

Salmesang i
Domkirken
d.17 nov.

uge 47-51 Jesus'
lignelser

Livsfilosofi og etik
· Etik (fase 1)

Kristendom
·  Kristne grundbegreber
(fase 1)

Bibelske fortællinger
·  Fortælling og
livstydning (fase 1)

·  Jeg kan diskutere,
hvorfor og hvornår
man skal tilgive
andre.

·  Jeg kan forklare
ordene
barmhjertighed, nåde
og tilgivelse.

·  Jeg kan tale om
udvalgte lignelser.

Rollespil samt
opgaver
Samtaler på
klassen om
betydning af
lignelser



Uge 1-6

Alternativ
uge i uge 4

Døden Livsfilosofi og etik
·  Livsfilosofi (fase 1)

·  Trosvalg og
tilværelsestydning (fase
1)

Kristendom
·  Kristne udtryk (fase 1)

·  Jeg kan forklare og
tale om tro, tvivl,
evigt liv og sorg.

·  Jeg kan tale om,
hvad der sker efter
døden.

·  Jeg kan fortælle
om en begravelse i
folkekirken.

Samtale samt
opgaver

Uge 8-13

Faguge
uge 9

Buddha og
Ganesha

Livsfilosofi og etik
·  Livsfilosofi (fase 1)
·  Trosvalg og
tilværelsestydning (fase
1)

·  Sprog og skriftsprog
(fase 1)

·  Jeg kan tale om
hinduisme og
buddhisme.

·  Jeg kan fortælle
historier om guder og
tro fra hinduisme og
buddhisme.

·  Jeg kan forklare
ord fra hinduisme og
buddhisme.

Små opgaver
og fremstilling
af planche

Ritualer
uge 15-18

Faguge
uge 18

Ritualer Kristendom
·  Kristne grundbegreber
(fase 1)
·  Kristne udtryk (fase 1)

·  Jeg kan tale om
bøn og Fadervor.

·  Jeg kan beskrive
kristne ritualer.

·  Jeg kan synge og
tale om udvalgte
salmer.

Samtaler og
opgaver

uge 19-24 Nordisk
mytologi

Livsfilosofi og etik
·  Trosvalg og
tilværelsestydning (fase
1)

Kristendom
·  Kristendommens
historie (fase 1)

·  Jeg kan fortælle
om guder, begreber
og steder i den
nordiske mytologi.

·  Jeg kan
sammenligne
skabelsesmyten fra
den nordiske
mytologi med
kristendommens

Opgaver om
de nordiske
guder samt
overgangen til
kristendomme
n i DK.



skabelsesmyte.

·  Jeg kan beskrive
overgangen fra troen
på de nordiske guder
til kristendom i
Danmark.


