
Årsplan for faget Kristendom i 1.- 2. klasse, 2017/18  
  
Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og 
evaluering: 

Etik og store følelser 
Fællesfagligt med 
dansk, engelsk, musik 
og billedkunst 
 
Uge 33-39  

● Introduktion til faget. 
● Kende og kunne udtrykke sig 

om grundlæggende etiske 
problemstillinger og følelser. 

● Bruge sin viden/forforståelse 
og diskutere udvalgte historier 
fra Bibelen. 

Clioonline.dk/religionsfaget/indskoli
ng/store følelser. 
Etiske og livsfilosofiske fortælling, 
billeder, læsetekster, små film og 
debatoplæg. 
Tekster fra Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente. 

Interaktivt forløb. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
Eleven kan deltage i sociale, 
etiske og livsfilosofisk samtaler og 
aktiviteter. 
Eleven kan udtrykke sig om 
centrale bibelske fortællinger. 

Jesu fødsel 
 
Fællesfagligt med 
musik, billedkunst og 
dansk. 
 
Uge  43-50 

● Kende og genfortælle historier 
og salmer om Jesu' fødsel 

● Kende betydningen af advent, 
jul og helligtrekonger. 

● Kende centrale religiøse 
symboler: stjernen og englen. 

● Spejle egne holdninger og 
værdier i kristen kulturtradition. 

Clioonline.dk/religionsfaget/indskoli
ng/jul. 
Fortælling, billeder, læsetekster, 
små film og debatoplæg. 
Tekster fra Det Nye Testamente. 
Danske julesalmer. 

Interaktivt forløb. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
Eleven har viden, og kan deltage i 
samtale, om bibelske fortællinger. 
Eleven kan genkende og har 
viden om centrale symboler, 
ritualer og salmer i 
kristendommen. 

Kirken 
Fællesfagligt med 
billedkunst og musik. 
Uge 1-12 
Undtaget uger: 
uge 6: forklar fastelavn 
uge 12: forklar påsken 

● Kendskab til kirkens rum, 
indretning og funktion i forhold 
til centrale begreber og ritualer 
som gudstjeneste, prædiken, 
alter, nadver og dåb. 

● Reflektere over kirken som et 
religiøst og kulturelt rum. 

Clioonline.dk/religionsfaget/indskoli
ng/kirken 
Besøge St. Hans Kirke og/eller 
Odense Domkirke 
“Kirken den er et gammelt hus” af 
N.F.S Grundtvig (1836) 
“I østen stiger solen op” af B.S. 
Ingemann (1837) 

Eleven formidler viden om kirkens 
religiøse og kulturelle betydning 
vha. aktiviteterne “Hvad bruges i 
en gudstjeneste” og “Hvad er det 
i en kirke” (Interaktive forløb). 
Fælles, i grupper og individuelt. 
 
 



Den nordiske mytologi 
Fællesfagligt med 
dansk og billedkunst. 
Uge 14-24 
Undtaget uger: 
Uge 17: fokus Bededag 
Uge 19: Kr. Himmelfart 
Uge 20: fokus Pinsen 

● Kende og genfortælle udvalgte 
nordiske myter. 

● Udtrykke sig kreativt om 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål. 

● Kende mytologiens betydning 
for dansk kultur. 

“Ask Ygdrasil” af Alf Henrikson og 
Edward Lindahl. 
Fortælling, billeder, læsetekster, film 
og debatoplæg. 
Clioonline.dk/religionsfaget/indskoli
ng. 
 

Højtlæsning. Fælles, i grupper og 
individuelt. 
Samtale om asatroen og myternes 
placering og betydning samtiden 
og i vores liv.  
Udstilling af kreative produkter.  
Fremlæggelse af gruppearbejde 
for resten af klassen. 

Generelt: 
Målet er, at eleverne stifter bekendtskab med følgende tre kompetenceområder, jvf. Fælles Mål 2009. 
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. 
 
Jeg prioriterer elevernes egen undren og vores samtaler om livets store spørgsmål og refleksion over tro, etik og moral. 
Venlig hilsen Gitte Grønne. August 2017. 

 

 
 

 


