
Årsplan for faget Kristendom i 1.- 2. klasse, 2018/19  
  
Emner: 
 

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

Den nordiske mytologi 
 
Vi fortsætter, hvor vi 
slap i sidste skoleår 
med plads til nye ører. 
 
 
 
 
 
Uge 33-43  

● Kende og genfortælle udvalgte 
nordiske myter. 

● Kende mytologiens betydning 
for dansk kultur. 

● Samtale om asatroen og 
myternes betydning for 
samtiden og i vores liv.  

● Udtrykke sig kreativt om 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål. 

Højtlæsning fra Sigurd Barretts 
“Nordiske Guder” 
Clioonline.dk/religionsfaget 
Film: “Verdenshistorien del 1: En 
plads på jorden”, “Verdenshistorien 
del 2: En plads i himlen” og “Odins 
øje” 
http://filmcentralen.dk/alle/tema/film-
til-stoerre-boern  

Fortælling, billeder, læsetekster, 
film og debatoplæg. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
Eleven kan deltage i livsfilosofiske 
samtaler og udtrykke sig gennem 
genfortælling, tegning og 
dramatisering om centrale 
myter/fortællinger for den danske 
kultur. 
Fremlæggelse af gruppearbejde 
for resten af klassen. 
Udstilling af kreative produkter.  

Introduktion til 
Kristendommen 
 
 
 
 
Uge  44-3 

● Kende kirkens historie fra Odin 
og Thor til Martin Luther. 

● Lytte til og genfortælle 
historier. 

● Kende centrale religiøse 
personer. 

● Spejle egne holdninger og 
værdier i kristen kulturtradition. 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/religionsfa
get/indskoling/emner/kirken/kirkens
-historie/  
Fortælling, billeder, læsetekster, 
små film og debatoplæg. 
Tekster fra Det Nye Testamente. 

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

Introduktion til 
Jødedommen og Islam 
 

● Kende centrale personer, 
ritualer og traditioner i 
Jødedommen og Islam. 

● Reflektere over livsfilosofi og 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/religionsfa
get/indskoling/forloeb/show-unitpla

Eleven formidler i viden om 
religiøse og kulturelle betydning 
vha. aktiviteterne i det Interaktive 
forløb 
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Uge 4-13 

etik. 
● Sammenligne med den kristne 

tro. 

n/?unit_plan=b4d43428-1499-30a9-
d827-081565e32b19&is_preview=1 

Fælles, i grupper og individuelt. 
 
 

Introduktion til 
Buddhismen og 
Hinduismen 
 
 
Uge 14-24 

● Kende centrale personer, 
ritualer og traditioner i 
Buddhismen og Hinduismen.  

● Reflektere over livsfilosofi og 
etik. 

● Sammenligne med den kristne 
tro. 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/religionsfa
get/indskoling/forloeb/show-unitpla
n/?unit_plan=2e93fb7d-fe7b-4c8c-f8
fa-62d74ec3e57f&cHash=49f7e304
2513f9e88b050b2e78e09d96  

Eleven formidler i viden om 
religiøse og kulturelle betydning 
vha. aktiviteterne i det Interaktive 
forløb 
Fælles, i grupper og individuelt. 
 

Kirkeåret 
 
Spredt ud over hele 
skoleåret følger vi 
kirkeårets højtider. 
 
 
 
 
Hele året. 

● Kende og få viden om 
kirkeårets højtider og 
traditioner. 

● Kunne genfortælle og 
dramatisere myter/historier. 

● Reflektere over troens praksis 
gennem egne erfaringer. 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/religionsfa
get/indskoling/emner/kirken/hoejtid
er/  
Jeg forventer, at eleverne læser 
eller får læst Clio-teksten, som jeg 
lægger på Edulife/Lektiebogen 
forud for lektionen.  
Herefter bearbejdning af teksten i 
samtale, dramatisering og 
refleksion. 

Eleven kan deltage i livsfilosofiske 
samtaler og aktiviteter. 
Eleven kan udtrykke sig 
(genfortælling, tegning, 
dramatisering) om centrale 
myter/fortællinger for den danske 
kultur. 
 

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 2018. 
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