
 

 
Kristendom 5. klasse 2018/19 

Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense  
 

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

32   VELKOMMEN I 
SKOLE 
 
 
 
 

Fælles start + udflugt: 
 
Skolen 
 
Munke Mose 

Gåtur 
 
Leg, snak, hygge 
 
Information 

Fællesskab  Samtale 
 
Company Karma 

33 - 35   Etik: 
Venskaber 
 
 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/etik-og-filosofi/h
vad-er-etik/venner/ 
 

Læse 
 
Lytte 
 
Samtale/diskussion 
 
Nøgleordsstafet 

Jeg kan læse om og forklare, 
hvad venner, bekendte og 
kammerater er 
 
Jeg kan diskutere, hvorfor 
mennesker har brug for 
venner 

Skriftlig 

36 - 39  Filosofi: 
Hvad er et 
menneske? 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/forloeb/show-unitplan/
?unit_plan=0531d618-70
32-877d-2fd9-0643124b
8473&cHash=e8c195847
e6e4525e224cdb7bb29
67fa  

Læse 
 
Lytte 
 
Samtale 
Tegne 
 
Diskutere 

Jeg kan tænke over og tale o, 
hvad det vil sige at være et 
menneske 
 
Jeg fortælle om, hvad 
Bibelen siger om det at være 
menneske  
 
Jeg forklare begreberne: 
fortabt og tilgivet 
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40  Projektuge          

41  Træningstur Oure         

42  EFTERÅRSFERIE         

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

43 - 48  Den nordiske 
mytologi og 
trosskiftet 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/forloeb/show-unitplan/
?unit_plan=a983287b-a0
d8-f790-2a07-d9155e7b
0f64&cHash=8aab21bc4
41e8c36598d0b49fccb3
a68  

Læse 
 
Skrive mindmap m. noter 
 
Diskutere 
 
Se film 
 
Klassesamtale 
 
Sammenligne 

Jeg kan læse faglige tekster 
og arbejde med 
notatteknikker og fagord 
 
Jeg kan sammenligne 
kristendom og nordisk 
mytologi 
 
Jeg kan fortælle om 
trosskiftet i Danmark 

Mundtlig - 
klassesamtale 
 
Skriftlig - forskelle og 
ligheder 

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

49 - 51  Kristne højtider: 
Jul og lucia 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/  
 

Læse 
 
Klassesamtale 
 
Se film 
 
Tegne 
 
Synge salmer 

Jeg har viden om den kristne 
højtid jul - traditioner og 
ritualer 
 
Jeg kan fortælle om Lucias 
oprindelse 
 
Jeg kan fortælle om 
luciatraditionen i Danmark 

Mundtlig 
 
 

52  JULEFERIE         
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

1 + 2  Kristne højtider: 
 
Helligtrekonger 

 
 
Kyndelmisse 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/helligtrekon
ger/ 
 
https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/kyndelmisse
/  

Læse 
 
Drama 
 
Se film 
 
Tegne 
 
Klassesamtale 
 
 

Jeg har viden om 
helligtrekonger som kristen 
højtid 
 
Jeg har viden om 
kyndelmisse som kristen 
højtid 
 
Jeg kan læse faglige tekster 
og omsætte dem til drama 
eller tegninger 

Præsentation af 
drama 
 
Præsentation af 
tegninger 

3  Projektuge         

4 - 6  Kristne højtider: 
 
Fastelavn - Jesus og 
fasten 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/fastelavn/  

Læse 
 
Sammenligne 
 
Fortolke 
 
Besvare spørgsmål 
 
Gruppeopgave 

Jeg har viden om fastelavn 
som kristen højtid 
 
Jeg kan fortælle, hvad faste 
er, og 40 fastedage før påske 
 
Jeg kan læse og genfortælle 
bibelteksten: Jesus i ørkenen 
 
Jeg kan tale om faste og 
fristelse i forhold til eget liv 

Skriftlig med 
spørgsmål 
 
Mundtlig med 
klassesamtale 
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7  VINTERFERIE         

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

8 - 14  Verdens religioner: 
Jødedom 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/forloeb/show-unitplan/
?unit_plan=2dc2cf00-ca
35-439c-8acc-8fd0672c
06f2&cHash=4cf0797531
2a2424625fe39961f4e2
c5 
 
Religiøse genstande: 
jødedom (CFU 
22/2-29/3) 
 
De små fagbøger - 
jødedom (CFU 8/2 - 12/4) 
 
 

Læse 
 
Tidslinje 
 
Elektronisk præsentation  
 
Undersøge 
 
Diskutere 
 
Sammenligne 

Begyndende kendskab til 
ikke-kristne religioner og 
livsopfattelser:  
Hovedtræk, grundbegreber, 
fremtrædelsesformer 
 
Jeg kan sammenligne 
jødedom og kristendom med 
fokus på bibelske fortællinger 
 
Jeg kan fortælle om jødedom 
med fokus på religionens 
myter 
 
Jeg kan præsentere jødisk 
historie og jødisk pilgrimsmål 
med fokus på deres 
betydning for en jødes liv og 
tro 

Skriftlig med 
spørgsmål 

15  Kristne højtider: 
 
Påske 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/paaske/ 
 

Læse 
 
Se film 
 
Lav tegneserie 

Jeg har viden om påsken 
som kristen højtid 
 
Jeg kan genfortælle påsken i 
en tegneserie 

Præsentere 
tegneserie 
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16  PÅSKEFERIE         

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

17 - 21  Verdens religioner: 
Hinduisme 
 

 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/religioner/hindu
isme/ 
 
Hinduistiske genstande 
(CFU 26/4 - 14/6) 
 

Læse 
 
Skrive 
 
Se film 
 
Klassesamtale 
 
Diskussion 
 
Sammenligne 

Begyndende kendskab til 
ikke-kristne religioner og 
livsopfattelser:  
Hovedtræk, grundbegreber, 
fremtrædelsesformer 
 
Jeg kan sammenligne 
hinduisme og kristendom 
 
Jeg kan fortælle om 
hinduistiske højtider og 
ritualer 
 
Jeg kan fortælle om 
hinduismens trosgrundlag, 
historie og myter 

Mundtlig - 
klassesamtale 
 
Skriftlig - 
nøgleordsstafet 

22  KR. HIMMELFART         

23 - 25  Kristne højtider: 
 
Kristi himmelfart 

 
 

https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist
ne-hoejtider/kristi-himme
lfart/ 
 
https://www.clioonline.dk
/religionsfaget/mellemtri
n/emner/kristendom/krist

Læse 
 
Klassesamtale 
 
Tegne 
 
Se film 

Jeg har viden om kristi 
himmelfart og pinse som 
kristne højtider 
 
Jeg kan tale om afsked 
 
Jeg kan udtrykke min 
forståelse af Helligånden i en 
tegning 

Skriftlig med 
spørgsmål 
 
Præsentation af 
tegning 

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE  
The Royal Danish Theatre Ballet School Odense 

Jernbanegade 20     DK-5000    Odense C 
Telefon: 63 12 32 12   E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

5 

https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/religioner/hinduisme/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/religioner/hinduisme/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/religioner/hinduisme/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/religioner/hinduisme/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/kristi-himmelfart/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/kristi-himmelfart/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/kristi-himmelfart/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/kristi-himmelfart/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/kristi-himmelfart/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/pinse/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/pinse/
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/mellemtrin/emner/kristendom/kristne-hoejtider/pinse/
mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

Pinse 

 

ne-hoejtider/pinse/  

26  Sommerafslutning         

27 -   SOMMERFERIE 

 

       

 
Planen er vejledende og med ret til løbende ændringer og justeringer. 1/8-2018 Rikke Leth Christiansen 
 

● Religionsfaget.dk er vores fælles læringsplatform. Den suppleres med andre materialer. 
 

● Vi bruger gerne byens muligheder, når der er mulighed for det. 
 

● Faget er repræsenteret med en time pr. uge. 
 

● Der kan forekomme lektier. Så vil det fremgå af Edulifes lektiebog. Ved fravær er det elevens ansvar at følge op på lektier mv. 
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