
 

 Årsplan for faget Kristendom i 1.- 2. klasse, 2019/20 

Emner: 
 

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

hvad sker der, når 
man dør? 
 
Tværfagligt med 
dansk og billedkunst. 
 
August - oktober  

● Deltage i livsfilosofiske samtaler 
om døden som grundvilkår for 
livet. 

● Kende kirkelige handlinger og 
ritualer forbundet med døden. 

● Styrke empati for menneskelige 
følelser og udtryk (tab, savn og 
sorg). 

Liv og religion 2.,  
Fortællinger: “Hej, hej farmor” og 
“Hvor går man hen, når man går 
bort”. 
Besøge en Ansgar Kirkegård.  

Samtale, sang, fortællinger, 
dramatisering. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
 

Jesus’ første tid 
 
Tværfagligt med 
musik, billedkunst og 
dansk. 
 
 
November-december 

● Kende og genfortælle historier 
og salmer om Jesus' første tid. 

● Kende betydningen af symboler 
som helligånd, engle og duen. 

● Kende betydningen af advent, 
jul og helligtrekonger. 

● Spejle egne holdninger og 
værdier i kristen kulturtradition. 

Interaktivt forløb/Clioonline.dk/ 
religionsfaget/indskoling/jul. 

Fortælling, billeder, læsetekster, 
små film og debatoplæg. 

Tekster fra Det Nye Testamente. 
Tegne til danske julesalmer. 

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

Hvornår er man 
stærk? 
 
 
 
 

● Kende eksempler på mental og 
fysisk styrke. 

● Indgå i etisk samtale og 
udtrykke sig konkret og abstrakt 
om emnet. 

Liv og religion 2. 
Bibelske fortællinger: 
David og Goliat, Samson, Jesu 
fristelse. 
Vi hører om og finder i fællesskab 
eksempler på kendte og 

Eleven forholder sig til begrebet og 
symboler på styrke. 
Eleven udtrykker sig gennem 
tegning, genfortælling og 
dramatisering om centrale 



 
 
 
Januar - februar 

● Undersøge egne og andres 
styrkesider.  

 

populære stærke personer 
fra børnelitteratur, film og vores 
egen hverdag.  
Den gode stol.  

myter/fortællinger for den danske 
kultur. 
Eleven deltager i sociale, etiske og 
livsfilosofisk samtaler og aktiviteter.  

Introduktion til 
Jødedommen og 
Islam 
 
 
 
Marts - april 

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

● Reflektere over livsfilosofi og 
etik. 

● Sammenligne med den kristne 
tro. 

Interaktivt forløb. 
Jødedom og Islam 

Eleven bearbejder sin viden om 
religiøse og kulturelle betydninger 
vha. aktiviteterne i det interaktive 
forløb. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
 
 

Introduktion til 
Buddhismen og 
Hinduismen 
 
 
Maj - juni 

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

● Reflektere over livsfilosofi og 
etik. 

● Sammenligne med den kristne 
tro. 

Interaktivt forløb. 
Buddha og Ganesha 

Eleven bearbejder sin viden om 
religiøse og kulturelle betydninger 
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. 
Højtider 

Besøge Sct. Hans Kirke/UV 
tilbud/Hele Gartneriet. 

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

 
 

https://portals.clio.me/dk/religion/1-3/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=b4d43428-1499-30a9-d827-081565e32b19&is_preview=1
https://portals.clio.me/dk/religion/1-3/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=2e93fb7d-fe7b-4c8c-f8fa-62d74ec3e57f&cHash=49f7e3042513f9e88b050b2e78e09d96
https://portals.clio.me/dk/religion/1-3/emner/kirken/hoejtider/


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. 

Gitte Grønne. August 2019. 


