
 

 Årsplan for faget Kristendom i Gartneriet (0.-1.- 2. klasse) 2020/21 

Timetallet for faget er udregnet i puljer, således faget i perioder med Faglig Fordybelse har en ugentlig lektion. I perioder med Tværfagligt 
Temaundervisning følger faget Temaet med flere timer i de herunder nævnte Temaer og ingen timer i de øvrige. 

Uge:  Emner: 
 

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

33-34  Venskab  ● Kende centrale fortællinger fra Biblen. 
● Deltage aktivt i samtale og sang. 
● Deltage i etisk og moralsk samtale. 
● Styrke empati og opmærksomhed på 

egne og andres følelser og udtryk. 

Adam og Eva i Edens have. 
I østen stiger solen op fra Salmer i spil af 
Jytte Blanner og Hanne Margrethe 
Tougaard. 

Fælle, gruppearbejde, 
individuelt. 
Samtale, sang, 
fortællinger, 
dramatisering/dans. 

34-35, 
43-48, 
2-5, 
8-9, 
14-17, 
21-24 

Faglig 
Fordybelse 

● Kende centrale kulturbærende 
fortællinger fra det gamle Testamente, 
det nye Testamente og den nordiske 
mytologi. 

● Udtrykke refleksions gennem samtale, 
tegning og skrivning. 

Oplæsning fra Børnebibelen genfortalt af 
Johannes Møllehave. 
Oplæsning fra Den nordisk mytologi 
genfortalt af Sigurd Barrett. 
Børnene tegner og skriver i deres 
Logbog.  

Se lektionsplanen her. 
Fælles indtryk. 
Fortælling og samtale. 
Individuelt udtryk. 
 

18-21  Grundtvig  ● Kende centrale salmer.  
● Deltage aktivt i samtale og sang. 
● Deltage i etisk og moralsk samtale. 
● Udtryk i billeder. Plane, digitale eller 

animerede. 

Sangtekster og fagtekster om Grundtvig. 
Clio.me kanonforfattere/Grundtvgi 
Salmer i spil af Jytte Blanner og Hanne 
Margrethe Tougaard. 

Gruppearbejde. 
Fremlæggelse billeder, lyd 
og dramatisering. 
Digitalt eller animeret. 

Hele 
året 

Kirkeåret 
 
. 
 
 

● Kende kirkeårets højtider og traditioner. 
● Deltage i livsfilosofiske samtaler. 
● Refleksion over kirkens praksis gennem 

egne erfaringer: dåb, bryllup, 
konfirmation eller begravelse. 

Spredt ud over hele skoleåret følger vi 
menneskelivets og kirkeårets højtider. 
Vi besøge Sct. Hans Kirke i forbindelse 
med højtiderne jul og påske. 
Link til interaktivt forløb/Clio.me/ Højtider 

Eleverne har viden om og 
genkender centrale 
symboler, ritualer, musik 
og salmer. 

 
   

https://docs.google.com/document/d/1JX8206ySUwzJupy5fZhhPOlzxAGQD47Or8bSEa13Qhg/edit?usp=sharing
https://portals.clio.me/dk/religion/1-3/emner/kirken/hoejtider/


 

 
* Tværfaglig Temaundervisning: Fagene danser sammen. 
**Faglig fordybelse: Fagene adskilles med fokus på fagenes særegne retning og mål. 
 
 
Fælles Mål efter 3. klassetrin. Se mere på Kristendomskundskab. Fælles Mål 2019. 

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 klassesamtaler om livets store spørgsmål, refleksion over tro, etik og moral. 

Med forbehold for ændringer i årsplanen. 
Gitte Grønne. August 2020. 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Kristendomskundskab.pdf

