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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
 
August – oktober 

 
Vi arbejder med temaet tro 
og tanker.  
 
Oplæsning af passager fra 
Bibelen, hvor vi drager 
paralleller til elevernes egen 
hverdag.  
Oplæsning af moderne 
tekster. 
Eleverne præsenteres for 
forskellige religioner, som 
de kommer til udtryk i bøn, 
ritualer og traditioner. 
 
Vi ser på billeder, som også 
relaterer sig til emnet. 
 
Eleverne tegner til de 
oplæste fortællinger. 
 

 
At eleverne kan udtrykke sig om den religiøse dimension 
ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske 
principper. 
 
At eleverne får kendskab til centrale fortællinger fra 
Bibelen. 
 
At eleverne kan udtrykke sig om grundlæggende begreber 
som godt og ondt, glæde og sorg, liv og død. 
 
At eleverne stifter bekendskab med begrebet tro. 

 
Oktober - november 
 

 
Vi arbejder med temaet 
Sådan blev Jorden skabt. 
 
Oplæsning af passager fra 
Biblen, hvor vi taler om 
forskellige tilgange til selve 
temaet – hvad tror eleverne 
på. 
Vi inddrager 
naturvidenskabelige 
tilgange. 
 
Vi taler om Big Bang og 
evolutionsteorien som et 
alternativ til religionernes 
skabelsesberetninger.  
 
Eleverne skal lave kollager 
til emnet. 
 

 
At eleverne får kendskab til centrale fortællinger fra 
Bibelen. 
 
At eleverne kan udtrykke sig om den religøse tilgang til 
Jordens skabelse og give udtryk for deres egne tanker om 
emnet. 
 
At eleverne gør sig tanker om hvordan Jorden blev til, og 
hvordan/hvad vi kan gøre for at passe godt på den nu og i 
fremtiden. 
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December 
 

 
Vi arbejder med temaet Den 
kristne jul. 
 
Højtlæsning af 
Juleevangeliet.  
Vi taler om selve historien, 
og dens betydning. 
 
Vi synger julesalmer fra 
forskellig tid. Og vi arbejder 
med forståelsen af salmerne. 
 
Vi laver julekort 
 

 
At eleverne får viden om den kristne julefortælling, 
julesalmer og juletradtioner.  
 
At eleverne kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og 
mennesker. 
 
At eleverne kan genkende personer og genstande fra 
centrale bibelsker fortællinger i sprog, kunst og samfund. 

 
Januar – februar 
 

 
Vi arbejder med temaet 
Stamfædre 
 
Højtlæsning fra Bibelen og 
moderne tekster. Vi arbejder 
med forståelse for, hvor 
menneskerne stammer fra. 
Eleverne tegner til 
oplæsningerne.  
 
Eleverne skal lave deres eget 
stamtræ.  
 

 
At eleverne kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i 
kristendommens historie. 
 
At eleverne får kendskab til den kristne tilgang til 
menneskets skabelse. 
 
At eleverne arbejder med sammenhænge i familie. 

 
Marts – maj 
 

 
Vi arbejder med temaet 
traditioner og højtider. 
 
Højtlæsning fra Bibelen og 
moderne tekster. Vi arbejder 
med traditioners oprindelse 
og historie, og 
hvordan/hvorfor de føres 
videre igennem tiden. 
 
Under dette tema vil vi 
beskæftige os med Påske, 
Kristi Himmelfart og Pinse.  
 
Vi vil i den sammenhæng 
også se på resten af året og 
dets højtider. 
 

 
At eleverne kan udtrykke sig om grundlæggende 
begivenheder i kristendommens historie. 
 
At eleverne kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og 
mennesker.  
 
At eleverne får et overordnet overblik over årets højtider. 
 
At eleverne får kendskab til forårets højtiders baggrund og 
sammenhæng. 
 
At eleverne kan sammenfatte nogle højtider med årstider.  
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Vi vil arbejde med 
årstiderne.  
 
Eleverne tegner imens jeg 
læser op. 
Eleverne vil i forløbet også 
lave andre mindre 
produktioner. 
 

 
Juni 

 
Vi vil arbejde med teamet 
kristendom i kunst. 
 
Højtlæsning af Bibelen. 
Vi vil sammenfatte passager 
med malerier, billeder, lyd 
og andre kunstformer. 
 
Eleverne skal lave deres 
egne kunstværker ud fra en 
fortælling fra 
kristendommen. 
 

 
At eleverne kan genkende begivenheder fra 
kristendommens historie i forskellige kunstformer. 
 
At give eleverne en opmærksomhed på, at en fortælling kan 
være i et kunstværk – uden ord. 
 
 

 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


