
 
 

3. Niels Ebbesen 
 

Årsplan 2018 – 2019 (Kristendom SAN) 
 

 
 
Lærer: Susanne Sandfort 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

August til november 
Hvor kommer verden 
fra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulus og de første 
kristne 

Arbejde med forskellige 
skabelsesmyter. Bl.a. den kristne og 
den nordiske mytologi og myter fra 
Kina og Indien.  
Teorien om Big Bang. 
Tegne, farvelægge, klippe og klistre i 
arbejdsbogen. 
 
 
 
 
 
Arbejde med historien om farisæren 
Paulus. De første kristne og 
forfølgelsen. 
Arbejde med kristne symboler. 
Læse om katakomberne og Konstantin 
den Store. 

At eleverne undersøger de 
forskellige skabelsesberetningers 
ligheder og forskelle.  
At eleverne får et kendskab til den 
symbolik, som findes i 
skabelsesberetningerne.  
At eleverne introduceres til det 
religionsfaglige begreb ”myte.” 
 
 
 
 
At eleverne får viden om, hvordan 
kristendommen tog sin begyndelse 
At eleverne får kendskab til store 
personligheder indenfor 
kristendommen.  
At eleverne gennem arbejdet med 
Paulus og de første kristne får et 
indblik i det at være en ny 
religion. 
At eleverne får kendskab til den 
symbolik, som de første kristne 
benyttede.eligionsfaglige begreb 
”myte”. 

December 
Den kristne jul 

Juleevangeliet gennemgåes. Julesalmer 
fortolkes og synges. Julekort og julepynt 
klippes. 

At eleverne får viden om den kristne 
julefortælling, julesalmer og 
traditioner. 
 

Januar til marts 
Hvad er løgn? 
 
 
 

Arbejde med små løgne, skrøner eller 
usandheder.  
Arbejde med løgnen som begreb. 
Arbejde med Æsops fortælling om 
Hyrdedrengen og ulven.  

At eleverne bliver bekendt med 
forståelser af begrebet løgn. At 
eleverne arbejder med og 
undersøger forskellige typer af 
løgn. At eleverne lærer om 
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Hellige steder 

Noas ark.  
De ti bud. 
Arbejde med beretningen om Peter, der 
nægter sit kendskab til Jesus.  
 
 
Arbejde med begrebet ”hellig”. Hellige 
ting og kilder. 
Arbejde med religionernes bygninger. 
Kirker, deres opbygning, funktion, 
indretning, virke og formål.  
Læse om den muslimske moske og det 
hinduistiske tempel. 
Skrive en historie om en hellig 
bygning. 

religioners forhold til løgn. At 
eleverne diskuterer og tager 
stilling til, hvorfor der findes løgn 
og et behov for at bruge løgnen. 
 
 
At eleverne får øje på og viden om 
hellige steder. 
At eleverne får en begyndende 
forståelse af begrebet ”hellig”. 
At eleverne lærer om forskellige 
religioners hellige bygninger. 
At eleverne undersøger og lærer 
om den danske, kristne 
kirkebygning, herunder dens 
indretning og funktion. 

April 
Den kristne Påske 

Beretninger fra Det nye Testamente, 
der omhandler Den kristne Påske. 
Desuden gamle folketraditioner, som 
påskeæg, gækkebreve, påskeharen mv. 

Kendskab til den kristne 
påskefortælling.  
Viden om kristendommen og det 
kristne håb.  
Kendskab til forskellige traditioner 
forbundet med påskehøjtideligheden.  
 

Maj  
Pinse 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 
Hvad er et mirakel 

 
Arbejde med den kristne 
pinsefortælling. 
 
 
 
 
 
 
Arbejde med begrebet ”mirakel”. 
Arbejde med fortællingen om den 
hellige Marthas kilde.  
Arbejde med den arabiske fortælling 
om manden, som kunne gå på vandet. 

 
Kendskab til den kristne 
pinsefortælling og traditioner 
forbundet dertil.  
 
 
 
 
 
At eleverne gennem samtale 
forholder sig til begrebet 
”mirakel”. 
At eleverne får kendskab til både 
folkelige og forskellige religioners 
forståelser af det mirakuløse. 
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Læse om den hellige Frans af Assisi og 
grædende madonnaer. 
Genfortælliger af Jesus’ 
undergerninger. 
Tale om forårets komme. 

At eleverne får en viden om, at 
mirakler ofte tolkes ind i en 
guddommelig ramme. 

 
 Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug 
 
 


