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Årsplan 

Klasse: 3. årgang                               Fag: Kristendom                                     År: 2017/2018 

Periode 

Hvornår 

på året, 

og hvor 

lang 

tid? 

Fælles Mål  

Hvilke kompetencemål og 

områder sigtes der mod? 

Læringsmål 

Hvad er de 

overordnet 

læringsmål for 

klassen? 

Tiltag 

Hvad skal eleverne 

lave? 

Vurdering 

Hvilke 

vurderingsværktøjer 

skal anvendes, og 

hvordan kan 

progression måles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor kommer verden 

fra? 

 

Hvor kommer verden 

fra?  

  

Skabelsesberetninger 

 

Hvad er blevet 

skabt?  

  

Hvordan forklares 

verdens skabelse? 

Hvorfor mon der 

findes forskellige 

forklaringer?  

  

Hvad er en myte? 

 

Vikingernes myte  

  

 

Big Bang  

  

 

-Kan forklare, hvad 

en myte er  

  

-Kan sammenligne 

ligheder og 

forskelle i de 

forskellige 

skabelsesberet-

ninger ud fra bl.a. 

forholdet mellem 

menneske og 

natur samt brug af 

symbolik  

  

-Kan gengive den 

kristne 

skabelsesberetning 

mundtligt  

  

-Kan gengive 

vikingernes myte 

om, hvordan 

verden blev skabt 

 

-At eleverne ved 

hvad et helligt 

skrift er, og hvad 

det indeholder. 

 

-At kende 

navnene på 

kristendommens 

og et par andre 

religioners hellige 

skrifter.  

 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 3) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen 

Måltavlen 
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-At elevernes 

indsigt i 

kristendommen 

vokser- historisk, 

nutidigt og 

eksistentielt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus og de første 

kristne 

 

Hvordan begyndte 

kristendommen?  

  

Hvem er Paulus? 

Hvilken betydning 

havde Paulus for 

kristendommens 

udbredelse?  

  

Hvad er forskellen på 

en discipel og en 

apostel?  

Hvad brugte man 

katakomberne til?  

  

Hvem er Konstantin 

den store? Hvilken 

betydning havde 

han for 

kristendommens 

udbredelse? 

 

-Kan forklare, 

hvordan 

kristendommen 

begyndte   

  

-Kan forklare, 

hvem Paulus er og 

hans betydning for 

kristendommes 

udbredelse  

  

-Kan forklare de 

første kristnes 

symbolik i 

katakomberne  

  

-Kan gengive 

forløbet fra Jesu 

død 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 3) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen 

Måltavlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er løgn? 

 

Hvad er løgn? Hvad 

er sandhed? Findes 

der forskellige former 

for løgn?  

  

Er der sammenhæng 

mellem løgn og 

-Kan forklare 

forskellige former 

for løgn  

  

-Kan forklare 

sammenhængen 

mellem løgn og 

ondskab  

  

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale. 

Måltavlen 
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ondskab 

 

Løgn og religion  

  

De ti bud  

  

Disciplen Peter 

-Kan gengive 

fortællingen om 

de ti bud og 

historien om 

disciplen Peter 

mundtligt  

  

-Kan skrive to 

løgnehistorier – en 

uskyldig og en 

farlig løgn  

  

-Kan diskutere, 

hvorfor der findes 

løgn, og hvorfor 

man bruger det? 

Film 

 

Genfortællinger/ 

rollespil  

 

 Hellige steder 

 

Hvad er helligt?   

 

Hvad er hellige 

bygninger, og 

hvordan ser de ud?  

  

Hvordan ser danske, 

kristne kirker ud?  

 

Hvordan er de 

bygget?  

 

Hvad foregår der i 

kirken? 

 

Hellige steder og 

kilder  

  

Hellige bygninger  

  

Kirken i Danmark  

  

Kirkebyggeri, 

indretning og 

handling 

-Kan forklare 

begrebet helligt 

og give eksempler 

herpå  

  

-Kan identificere 

de forskellige 

religioners hellige 

bygninger  

  

-Kan gengive det 

danske, kristne 

kirkebyggeri i 

tegning  

 

-Kan forklare 

steder og 

genstande i en 

dansk kirke ud fra 

et billede eller på 

besøg i kirken 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 3) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen. 

Måltavlen 
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 Hvad er et mirakel? 

 

Hvad er et mirakel?   

  

Hvad er en hellig 

kilde?  

  

Kan man gå på 

vandet?  

  

Kan mirakler 

helbrede?  

  

Hvem er Frans af 

Assisi? Hvem er 

Lazarus?  

  

Hvad er et under?  

  

Hvorfor lavede Jesus 

undere?  

  

Mirakler og naturen  

  

Den grædende 

Jomfru Maria  

  

Mirakler og 

helbredelse  

  

Det Nye Testamente  

  

Kunst og kristendom 

-Kan forklare 

begrebet mirakel 

og give eksempler 

herpå. 

 

-Kan genfortælle 

historien om Frans 

af Assisi og Lazarus  

  

-Kan forklare og 

give eksempler på 

Jesus’ undere  

  

-Kan gengive 

historien om 

Lazarus eller andre 

undere fra Det 

Nye Testamente 

  

-Kan genkende og 

genfortælle 

historierne fra Det 

Nye Testamente 

om underne ud fra 

udvalgte malerier 

  

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 3) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen. 

Måltavlen 

 Hvad er pinsen?  

  

Hvorfor fejrer man 

pinse? 

 

Højtider   

  

Pinsen  

  

Helligånden 

-At eleverne 

tilegner til 

kendskab til 

hvorfor der fejres 

påske og pinse. 

 

-Kan forklare 

hvorfor vi holder 

pinse 

 

-Kan gengive 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 3) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen 
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pinseberetningen 

 

Forbehold for ændringer. 

IC/AL 

 

 
 

 
 


