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Årsplan 

Klasse: 4. 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det religiøse liv og 

bibelhistorier. 

 

Hellige skrifter. 

Hellige skrifter. 

Arbejde med det 

religiøse liv og 

bibelhistorier og 

dogmer.   

 

At eleverne ved 

hvad et helligt 

skrift er, og hvad 

det indeholder. 

 

At kende 

navnene på 

kristendommens 

og et par andre 

religioners hellige 

skrifter.  

 

At elevernes 

indsigt i 

kristendommen 

vokser- historisk, 

nutidigt og 

eksistentielt.   

 

 

 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen 

Måltavlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik og livsfilosofi 

 

Ensom eller bare 

alene?  

At eleverne får en 

viden om 

mangfoldigheden 

i begrebet 

ensomhed og 

kan reflektere 

over dets 

betydning og 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen 

Måltavlen 
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muligheder.  

 

At eleverne bliver 

bevidste om 

relationen mellem 

ensomhed og 

fællesskab.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det religiøse liv og 

bibelhistorie.   

 

Ritualer. 

 

Jul, dåb og 

konfirmation  

 

At eleverne bliver 

bevidste om 

ritualers eksistens 

og generelle 

funktion i 

menneskers liv.   

    

At eleverne får 

kendskab til 

udvalgte ritualer 

og deres 

betydning i 

forskellige 

religioner.  

 

At eleverne 

tilegner til 

kendskab til 

hvorfor der fejres 

jul, dåb og 

konfirmation.    

 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale. 

 

Genfortællinger/ 

rollespil  

 

Måltavlen 

 Etik og livsfilosofi.    

 

Hvorfor skal man 

tilgive?  

 

 

-At eleverne bliver 

bevidste om 

betydningen af 

tilgivelse som en 

mulighed mellem 

menneskelige 

relationer.  

 

-At eleverne 

tilegner sig 

kendskab til nogle 

udvalgte 

fortællinger om 

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Bibelske 

fortællinger.  

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen. 

Måltavlen 
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tilgivelse, skyld og 

straf og forholder 

sig til kvaliteterne i 

de enkelte 

fænomener.   

 

 Ansgar og 

kristendommen i 

Danmark.   

 

Påske Pinse  

 

 

-At eleverne får 

kendskab til 

centrale personer 

og steder i 

kristendommens 

historie.   

 

-At eleverne 

tilegner til 

kendskab til 

hvorfor der fejres 

påske og pinse.  

Tekstlæsning og 

arbejde med 

grundbogen.  

(Liv og religion 4) 

 

Samtale om 

episoder fra 

dagligdagen. 

Måltavlen 

 

Forbehold for ændringer. 

LH/AL 

 

 
 

 


