
Årsplan for kristendom i mellemklassen 
 

Periode Aktivitet Mål 
August - oktober Skabelse og undergang 

Skabelse og Undergang 

sætter fokus på forskelle og 

ligheder mellem udvalgte 

myter i den egyptiske, 

nordiske og jødisk/kristne 

mytologi.  

 Bliver fortrolige med 
mytegenren og med 
indholdet af de 6 myter 
(5 skabelses- og 3 
undergangsmyter), der 
indgår i projektet 

 Får en forståelse af 
ligheder og forskelle 
mellem temaerne 
skabelse og undergang i 
de egyptiske, nordiske 
og jødisk/kristne myter. 

 Kan genkende og 
udtrykke sig om 
skabelse og undergang 
som temaer, der 
optræder sprogligt i 
fortællinger og visuelt i 
tegneserier 

November-December Symboler 
I undervisningsforløbet er 
der sat fokus på arbejdet 
med symboler. Der ud over 
inddrages bibelske 
fortællinger, salmer, billeder 
samt livsfilosofiske 
problemstillinger. 

 Det overordnede mål er 
at eleverne – alt efter 
klassetrin – får 
kendskab til de mest 
almindelige symboler, 
der er knyttet til 
kristendommen. 

 
Januar-Februar Mellem gammelt og nyt 

Det er en gammel tradition i 

kunsthistorien at 

sammenligne fortællinger fra 

henholdsvis Det gamle og 

Det nye Testamente, og på 

den måde fordybe sig i 

væsentlige temaer fra det 

bibelske univers 

 

Der arbejdes med følgende 

fortællinger: 

Noa - Stormen på søen 

Manna i ørkenen - 

 udtrykke sig om almene 
tilværelsesspørgsmål 
med bevidst brug af 
faglige begreber og det 
religiøse sprogs 
virkemidler  
 



Bespisningen i ørkenen 

De 10 bud - Bjergprædiken 

Babelstårnet - Pinsegode ven 

Titus. 

Ved at følge Paulus får 

eleverne et indblik i de 

dilemmaer, som Paulus stod 

i dengang, og som har klare 

paralleller til det 

multikulturelle samfund vi 

lever i i dag. 

Marts-April Påske 
For at forstå den kristne 

påske er man nødt til at lære 

den jødiske påske at kende. 

Ordet påske (hebraisk 

pesach) betyder forbigang og 

henviser til, at dødens engel 

gik forbi de jødiske døre med 

lammeblod på dørstolperne. 

Det skete som den tiende 

plage, som Gud sendte ned 

over det egyptiske folk, for at 

Farao skulle lade det jødiske 

folk gå. Jødernes leder, 

Moses, var vendt tilbage fra 

udlændighed for at befri sit 

folk. 

 

 udtrykke sig om, hvad 
det vil sige at være 
menneske, samt hvilken 
betydning tro kan have 
for livsopfattelsen. 

 formulere udvalgte 
bibelske fortællingers 
pointer 

 fortolke, perspektivere 
og forholde sig til 
tekster og andre 
udtryksformer ud fra 
både oplevelse og 
analyse 

 gengive centrale 
begivenheder i 
kristendommens 
historie – med særlig 
vægt på danske forhold 

Maj-Juni Jesu undere med Puppet 
Pals 
Jesus gjorde mange undere. 
Han gjorde vand til vin, fik 
storm og bølger til at lægge 
sig, helbredte syge og 
opvakte endda døde. 
 
Puppet pals er app skolen 
har på sine ipads.  
 Eleverne kan lave små 
animationsfilm. Ved at 
udvælge baggrund og 
karakterer kan eleverne med 

 Arbejde med It i 
kristendomsundervisnin
gen 

 udtrykke sig om almene 
tilværelsesspørgsmål 
med bevidst brug af 
faglige begreber og det 
religiøse sprogs 
virkemidler  

 give eksempler på 
sammenhænge mellem 
værdier, normer og 
adfærd  

 



fingeren få figurerne til at 
bevæge sig. Yderligere kan 
man optage lyd. 
 
Eleverne skal med hjælp af 
en ipad lave en animeret 
fortælling af en eller flere af 
Jesu undere.. 
 

 
 
Der vil også være hele undervisning dage, hvor skole-kirke konsulenten Svende Grøn kommer 
ud på skolen, for at undervise eleverne: 
 

 
Kristine Agerbo Linderoth 

 


