
Årsplan for kristendom i storeklassen 
 

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 Tro og Tolerance 

I et computerspil, A man with 

a mission, skal eleverne 

hjælpe Paulus med at møde 

folk med fremmede kulturer 

og religioner. Eleverne 

møder Paulus, mens han 

sidder i husarrest i Rom, men 

tager så med på tur tilbage til 

Jerusalem, til Athen, Galatien 

og ikke mindst Korinth, hvor 

man også møder Paulus’ 

 Menneskesyn 
 udtrykke sig om 

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



gode 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. 

Februar-marts Kortfilm i kristendomsfaget 
 
Arbejde med kortfilmene: 
”Lauges kat” 
 Materialet lægger op til at 
tænke og tale om godt og 
ondt. Der er intertekstuelt 
arbejde med bibelteksterne 
om Jesu fristelse i ørkenen og 
Kain og Abel. 
 
”Dykkerdrengen” 
Det er en meget stærk film 
om omsorgssvigt og 
alkoholmisbrug, som bruger 
lyd, billeder og fortælling til 
at vise Anders' store 
udfordringer. 
 
 

 
 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  

 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  

April-Juni  Min egen kirke  
 
Eleverne skal lave en 
hjemmeside om Ørding 
Kirke, hvor de fortæller om 
kirkens historie i tekst, lyd og 
billeder. De skal selv finde 
den nødvendige viden fra 
interviews og internettet 

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

 beskrive udvalgte 
symboler 

 finde frem til 



hjælpemidler til 
informationssøgning 

 benytte målrettede 
strategier til søgning 
og søge systematisk 

 undersøge og vurdere 
information 
kildekritisk 

 sortere, vælge og 
redigere information 
til et bestemt formål 

 identificere sin 
målgruppe ud fra 
budskabet og formålet 
med produktionen 

 samle tilgængelig 
viden 

 overveje 
sikkerhedsspørgsmål, 
når internettet 
anvendes til at 
publicere, distribuere 
og lagre information 
mht. Anonymitet, 
autenticitet og risiko 
for misbrug 

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

 
Kristine Agerbo Linderoth 


