
Årsplan Kristendom 2. klasse 2017 
 

Uge Emne Faglige målsætninger Materialer/Aktiviteter 

32-37 Historien om Moses og 
Israels udgang fra 
Egypten. 
De 10 bud som etik. 

• Forståelse for Moses’ livshistorie og hans 
menneskelige egenskaber. 

• Kendskab til slaveri 
• Kendskab til Egyptisk oldtidskultur 
• Kendskab til de 10 bud og forståelse for deres 

nutidige relevans 

• Bibelen 
• Videofortællinger: Gps-tv.dk 
• Rollespil 
• Film: Prinsen af Egypten 

38-40 Historien om Josef og 
familie 

• Forståelse for Josefs livshistorie og hans 
menneskelige egenskaber. 

• Forståelse for følelserne vrede og misundelse 
• Forståelse for begreberne tilgivelse og 

forsoning 

• Bibelen 
• Videofortællinger: Gps-tv.dk 
• Film: Joseph 

41 Birkedal   

42 Efterårsferie   

43-50 Himlen • Kendskab til himlen som Guds rige 

• Kendskab til den kristne forventning om Jesu 
genkomst og den nye jord. 

• Forståelse for menneskers håb og drømme om 
en bedre verden 

• Bibelen 
• Salmer 
• Genfortælling af bogen ”himlen findes virkelig” 

51 Julesalmer • Eleven kan synge salmerne som synges til 
juleafslutningen 

• Julesalmer 

52 Juleferie   

1-5 Folkekirken • Forståelse for kirkerummets opbygning 

• Kendskab til dåb og nadver i folkekirken 
• Kendskab til kirkeåret 

• folkekirken.dk 

• Besøg i en folkekirke 
• Kirkekunst 

6 Læsekrea uge   

7 Vinterferie   

8-14 Påsken • Kendskab til de bibelske beretninger om 
påsken 

• Kendskab til påskens helligdage og fejringen 
af dem 

• Eleverne kan synge ”Hil dig frelser og 
forsoner” 

• Evangelietekster med Jesu lidelseshistorie og 
opstandelse 

• Påskesalmer 
• Rollespil 

• Kunst 

http://www.gps-tv.dk/
http://www.gps-tv.dk/
http://www.folkekirken.dk/


15 Påskeferie   

16-19 Kristi Himmelfart og pinse • Kendskab til de bibelske beretninger om Kristi 
Himmelfart og pinse 

• Kendskab til fejringen af Kristi Himmelfart og 
pinse 
Eleverne kan synge ”I al sin glans nu stråler 
solen” 

• Bibeltekster om Kristi Himmelfart og pinse 
• Salmer om Kristi Himmelfart og pinse 
• Rollespil 
• Kunst 

20-24 Skabelsen • Kendskab til skabelsesberetningerne 
• Eleven kan reflektere over, hvad det betyder, 

at naturen er skabt af Gud, og at mennesket er 
skabt i Guds billede 

• Bibelen 
• Drama 
• Salmer 

25 Opsamling og afslutning   

 


