
Årsplan 4. klasse kristendom 

 

Periode Emne Mål for undervisningen Materialer og 
arbejdsmåder 

Aug./Sep. Kongerne: Saul, 
David og Salomo 

- Eleven kan tale om og forholde 
sig til, hvad det vil sige at have et 
godt hjerte, samt være stærk og 
klog  

Fælles mål: Eleven kan i skrift og tale 
udtrykke sig nuanceret om 
grundlæggende tilværelsesspørgsmål 
i relation til den religiøse dimensions 
betydning 
- Eleven har viden om kongerne 

Saul, David og Salomo  
Fælles mål: Eleven har viden om 
hovedtræk i Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente 

- Religionsfaget.dk 
 

- Fortællingen om 
David og Goliat 

 
- Ordsprogenes 

Bog 
 

- Grundtvigs 
salme ”jeg gik i 
marken og 
vogtede får” 

 
- Bibelen 

Okt./Nov. Salmer –  Fokus på 
Hans Adolph 
Brorson 

- Eleven har viden om betydningen 
og opbygningen af den danske 
salmebog  
Fælles mål: Eleven har viden om 
udlægninger af symboler, 
ritualer, musik og salmer 

- Eleven har kan redegøre for 
Brorsons salmer og deres 
betydning   
Fælles mål: Eleven kan redegøre 
for betydninger af centrale 
symboler, ritualer, musik og 
salmer 
 

- Religionsfaget.dk 
 

- Overordnet 
forståelse for 
salmebogen, 
samt 
gennemgang af 
udvalgte salmer 
af Brorson 

 
- Gruppearbejde: 

kreativt arbejde 
over en af 
salmerne 

(Nov.)/Dec.  Glædelig jul 😊 – 
Fokus på Jesus 
som Gud fader og 
som menneske 

- Eleven har forståelse for Jesus 
betydning for kristne mennesker i 
dag  
Fælles mål: Eleven har viden om 
religioners og livsopfattelsers 
betydning for grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

- Religionsfaget.dk 
 

- Jesu fødsel 
 

- Jesu fristelser 
 

- Jesu mirakler og 
helbredelser 

 
- treenigheden 

Jan. Forløb fortsat fra 
december, samt 
fokus på ”Jesus 
møder 
mennesker” 

- Eleven har forståelse for Jesus 
betydning for kristne mennesker i 
dag  

- Fælles mål: Eleven har viden om 
religioners og livsopfattelsers 

- Religionsfaget.dk 
 

- Jesus og 
farisæerne 



betydning for grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 

Feb/marts  De ti bud og det 
dobbelte 
kærlighedsbud – 
Fokus på det 
dobbelte 
kærlighedsbud 

- Eleven kan forstå at bruge Jesus 
budskab ”elsk din næste” konkret 
i praksis i deres hverdag.  
Fælles mål: Eleven kan redegøre 
for sammenhængen mellem 
etiske principper og moralsk 
praksis i hverdagslivet og i 
religiøse problemstillinger 

- Religionsfaget.dk 
 

- Samtale mm. -
Hvordan elsker 
man Gud og sin 
næste. 

 
- At elske og 

hjælpe sin næste 
i praksis: 
Samle skrald, 
dele småkager 
ud i København 
mm. (evt. 
udflugt til et 
herberg)  

Apr./maj Folkekirken – 
Fokus på kirkens 
handlinger/ritualer 

- Eleven får viden om forskellige 
ritualer, så som dåb, nadver mm.  
Og eleven får en forståelse for 
folkekirkens betydning for det 
danske samfund i dag 

- Fælles mål: Eleven kan redegøre 
for betydninger af centrale 
symboler, ritualer, musik og 
salmer, samt eleven har viden om 
centrale begivenheder i 
kristendommens historie, med 
særlig vægt på danske forhold 

 

- Religionsfaget.dk 
 

- Evt. et besøg i en 
folkekirke 

Juni  Johannes Døberen 
+ evaluering på 
året 

- Eleverne får viden om hvem 
Johannes Døberen var, og hvilken 
betydning han havde 
Fælles mål: Eleven kan give 
begrundede bud på betydningen 
af centrale bibelske fortællinger 

- Bibellæsning - 
Johannes 
Døberen 

 


