
Årsplan kristendom 5. Kl., 2021-22 – Jesper Markman  
Vi anvender bøger, musik (sange), religionsfaget.dk, Bibelen og en masse billeder og filmklip. Der vil blive 
lagt evalueringsopgaver ind efter de forskellige forløb.. 
  

Uge  Emne  Mål  

Uge 33-38  https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8EX-
hvad-vil-det-sige-at-tro 
 
Kristendom.. 
Salomo 
Salomo indsættes og sikrer kongedømmet (1 Kong 2) 
Salomos drøm og efterfølgende dom (1 Kong 3) 
Salomos rigdom, palads og templet (1 Kong 5-8) 
(Bemærk: Emnet om templet udbygges i 1 og 2 Krøn – 
se nedenfor) 
Dronningen af Saba, Salomos rigdomme, hustruer, 
afgudsdyrkelse, oprør mod Salomo og hans død 
(1 Kong 10-11) 
 
Templet, tempeltjenesten og festerne 
Templet og tempelindvielsen (1 Krøn 28-29 og 2 Krøn 
2,1-7,10) 
Forsoningsdagen (3 Mos 16) 
Jødernes påske, pinse og løvhyttefest (2 Mos 12, 5 
Mos 16,1-17) 
 
Ordsprogenes Bog 
Smagsprøver fra Salomos ordsprog 
Ideer til bibeltekster: Ordsp 1,1-9; 2; 4,1-9; 6,6-11; 7,1-
3; 17,1 
 
Det delte riges tid 
Udvalgte konger (1 Kong 12 ff. og 2 Krøn 10 ff.) 
Elias (1 Kong 16,29 – 2 Kong 2) 
Elisa (1 Kong 19,19 – 2 Kong 13) 
Esajas’ liv og virke (Es 1,1; 6; 36-39, 2 Kong 18-20) 
Smagsprøver på Esajas profetier (fx fra Es 2 og 4, 43, 
53-55) 
(Bemærk: I 6. kl. arbejdes der med 
messiasprofetierne) 
Nordrigets undergang (2 Kong 17) 
Juda riges undergang (2 Krøn 36,11-21) 
 
Jesu syv korsord 
Ideer: Luk 23,34 (tilgivelse), Joh 19,25-27 (omsorg), 
Luk 23,43 (frelse), Matt 27,46 (ensomhed), Joh 19,28 
(tørst), Joh 19,30 (“Det er fuldbragt”), Luk 23,46 
(tryghed og hvile hos Gud) 
 

• at udtrykke sig om 
nogle centrale dele af 
kristentroen  

• at samtale om, hvad 
det vil sige at være menneske 
og at være kristen   

• At kunne placere nogle 
af de bibelske steder på et 
kort. 

• At kunne forstå de 
forskellige genrer i Bibelen, og 
forstå, at kristendommen er 
blevet fortolket forskelligt i 
forskellige historiske 
perioder, lande og blandt 
grupper i samfundet.  

  

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8EX-hvad-vil-det-sige-at-tro
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Tro, tvivl og tillid   
 Følelser (religionsfaget.dk) 
Vi hører forskellige beretninger fra Bibelen, der kredser 
om de 3 begreber.  
  

• Vi forholder os til og diskuterer tro som 
begreb  
• Vi sætter ord på vores egen tro  
• Vi synger rytmiske sange, der omhandler 
tro 
• Vi ser også klip fra bibelske tegnefilm fra 
både GPS-TV og Superbook 
• De Første kristne 

  

Uge 39-40  Kristen tro, livstolkning og etik   

Relgionsfaget.dk 
  

• Vi forholder os til og diskuterer bøn som 
begreb og som en vej til at 
kommunikere med Gud  

  
• Vi læser Fadervor, Matt 6,9-13 som et 
eksempel på en bøn og analyserer den  

  
• Vi læser Den gyldne regel, Matt 7,12 og 
forholder os til, hvad den har af betydning 
for vores liv  

  

  
• at udtrykke sig om 
nogle centrale dele af 
kristentroen  

• at samtale om, hvad 
det vil sige at være menneske 
og at være kristen   

• at drøfte almene 
tilværelsesspørgsmål i lyset af 
den kristne tro   

• at kende centrale bud 
og værdier i kristen etik i 
forhold til medmennesket og 
naturen (familie, kammerater, 
samfund, skole, nærmiljø og 
natur)  

• at samtale om etiske 
spørgsmål   

• at udtrykke sig om 
nogle centrale elementer i en 
kristen trospraksis og 
betydningen af dem   

• at begynde at relatere 
spørgsmål om kristen tro og 
kristent liv til relevante 
bibelske tekster og 
grundtanker  

• at lade sig udfordre af 
kristen tro og etik  

• at vokse i kristen tro 
og i livet som kristen for dem, 
som ønsker dette  



  

Uge 41  Birkedal…    

Uge 42  Efterårsferie…    

Uge 43-47  Biblen   
• Jesus og Peter  

• Sådan begyndte det (Joh 1,35-51 og Mark 1,16-
20) 

 
• Peters tjeneste og død (så vidt vi kender den 

fra kirkehistorien) 
• Liv og lærdom på Jesu tid  
  

  
• at forstå og anvende 
udvalgte bibelske begreber  

• at orientere sig i 
Bibelen, dens skrifter og 
genrer  

• at læse lettilgængelige 
tekster direkte fra Bibelen  

• at relatere bibelske 
tekster til kristen tro og etik   

• at lade sig udfordre af 
bibelteksterne  

• at se nogle centrale 
sammenhænge mellem 
bibelske beretninger og 
almene livsværdier   

  

Uge 48-51  Kristendommens historie og nutid  
  

• Synge og lytte til julesalmer  
• Forholde os til kirkens ydre og indre med 
fokus på gudstjeneste og kirkebygninger   

  
• at forstå højtider, 
gudstjeneste, ritualer og 
symboler i kirken  

• at kende til centrale 
perioder, begivenheder 
og personer i 
kirkehistorien  
• at bruge salmer og 
kristne sange som 
udtryksform  

  

Uge 52-1  Juleferie…    

Uge 2-5  Mission   
• Fkf-materiale  

  

Kort om de 4 store religioner: Islam, jødedom, 

buddisme og hinduisme (religionsfaget.dk) 
  
  

• at relatere bibelske 
tekster til kristen tro og etik   

• at drøfte almene 
tilværelsesspørgsmål i lyset af 
den kristne tro   

• at kende centrale bud 
og værdier i kristen etik i 
forhold til medmennesket og 
naturen (familie, kammerater, 
samfund, skole, nærmiljø og 
natur)  

• at lade sig udfordre af 
kristen tro og etik  

• at udtrykke sig om 
kristen mission og diakoni   

  

Uge 6  Emneuge…    

Uge 7  Vinterferie…     



Uge 8-12  Bibelen   
• Indtagelsen af Kanaan  

  

• at forstå og anvende 
udvalgte bibelske begreber  

• at orientere sig i 
Bibelen, dens skrifter og 
genrer  

• at læse lettilgængelige 
tekster direkte fra Bibelen  

• at relatere bibelske 
tekster til kristen tro og etik   

• at lade sig udfordre af 
bibelteksterne  

  
  
  

Uge 13  Påskeferie…    

Uge 14-18  Bibelen   
Ruths bog  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

• at forstå og anvende 
udvalgte bibelske begreber  

• at orientere sig i 
Bibelen, dens skrifter og 
genrer  

• at læse lettilgængelige 
tekster direkte fra Bibelen  

• at relatere bibelske 
tekster til kristen tro og etik   

• at lade sig udfordre af 
bibelteksterne  

• at begynde at relatere 
spørgsmål om kristen tro og 
kristent liv til relevante 
bibelske tekster og 
grundtanker  

  

Uge 19-26  Myter og Nordisk Mytologi (religionsfaget.dk) 
 
Vi synger/læser og tolker kristne salmer og 
sange igennem hele skoleåret som en rød tråd 
  

 

Personer fra det nye og gamle testamente 

(religionsfaget) 

• at udtrykke sig om 
nogle centrale dele af 
kristentroen  

• at samtale om, hvad 
det vil sige at være menneske 
og at være kristen   

• at drøfte almene 
tilværelsesspørgsmål i lyset af 
den kristne tro  
• at forstå højtider, 
gudstjeneste, ritualer og 
symboler i kirken  

• at bruge salmer og 
kristne sange som 
udtryksform  

• at bruge salmebogens 
registre og tekstdel  

   
Opsamling og repetition    

  
 


