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Måned Uge 
nr. 

Forløb Antal 
lektioner 

Kompetencemål og færdigheds- og 
vidensområder 

Læringsmål 

August 33 Kirken 5 
 

Kristendom  

• Kristne grundbegreber (fase 1) 

• Kristne udtryk (fase 1) 
 
Bibelske fortællinger 

• Fortælling og kultur (fase 1) 

• Jeg kan fortælle om kirkens rum og 
indretning. 

• Jeg kan tale om salmer, der bruges i 
gudstjenesten. 

• Jeg kan finde eksempler på historier fra 
Bibelen i salmer og ritualer. 

 

34 

35 

September 36 

37 

38 Jesus og miraklerne 6 Livsfilosofi og etik 

• Etik (fase 1) 
 
Kristendom 

• Kristne grundbegreber (fase 1) 
 
Bibelske fortællinger 

• Fortælling og livstydning (fase 1) 
 

• Jeg kan tale om, hvad det vil sige at være 
anderledes, og hvordan man behandler 
dem, der er anderledes. 

• Jeg kan forklare, hvad et mirakel er. 

• Jeg kan tale om historierne om Jesus' 
mirakler. 

39 

Oktober 40 

41 

42 Efterårsferie  

43 Jesus og miraklerne (fortsat)    

44 

November 45 Fællesskab og forskellighed 9 Livsfilosofi og etik 

• Livsfilosofi (fase 1) 
 

Kristendom 

• Kristne grundbegreber (fase 1) 
 
Bibelske fortællinger 

• Fortælling og livstydning (fase 1) 

• Jeg kan komme med eksempler på 
forskellighed og fællesskaber i mit eget liv.  

•  Jeg kan diskutere, hvorfor fællesskaber er 
vigtige. 

• Jeg kan forklare ordene fællesskab, 
forskellighed, ensomhed, tilgivelse og 
næstekærlighed.  

• Jeg kan fortælle, hvad Jesus sagde om 
tilgivelse og næstekærlighed. 

 

46 

47 

48 

December 49 

50 

51   



Kristendomskundskab 2. klasse – årsplan 2019/2020 

Side 2 af 3    

52 Juleferie 

Januar 1 

2 Fællesskab og forskellighed 
(fortsat) 

   

3 

4 

5 Jesus' sidste tid  8 Livsfilosofi og etik 

• Etik (fase 1) 
 
Kristendom 

• Kristne grundbegreber (fase 1) 
 
Bibelske fortællinger 

• Fortælling og livstydning (fase 1) 

• Jeg kan tale om, hvad der er rigtigt og 
forkert at gøre. 

• Jeg kan forklare, hvad det vil sige at 
forråde og at tilgive. 

• Jeg kan genfortælle historier fra Bibelen 
om Jesus' sidste tid.  

• Jeg kan forklare påskens betydning i 
kristendommen. 

 

Februar 6 

7 Vinterferie 

8 Jesus' sidste tid (fortsat)    

9 

Marts 10 

11 

12 

13 

April 14 Kristi himmelfart og pinse 5 Livsfilosofi og etik 

• Trosvalg og tilværelsestydning (fase 1) 
 
Kristendom 

• Kristendommens historie (fase 1) 

• Kristne udtryk (fase 1) 
 

• Jeg kan undersøge pinsen. 

• Jeg kan tale om de første kristne. 

• Jeg kan fortælle om Kristi himmelfart og 
pinse. 
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Skolernes Innovationsdag (3. april) 

15 Påskeferie 

16 Kristi himmelfart og pinse 
(fortsat) 

   

17 

18 

Maj 19 

20 Jødedom og islam 7 Livsfilosofi og etik 

• Livsfilosofi (fase 1) 

• Trosvalg og tilværelsestydning (fase 1) 

• Sprog og skriftsprog (fase 1) 
 
Kristendom 

• Kristne udtryk (fase 1) 

• Jeg kan tale om, at mennesker kan være 
forskellige. 

• Jeg kan fortælle om, hvad det vil sige at 
være jøde og muslim. 

• Jeg kan forklare ord fra jødedom og islam. 

• Jeg kan sammenligne jødedom, islam og 
kristendom. 

21 

22 

Juni 23 

24 

25 

26 

 


