
3 årig plan for Kulturfag i Mellemgruppen 
 

År 1 Dansk Historie Kristendomskundskab 

Middelalder 
 
Arbejde med følgende 
temaer i Middelalderen: 
 
- Samfund 
- Hverdag og arbejde 
- Tidslinje 
- Magrethe den 1.  
- Mad og drikke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se filmen ”Ørnens øje-” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tro og religion i 
Middelalderen 
  

Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer.  

Eleven kan placere histo- 
riske perioder i absolut 
kronologisk sammenhæng 
 
Eleven har viden om 
historiske perioders 
tidsmæssige placering 
 
Eleven har viden om 
væsentlige træk ved 
historiske perioder 
 
Eleven kan formulere enkle 
historiske problemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kriterier for opstilling 
af enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 
Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier 
 
Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 
Eleven har viden om 
enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolk- 
ninger og nutidsforstå- 
elser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetence-mål: 
Eleven kan forklare, 
hvad kristendom er, og 
gengive hovedtræk i 
kristendommens 
historie, herunder 
folkekirkens betydning i 
Danmark. 

Museum Vestfyn 
Assens som Købstad i 
1800 tallet 
 
Besøg fra museet. 
 
Læsning af originale 
tekster fra 1800 tallet om 

 
 
 
 
Kompetencemål: 
 

 
 
 
 
Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier.  

 



de forskellige faggrupper 
i byen. 
 
 
 
 
 
 
Besøg på museet med 
fokus på oplæg og små 
teaterforestillinger.   

Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge 
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer. 

At være anderledes  
 
Se filmen “Trækfugle” i 
Med Skolen i biografen 

  
  
Kompetencemål:  
Eleven kan forholde sig til 
velkendte temaer i eget og 
andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster. 
  
Færdigheds- og vidensmål:  
Eleven kan undersøge 
personers motiver, konflikter 
og handlinger og har viden om 
fortolkningsmuligheder.  

  

Jødedom, 
kristendom, islam 
 
Belyste emner inden for 
alle tre religioner 
 
- skabelsen 
- hellige tekster 
- ritualer 
- dåb 
- bryllup’ 
- begravelse 

Kompetencemål: 
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i formelle 
situationer. 
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer. 

Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 
problemstillinger  

Eleven kan i skrift og 
tale udtrykke sig 
nuanceret om 
grundlæggende 
tilværelses- 
spørgsmål i relation til 
den religiøse dimensions 
betydning 
 
Eleven har viden om 
religioners og 
livsopfattelsers 
betydning for 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 
 
Eleven kan udtrykke 
sig om betydningen af 
trosvalg for menneskers 
handlinger og tydning 
af tilværelsen 
 
Eleven har viden om for- 
udsætninger for trosvalg 
og tydning af tilværelsen 
 
Eleven kan læse 
faglige tekster og ud- 
trykke sig mundtligt 
og skriftligt om deres 
indhold, formål og 
struktur 
 
Eleven har viden 
om fagord og 
begreber og faglige 
teksters formål og 
struktur 



 
Eleven kan redegøre for 
betydningen af centrale 
grundbegreber i kristen- 
dommen 
 
Eleven har viden om 
udlægninger af cen- 
trale grundbegreber i 
kristendommen 
 
Eleven kan redegøre for 
betydninger af centrale 
symboler, ritualer, mu- 
sik og salmer 
 
Eleven har viden om 
udlægninger af 
symboler, 
ritualer, musik og 
salmer  

Avis-skrivning 
temauge 
 
- Anmeldelser: Bøger, 
spil, film, musik 
- Læserbrev 
- Artikkel 
- Krydsord 
- Funfacts/vidste du? 
- Vejrudsigt 
- Stjernetegn 
- Tv oversigt  
- Annoncer - død, 
fødselsdage osv  

 
 
 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i formelle 
situationer.  
 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer.  

  

Danske forfattere og 
deres forfatterskab: 
 
 - Kim Fupz  
- Ole Lund Kirkegaard 
(kanon) 
 
Fokus på: 
 
- En forfatter 
- Synsvinkel 
- Indre og ydre - 
karakteristik 
- Billeder 
- Budskab 
- Referat 
- Perspektivering 
  

 
 
 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i formelle 
situationer.  
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer. 

  

Emneuge om 
vikingetiden 

 
Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 
problemstillinger 
 

 



Eleven kan formulere 
enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kriterier for opstilling 
af enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kildekritiske begreber 
 
Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier 
 
Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 
Eleven har viden om 
enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolk- 
ninger og nutidsforstå- 
elser 
 
Eleven kan analysere 
brug og funktion af 
fortalt historie  

År 2 
   

Den lille Prins Kompetencemål:  
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge.  
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i formelle 
situationer. 
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematiske undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 

 
Kompetencemål: 
Eleven kan udtrykke sig 
nuanceret om den 
religiøse dimensions 
indhold og betydning ud 
fra grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål og 
etiske principper. 

Luther og 
reformationen 
 
Udgangspunkt i 
materialet fra Skole-
kirke-samarbejdet på 
Syd- og Midtfyn:  
http://www.symf.dk/4-
aktiviteter.html?caction=i
detail&itid=14 

 
 
 
Eleverne kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
velkendte faglige situationer  
 
 
Eleven kan forholde sig til 
velkendte temaer i eget og 
andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster.  
 
Eleven kan læse og forholde sig 
til faglige tekster. 
 

 
 
 
Eleven kan redegøre for 
samspil mellem aspekter 
fra dansk og omverdens 
historie 
 
Eleven har viden om 
samspil mellem aspekter 
fra dansk og omverdens 
historie 
 
Eleven kan redegøre for 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie 
og omverden 
 

 
 
 
Eleven kan i skrift og 
tale udtrykke sig 
nuanceret om 
 
grundlæggende 
tilværelses- 
spørgsmål i relation til 
 
den religiøse dimensions 
betydning 
 
Eleven har viden om 
religioners og 
livsopfattelsers 
 

http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14


Eleven kan forhold sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur 

Eleven har viden om 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie 
og omverden 
Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 
problemstillinger 
Eleven kan formulere 
enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kriterier for opstilling af 
enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 
Eleven har viden om 
kildekritiske begreber 
 
Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 
Eleven har viden om 
enkle sammenhænge mellem 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 
Eleven kan analysere 
brug og funktion af 
fortalt historie 
  

betydning for 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål 
 
Eleven kan udtrykke sig 
om forholdet mellem 
Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente 
 
Eleven har viden om 
hovedtræk i Det Gamle 
Testamente og Det Nye 
Testamente 
 
Eleven kan give begrun- 
dede bud på betydning- 
en af centrale bibelske 
fortællinger 
 
Eleven har viden om 
problemstillinger 
i centrale bibelske 
fortællinger 
 
Eleven kan redegøre for 
brug af bibelske fortæl- 
linger i sprog, kunst og 
samfund 
 
Eleven har viden om de 
bibelske fortællingers 
udtryk i kulturen før og 
nu 
 
Eleven kan gengive 
centrale begivenheder i 
kristendommens 
historie, med særlig 
vægt på danske forhold 
 
Eleven har viden om 
centrale begivenheder i 
kristendommens 
historie, med særlig 
vægt på danske forhold 
 
Eleven kan redegøre for 
betydningen af centrale 
grundbegreber i kristen- 
dommen 
 
Eleven har viden om 
udlægninger af cen- 
trale grundbegreber i 
kristendommen 
 
Eleven kan redegøre for 
betydninger af centrale 
symboler, ritualer, mu- 
sik og salmer 
 
Eleven har viden om 
udlægninger af 
symboler,ritualer, musik 
og salmer  

Digte, poesi. 
 

 
 

  



(der arbejdes med 
emnet på både dansk, 
norsk og svensk)  
 
Der arbejdes med læsning 
af digte og fremstilling af 
egne digte.  

 
 
 
 
Kompetencemål:  
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift 
og tale 
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster.  

År 3 
   

Eventyr 
 
Arbejde med fremstilling 
af egne eventyr 
 
Læsning af eventyr H C 
Andersen (kanon) 
 
Viden om H C Andersens 
liv og den historiske 
periode han voksede op i.  
 
Besøg i den fynske 
landsby med fokus på 
eventyr 
 
Besøg i H C Andersens 
fødehjem, barndomshjem 
og på H C Andersens 
museet.  

 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i velkendte 
faglige situationer.  
 
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster og orientere sig i 
tekstens dele.  
 
Eleven kan navigere ud fra 
søgespørgsmål på hjemmesider 
og på biblioteket 
 
Forløbet er i Dansk forankret i 
kompetenceområdet 
Fortolkning og herunder 
Fortolkning, Undersøgelse og 
Oplevelse og indlevelse. På 
baggrund af dette, samt ud fra 
områdernes færdigheds- og 
vidensmål, er der bud på 
konkrete læringsmål. 
Læringsmålene er forslag 
udarbejdet for hver aktivitet og 
er vejledende. Aktiviteterne 
både før, under og efter 
vandringen er udarbejdet med 
afsæt i disse mål og vil på 
forskellige måder bidrage til at 
øge elevernes kompetencer 
herved. Se: 
https://museum.odense.dk/me
dia/13184753/HCA_Mit-HCA-
Eventyr_A4_Laerer.pdf 
 
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhæng, med fokus på at 
forstå og analysere de 
forskellige af H.C. Andersens 
værker, der er i udstillingen. 
Se: 
https://museum.odense.dk/me
dia/13188483/HCA_A3-
opgaveark_dansk_web.pdf  

 
 
Kompetencemål:  
Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder. 
 
https://museum.odense.dk/
media/13188486/HCA_A3-
opgaveark_historie_web.pdf  

 

Historisk tidslinje   
 

https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf


 
Arbejde med kronologisk 
oversigt af dansk historie. 
 
Neddyk i selvvalgte 
perioder i den danske 
historie.  
 
Besøg på Tidens Samling 
i Odense.  
 
Interview af den ældre 
generation. 
 
Besøg på Hørvævsmuseet 
i Krengerup med fokus på 
håndarbejde fra ældre 
dansk tid.  

 
Kompetencemål: 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer. 
 
Eleven kan læse og forholde sig 
til tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge 
 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, 
tale, lyd og billede i formelle 
situationer. 
 
Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster.  
 
Eleven har viden om 
søgerelaterde læsestrategier. 
Eleven har viden om teknikker 
til billede- og fuldtekstsøgning   

 
Kompetencemål:            
Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder. 
 
Eleven kan anvende kilder til 
at opnå viden om fortiden. 
 
Eleven kan perspektivere 
egne og andres historiske 
fortællinger i tid og rum 

Ny kunst i gamle 
kirker 
 
Et forløb om ny kunst og 
kirker i lokalområdet. 
 
Hvad vil kunstneren i 
kirken? Hvilke 
fortællinger fortælles der, 
når der kommer et nyt 
værk? Hvilke konkrete 
værker kan man finde i 
kirkerne på Nord- og 
Vestfyn? Og hvilke 
bibelhistorier? 
 
Portræt af en kunstner og 
en kirke 
Præsentation af 
forskellige værker  
Bibelhistorie 
Eventuelt kirkebesøg. 

  
Kompetencemål: 
Eleven kan genkende 
temaer fra centrale 
bibelske fortællinger i 
kulturelle udtryk. 
 
Eleven kan forklare, 
hvad kristendom er, og 
gengive hovedtræk i 
kristendommens 
historie, herunder 
folkekirkens betydning i 
Danmark.  

Klimauge  Kompetencemål:  
Fremstilling: Herunder de 
forskellig områder: 
Planlægning, forberedelse, 
fremstilling, præsentation og 
evaluering  

  

Identitet  
uge sex og forløb på 
Brandts om selfies vs 
selvportræt 

Forløbet er fagunderstøttende 
til Fælles Mål i dansk, historie, 
billedkunst og samfundsfag. 
Således lærer eleverne: • At 
bruge beskrivende og 
analytiske formuleringer • At få 
indblik i en specifik genre og 
dens fagbegreber • At forholde 
sig mundtligt til egne og andres 
medieproduktioner • At arbejde 
praktisk med fotografiet som 
udtryksform og lære om 

  



billedbehandlingens mulighed 
for at understøtte den 
kunstneriske intention 
 
Se mere her: 
https://brandts.dk/wp-
content/uploads/2018/09/Selfi
e-vs.-portr%C3%A6t.pdf 

Alle 3 år 
   

Nytårstaler Eleverne kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer 
 
Eleverne kan kommunikere 
med bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige formelle 
og sociale situationer, med 
fokus på krop og drama i deres 
fremstilling.  

Kompetencemål:  
Eleven kan perspektivere 
egne og andre historiske 
fortællinger i tid og rum.  
 
Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder 

 

Værklæsning:  
Hver år arbejdes der med 
læsning af værker fx: 
BrødreneLøvehjerte, Mio 
min mio, Drengen med 
sølvhjelmen, 
Skammerens datter 
 
(kanon: Astrid 
Lindgren)   

Fortolkning: Eleven kan 
forholde sig til temaer i eget og 
andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster. 
Herundre oplevelse, indlevelse 
og undersøgelse.  
 
Eleverne kan læse og forholde 
sig til tekster med henblik på 
oplevelse.  

  

Projektuge 4 
 
Der arbejdes med 
projektarbejdsformen 

Læsning: Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i faglige 
og offentlige sammenhænge.  
Fremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 
billede. Der arbejdes med alle 
delområderne inden for 
planlægning og forberedelse.  

  

Grammatik og 
skriftlig fremstilling 
 
Der arbejdes med 
bøgerne: Ny skriftlig for i 
både 4.-5. og 6. kl.  

Læsning, sprogforståelse,  
Fremstilling: Korrektur 

  

 
  

 
 
 

 

https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf
https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf
https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf

