
Kristendomskundskab 1. klasse  

Måned  Forløb  Antal 
lektioner  

Kompetencemål og 
færdigheds- og 
vidensområder  

Læringsmål  Opgavesæt 

August- 
oktober  

Tro og 
myter  

16  Livsfilosofi og etik  

• Livsfilosofi (fase 1) 
Kristendom  

• Kristne udtryk (fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

•  Jeg kan forklare og tale om 
tro og tvivl.  

• Jeg kan bruge min viden om 
æbler, regnbuen, de første 
mennesker og træer til at 
skrive mine egne myter.  

Jeg kan genfortælle udvalgte 
myter. 

 

 

 

Clio 

Urhistorien  9  Kristendom  

• Kristne grundbegreber (fase 
1)  

Bibelske fortællinger  

• Bibelen (fase 1) 
• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

 • Jeg kan tale om skabelse, synd, 
skyld og straf.  

• Jeg kan fortælle om Bibelen. 
• Jeg kan genfortælle historier fra 
Bibelen. 

 

November- 
december  

Jesus' 
første tid  

10  Livsfilosofi og etik  •  Jeg kan diskutere, hvad en 
god ven er.  

• Jeg kan tale om dåbsritualet.  

 



• Etik (fase 1) Kristendom  

• Kristne udtryk (fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1) • Fortælling og kultur 
(fase 1)  

• Jeg kan tale om historier fra 
Det Nye Testamente.  

Jeg kan forklare, hvordan 
salmer og billeder fortæller 
historier fra Bibelen. 

Januar-
marts 

Store 
følelser 

12 Livsfilosofi og etik  

• Livsfilosofi (fase 1) • Etik 
(fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

• Jeg kan tale om følelserne 
glæde, kærlighed, had, jalousi 
og frygt.  

• Jeg kan forklare, hvad tilgivelse 
er.  

• Jeg kan genkende forskellige 
følelser i bibelske fortællinger.  

 

 

Januar-
marts 

Abraham, 
Isak og 
Jakob 

8 Livsfilosofi og etik  

• Trosvalg og 
tilværelsestydning (fase 1) • 
Sprog og skriftsprog (fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Bibelen (fase 1) 
• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

• Jeg kan fortælle om Abraham 
og hans sønners rolle i 
forskellige religioner.  

• Jeg kan forklare, hvad en 
stamfader er.  

• Jeg kan tale om Det Gamle og 
Det Nye Testamente.  

• Jeg kan tale om historierne om 
Abraham, Isak og Jakob. 

 



April-juni Frelse og 
nåde 

7 Kristendom  

• Kristne grundbegreber (fase 
1) • Kristne udtryk (fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

• Jeg kan forklare, hvad 
ordene frelse, nåde og synd 
betyder.  

• Jeg kan tale om frelse i en 
salme.  

• Jeg kan tale om historier fra 
Bibelen om frelse, nåde  

og synd.  

 

April-juni Moses 8 Livsfilosofi og etik  

• Etik (fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1) • Fortælling og kultur 
(fase 1)  

• Jeg kan diskutere De ti bud. 

• Jeg kan genfortælle historien om 
Moses. • Jeg kan tale om Moses' 
betydning. 

 

 

 

April-juni Kongerne 8 Livsfilosofi og etik  

• Livsfilosofi (fase 1) • Etik 
(fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1)  

• Jeg kan tale om, hvad det vil 
sige at være god, stærk og klog.  

• Jeg kan diskutere, hvordan man 
skal opføre sig.  

• Jeg kan fortælle om konger fra 
Bibelen i ord og billeder. 

 

 

 


