
Kristendomskundskab 3. klasse  

 

Måned  Forløb  
Antal 
lektioner  

Kompetencemål og 
færdigheds- og 
vidensområder  

Læringsmål  
 
Opgavesæt 

August-
oktober 

Kristne 
symboler 

6  Livsfilosofi og etik  

• Sprog og skriftsprog 
(fase 1)  

Kristendom  

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

• Jeg kan læse tekster 
om symboler og 
arbejde med 
læseformål, fagord og 
læseforståelse.  

• Jeg kan fortælle, hvad 
symboler er, og 
hvordan de bruges.  

Jeg kan genkende 
symbolerne kors, hjerte, 
anker, due og fisk og 
forklare, hvad de betyder. 

 
 
 
 
Clio 

August-
oktober 

Nordisk 
mytologi 

6 Livsfilosofi og etik  

• Trosvalg og 
tilværelsestydning (fase 1)  

Kristendom  

• Kristendommens 
historie (fase 1) 

• Jeg kan fortælle om 
guder, begreber og 
steder i den nordiske 
mytologi.  

• Jeg kan sammenligne 
skabelsesmyten fra 
den nordiske mytologi 

 
 
 
Clio 



med kristendommens 
skabelsesmyte.  

Jeg kan beskrive overgangen 
fra troen på de nordiske 
guder til kristendom i 
Danmark. 

November-
december 

Jesus’ lignelser 7 Livsfilosofi og etik  

• Etik (fase 1) Kristendom  

• Kristne grundbegreber 
(fase 1)  

Bibelske fortællinger  

• Fortælling og livstydning 
(fase 1) 

• Jeg kan diskutere, 
hvorfor og hvornår 
man skal tilgive andre.  

• Jeg kan forklare 
ordene 
barmhjertighed, nåde 
og tilgivelse.  

Jeg kan tale om udvalgte 
lignelser. 

 
 
 
Clio 

Januar-
marts 

Døden 7 Livsfilosofi og etik  

• Livsfilosofi (fase 1) 
• Trosvalg og 
tilværelsestydning (fase 1)  

Kristendom  

• Kristne udtryk (fase 1) 

• Jeg kan forklare og tale om 
tro, tvivl, evigt liv og sorg. • 
Jeg kan tale om, hvad der 
sker efter døden. 
• Jeg kan fortælle om en 
begravelse i folkekirken.  

 
 
 
Clio 



April-juni Buddha og 
Ganesha 

6 Livsfilosofi og etik  

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

 

• Jeg kan tale om hinduisme 
og buddhisme. 
• Jeg kan fortælle historier 
om guder og tro fra  

hinduisme og buddhisme. 
• Jeg kan forklare ord fra 
hinduisme og buddhisme.  

 

 
 
 
Clio 

April-juni Ritualer 8 Kristendom  

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

 

•  Jeg kan tale om bøn og 
Fadervor• Jeg kan beskrive 
kristne ritualer. 
• Jeg kan synge og tale om 
udvalgte salmer. 

 

 
 
 
Clio 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


