
Årsplan for kristendom i 1. kl. 

I det første halve år: 

Eleverne lytter/tegner, ser billeder og film og snakker om vikingerne og deres tro. 

I det næste halve år: 

Nu skal de lære om dengang kristendommen kom til Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fælles Mål 2009 - Kristendomskundskab  

Faghæfte 3 

Indledning  

Undervisningen i kristendomskundskab beskæftiger sig på et fagligt grundlag med værdier og 

tydninger af tilværelsen. Tydningsdimensionen betyder, at elevernes personlige opfattelser og 

tanker er udgangspunkt for det spørgsmålsfællesskab, der danner afsæt for undervisningen. Det er 

lærerens opgave at give rum for elevernes personlige overbevisninger på en måde, så alle kan 

deltage, blive respekteret og udfordret.  

Ifølge folkeskoleloven er kristendommen fagets centrale kundskabsområde, men loven foreskriver 

også, at der på de ældste klassetrin skal undervises i ikke-kristne religioner og andre 

livsopfattelser. Den enkelte lærer kan imidlertid vælge at inddrage området allerede fra første 

klasse, hvis det er fagligt og pædagogisk begrundet.  

Undervisningsvejledningen for kristendomskundskab er bygget op over fagets fire 

kundskabsområder, og intentionen med undervisningen er, at de forskellige kundskabsområder i 

videst mulig omfang integreres med hinanden i hvert enkelt undervisningsforløb (jf. fig. 1) 

 

Formål for faget kristendomskundskab 

  

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå 

den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til 

andre. 

Stk. 2.  

Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig 

sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for 

værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne 

religioner og livsanskuelser.  

Stk. 3.  

Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen 

samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig 

stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.  

 



Trinmål efter 3. klassetrin for faget kristendomskundskab 

Livsfilosofi og etik  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en 

begyndende bevidsthed om det religiøse sprog  

 samtale om og forholde sig til normer for samvær  

 give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden 

forskelligt afhængigt af deres kultur og religion. 

Bibelske fortællinger  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente  

 tale med om indholdet af de bibelske fortællinger  

 gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis. 

 

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 samtale om, hvad kirke og kristendom er  

 samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen  

 kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange. 

 


