
Kristendomskundskab for 0.-3. klasse 
 
Formålet for faget kristendomskundskab er at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der 
udruster dem til at kunne reflektere over og forstå religiøse synspunkter, mangfoldige 
livsopfattelser og menneskesyn, samt forstå og acceptere det enkelte menneskes individualitet og 
samspil med dens omverden. 
Ifølge emu.dk forlyder formålet således: 
Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om 
de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover 
skal eleverne på de ældste klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser. 
Stk.3 Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig 
stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund. 
 
Fagets fire kompetenceområder danner grund for undervisningens indhold og udtryk, og de vil 
også være årets fire hovedtemaer: 

- Livsfilosofi og etik 
- Bibelske fortællinger 
- Kristendom 
- Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser 

 
Under de nævnte kompetenceområder vil undervisningen ligeledes tage udgangspunkt i at opnå 
dygtiggørelse og forståelse i de færdigheds- og vidensmål, der er påkrævet for det enkelte 
klassetrin, herunder: 

- Livsfilosofi og etik 
Livsfilosofi – Etik – Trosvalg og tilværelsestydning – Sprog og Skriftsprog 

- Bibelske fortællinger 
Bibelen – Fortælling og livstydning – Fortælling og kultur 

- Kristendom 
Kristendommens historie – Kristendommens grundbegreber – Kristne udtryk 

 
I Kristendomskundskab ønsker vi ligeledes at fremme elevernes stemme i det demokratiske 
samfund, samt at hver enkelt elev vokser i mod til at udtrykke og reflektere over deres holdninger 
til filosofiske, religiøse, samt medmenneskelige spørgsmål. Der vil dertil arbejdes med 
problemstillinger, sproglig udvikling og stillingstagen i et åbent forum, hvor spørgsmål og undren 
er hjerteligt velkomne.  
 
I 0.-3.klasses undervisning i kristendomskundskab vil følgende materialer anvendes: 
Gyldendals fagportal for religion: www.religion.gyldendal.dk  
”Lidt om Gud” af Lois Rock (Korskær, 1994) 
”Liv og religion 1” af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl, Mette Tunebjerg (Gyldendal, 2000) 
”Bibeltegne- og malebog” af Thomas Helmich-Olesen (Scandinavia, 2006) 
”Under samme himmel  - Kristendom og andre religioner 1” af Rebekka Bærnholdt, Mette Hansen, 
Catharine Linke, Anne Rosenskjold Nordvig (Alinea, 2008) 
 
Med ønsket om et lærerigt skoleår, Lene Jønsson 

http://www.religion.gyldendal.dk/

