
3. klasse, religion, Jette Lassen 

 

Tid Emne Beskrivelse Materialer/aktiviteter 

Uge 32-35 De nordiske 

guder 

I dette forløb kommer du til at 

møde de nordiske guder, som 

vikingerne troede på. 

De nordiske guder - Forløb - Kristendomskundskab indskoling - 

Alinea 

Uge 36 Lejrskole   

Uge 37-40 Mit hæfte om 

kirken 

I hæftet her lærer eleverne om 

den danske kirke. 

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/kirken.pdf  

Uge 41 Emneuge   

Uge 42 Efterårsferie   

Uge 43-46 Engle Hæftet lægger op til gode 

dialoger omkring engle, 

samtidig med at det introducerer 

eleverne for englenes rolle i 

biblen og salmer.  

https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnn

OEzkUY/view  

47-49 Juleevangeliet Et lille hæfte med opgaver og 

malesider som knytter sig til 

bibelhistorien om 

Juleevangeliet.  

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgaveh

%C3%A6ftet.pdf 

Uge 50 Emneuge – jul    

Uge51 Juleevangeliet Fortsættelse   

 

Uge 52-1 Juleferie   

Uge 1-5 Bibelhistorier Oplæggene indeholder oplæg til 

samtale og debat, indenfor det 

emne, bibelhistorien har 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635  

Noahs ark: 

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Noahs%20ark.pdf  

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AA1h-de-nordiske-guder
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AA1h-de-nordiske-guder
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/kirken.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnnOEzkUY/view
https://drive.google.com/file/d/1Kwlp_LchnZvxUt1zgm3KX5kQnnOEzkUY/view
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Noahs%20ark.pdf
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omhandlet. Fx jalousi, vrede og 

tilgivelse.  

Uge 6 Emneuge Showtime  

Uge 7 Vinterferie   

Uge 8-12 Påsken Oplægget indeholder 32 sider, 

hvor du og eleverne føres 

igennem Jesus' dage i påsken.  

Eleverne læser historien og skal 

samtidig løse opgaver, hvor de 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635  

file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20p%C

3%A5ske.pdf (Pop-up-bog) 

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20pÃ¥ske.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/pop%20up%20bog%20pÃ¥ske.pdf
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skal drøfte forskellige ting både 

med sig selv og hinanden.  

Fx skal de tale sammen om at 

sladre og om begravelse. 

Uge 13 Temauge   

Uge 14 Påskeferie   

Uge 15-20 Kors som 

symbol 

 

Korset er i dag det vigtigste 

symbol i kristendommen. Du 

kan se det mange steder, når du 

går en tur i byen. Sikkert flere 

steder, end du lige tror. Men 

hvorfor er korset et godt 

symbol? For der findes mange 

slags kors, og de betyder alle 

noget forskelligt. 

Kors som symbol - Forløb - Kristendomskundskab indskoling - 

Alinea  

Uge 21-24 Paradis tur-

retur? 

 

 

I dette forløb lærer du om 

kristendommens forestillinger 

om Paradis, og hvordan man 

fortæller om det i lignelser. 

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A4dJ-paradis-tur-retur 

Uge 25 Klasseuge   

 

Der tages forbehold for ændringer. 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra UVM. 

 

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAim-kors-som-symbol
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAim-kors-som-symbol
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A4dJ-paradis-tur-retur

