
5. klasse, religion, Jette Lassen 

 

Tid Emne Beskrivelse Materialer/aktiviteter 

Uge 32-35 Satan og 'det 

onde' 

I forløbet kommer du til at stifte 

bekendtskab med det onde eller 

de onde. 

Satan og 'det onde' - Forløb - Kristendomskundskab mellemtrin - 

Alinea 

Uge 36 Lejrskole   

Uge 37-40 Mit hæfte om 

religioner 

Der er faglige tekster om 

kristendommen, islam, 

hinduismen, jødedommen og 

buddhismen. 

https://www.legoglektie.dk/2022/06/10/mit-haefte-om-religioner-

laer-om-islam-joededom-hinduisme-kristendom-og-buddisme/  

Uge 41 Emneuge   

Uge 42 Efterårsferie   

Uge 43-46 Skabelsesbere

tning + Adam 

og Eva + 

Syndefaldet 

Da Gud skabte Jorden – Læs og 

løs 

https://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2021/09/Da-Gud-

skabte-verden-minibog.pdf  

47-49 Juleevangeliet 

+ 

Hæfte om jul 

Et lille hæfte med opgaver og 

malesider som knytter sig til 

bibelhistorien om 

Juleevangeliet.  

Læs og forstå jul 

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

%C3%A6ftet.pdf 

https://cdn.legoglektie.dk/wp-content/uploads/2022/04/Faglige-

tekster-om-jul.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/AAs4-satan-og-det-onde
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAs4-satan-og-det-onde
https://www.legoglektie.dk/2021/04/09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-muslimer-og-muslimer-fokus-paa-gode-gerninger/
https://www.legoglektie.dk/2022/06/10/mit-haefte-om-religioner-laer-om-islam-joededom-hinduisme-kristendom-og-buddisme/
https://www.legoglektie.dk/2022/06/10/mit-haefte-om-religioner-laer-om-islam-joededom-hinduisme-kristendom-og-buddisme/
https://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2021/09/Da-Gud-skabte-verden-minibog.pdf
https://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2021/09/Da-Gud-skabte-verden-minibog.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Juleevangeliet%20opgavehÃ¦ftet.pdf
https://cdn.legoglektie.dk/wp-content/uploads/2022/04/Faglige-tekster-om-jul.pdf
https://cdn.legoglektie.dk/wp-content/uploads/2022/04/Faglige-tekster-om-jul.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 Tilgivelse I forløbet kommer du til at se, 

hvad man mener i 

kristendommen, når man taler 

om tilgivelse. Du finder også ud 

af, hvor tilgivelsen kommer fra, 

og hvornår der er behov for 

tilgivelse. 

Tilgivelse - Forløb - Kristendomskundskab mellemtrin - Alinea 

Uge 21-24 Dommedag i 

kristendom og 

islam 

Dommedag i kristendom og 

islam har flere lighedspunkter. 

Bestemte tegn, der viser, at 

dommedag er nær. Begge 

religioner indeholder tanker om, 

at dommedag indebærer en 

'dom'. Det vil sige, at mennesker 

bliver belønnet eller straffet for 

det, de har gjort i løbet af deres 

liv.  

Dommedag i kristendom og islam - Forløb - Kristendomskundskab 

mellemtrin - Alinea  

Uge 25 Klasseuge   

 

Der tages forbehold for ændringer. 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra UVM. 

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8YW-tilgivelse
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAst-dommedag-i-kristendom-og-islam
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AAst-dommedag-i-kristendom-og-islam


5. klasse, religion, Jette Lassen 

 

 

 


