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Tid Emne Beskrivelse Materialer/aktiviteter 

Uge 32-35 Reformationen 

 

I 1517 hængte den tyske munk Martin 

Luther en seddel op i byen Wittenberg. 

Sedlen gjorde den katolske kirke 

meget vred og skabte stor opstandelse 

i mange lande, også Danmark. Det var 

starten på reformationen. 

Hvad stod der på Martin Luthers 

seddel? Hvorfor blev den katolske 

kirke vred? Hvordan blev Danmark 

indblandet, og hvad betyder 

Reformationen for os i dag? 

Reformationen - 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 Danskernes 

historie - Tro 

Hvad er det i vores fælles historie, der 

har skabt det Danmark, vi kender i 

dag?  

En af de værdier, der har været med til 

at forme os danskere, er troen. Hvad vi 

har troet på, det har ændret sig gennem 

tiden. 

Danskernes historie - Tro - Forløb - Kristendomskundskab 

mellemtrin - Alinea 

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%20op

gaveh%C3%A6ftet.pdf 

https://cdn.legoglektie.dk/wp-

content/uploads/2022/04/Faglige-tekster-om-jul.pdf  

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A7YA-reformationen
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A7YA-reformationen
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.legoglektie.dk/2022/06/10/mit-haefte-om-religioner-laer-om-islam-joededom-hinduisme-kristendom-og-buddisme/
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/Qqrm-danskernes-historie-tro
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/Qqrm-danskernes-historie-tro
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
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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 omhandlet. Fx 

jalousi, vrede og tilgivelse.  

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635  

Noahs ark: 

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

Uge 6 Emneuge Showtime  

https://www.indskolingenlaerlet.dk/448289635
file:///C:/Users/JetteLassen/Downloads/Noahs%20ark.pdf
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Uge 7 Vinterferie   

Uge 8-10 Mirakuløse 

fortællinger 

I Det Nye Testamente fortælles det, at 

Jesus gik på vandet. Det er blot en af 

mange mirakuløse fortællinger om 

Jesus. I dette forløb skal du læse og 

arbejde med forskellige mirakuløse 

fortællinger fra Det Nye Testamente - 

og med moderne mirakler.  

Mirakuløse fortællinger - Forløb - Kristendomskundskab 

mellemtrin - Alinea  

Uge 11-12 Påsken Læs og forstå påsken Hæftet ”Lær og forstå Påske” 

Uge 13 Temauge   

Uge 14 Påskeferie   

Uge 15-16 Ramaden Læs og forstå Ramadanen Faglige-tekster-om-ramadan.pdf (legoglektie.dk) 

Ramadan-færdig-30-opgaver.pdf (usercontent.one) 

Uge 17-20 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   

https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AKym-mirakuloese-fortaellinger
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/AKym-mirakuloese-fortaellinger
https://cdn.legoglektie.dk/wp-content/uploads/2022/03/Faglige-tekster-om-ramadan.pdf
https://usercontent.one/wp/www.legoglektie.dk/wp-content/uploads/2020/04/Ramadan-f%C3%A6rdig-30-opgaver.pdf?media=1644004478
https://kristendomskundskab.alinea.dk/course/A8YW-tilgivelse
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
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Der tages forbehold for ændringer. 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra UVM. 

 

 

 

 


