
POLITIKENS FORLAG 1

····BBiiBELHBELHiiSTORSTORiiERER
FORTÆLLERFORTÆLLER··

··      A
KTIVITETSBOGAKTIVITETSBOG  TI LTI L

Rasmus Welling
Mette Kongstad Welling
Dennis Hornhave Jacobsen

LÆRERVEJLEDNINGLÆRERVEJLEDNING



POLITIKENS FORLAG 2

Bogens opbygning
Aktivitetsbogen består af mere end 130 opgaver og aktiviteter og kan bruges uafhængigt af hovedbogen, Sigurd 
fortæller bibelhistorier. Alle opgaver er selvinstruerende og med tilhørende fagtekst, så man kan gennemføre 
dem uden yderligere oplysninger.

Bogen følger Sigurds kapitel for kapitel og består således af 24 kapitler med underliggende temaer – se en 
komplet liste i afsnittet ”Faglig relevans i de enkelte kapitler og afsnit”.

Aktivitetsbogen er tænkt som et idekatalog til undervisningen, og man kan derfor selv udvælge de afsnit eller 
aktiviteter, der passer til ens formål. Hvis man ønsker det, kan bogens tre forfattere hyres til at holde foredrag 
eller kurser, hvor bogens aktiviteter kan sættes ind i faglige forløb eller temauger.

Fagtekster
Til hvert afsnit og tilhørende opgaver er der fagtekster, der sætter aktiviteterne ind i en forklarende ramme 
– med fokus på fortællingernes religiøse indhold, almenmenneskelige problemstillinger, kirkelige traditioner, 
historiske sammenhænge eller synlige sammenhænge med elevernes hverdag. På den måde bygges der bro 
mellem de bibelske fortællinger og nutiden.

Flere steder i bogen er der desuden Sigurd-citater, der skaber en fortællende ramme og sammenhæng med 
Sigurd fortæller bibelhistorier. Disse er suppleret med ”Vidste du det?”, som er små fortællinger eller pudsige 
oplysninger.

Målgruppe og sværhedsgrad
Opgaverne er primært rettet mod elever fra 1.-5. klasse, men kan også anvendes på yngre og ældre årgange. Det 
anbefales, at man i de yngre klasser fortæller eller oplæser de tilhørende fagtekster og instruktioner. Fra mel-
lemtrinnet og op kan eleverne selv læse teksterne. Svære fagord er skrevet med kursiv og markeret med *. De er 
alle forklaret i ordlisten bagerst i bogen. 

De fleste opgaver har en angivelse af sværhedsgrad fra 1-3, så man har en fornemmelse af niveauet. Eneste 
undtagelser er undringsspørgsmålene (markeret med         ) samt forslagene til udflugter i Danmark (markeret 
med         ).

Nogle af de sværere opgaver kan godt løses med voksenhjælp eller ved at tilpasse dem til barnets alder. Flere 
steder er der også forslag til, hvordan man kan gøre en aktivitet sværere – se efter “Det kan du også gøre”.

Se også afsnittet ”Undervisningsdifferentiering og brug i udskolingen”.
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Ikoner og typografi

Ved hver opgave er der et ikon, der 
fortæller, hvilken slags aktivitet der 
er tale om.

Lege og fællesskab Opgaver, 
som eleverne kan lave i fællesskab 
med andre. Det kan for eksempel 
være lege eller bevægelsesaktivite-
ter inden for en faglig ramme. Der 
kan også være tale om aktiviteter, 
hvor fællesskab og samvær er det 
bærende, for eksempel at undre sig 
sammen, lave krybbespil eller gøre 
gode gerninger sammen.

Musik og sang Her er der ind-
draget Sigurds sange og anden 
musik, der handler om Bibelens 
historier. Der er for eksempel tale 
om aktiviteter, hvor eleverne skal 
lytte, forholde sig til teksterne, selv 
spille musik/bevægelse eller bruge 
musikken som udgangspunkt for 
kreative udfoldelser.

Sigurds sange findes på YouTube 
samt diverse streamingtjenester, 
og man kan finde noderne i sang-
bogen til Sigurd fortæller Bibelhi-
storier. 

Tænk over Undringsspørgsmål af 
etisk eller filosofisk karakter, hvor 
eleverne skal tænke over noget 
eller tale med andre om det. Se af-
snittet ”Etik og filosofi − undrings-
spørgsmål”, hvor der er forslag til, 
hvordan man konkret kan arbejde 
med disse spørgsmål, samt et ide-
katalog med flere spørgsmål.

Mad og drikke Opskrifter på 
mad og måltider, som har forbin-
delse til bogens temaer. 

Undersøg selv Fordybelsesopga-
ver, hvor eleverne blandt andet skal 
undersøge deres egen baggrund, 
hverdag og nærmiljø eller foretage 
udregninger. Ved nogle af opgaver-
ne er der svar bagerst i bogen.

Vær kreativ Her skal eleverne 
selv skal være kreative og skabe 
noget. Det kan for eksempel være 
at lave kukkasse-film, designe de-
res egen døbefont eller altertavle.

Skriv Skriveopgaver, hvor der skal 
fremstilles sangtekster, regler eller 
andre fagtekster, der handler om 
tro og religion.

Oplev Gå ud og oplev Danmark! 
Her er forslag til, hvor man kan fin-
de historierne fra Bibelen rundtom 
i landet. Mange af bogens billeder 
kan man finde i danske kirker eller 
museer – se efter i billedteksterne. 
Der er ikke noget tal, der viser, hvor 
let eller svær opgaven er.

Kopiark På politikensforlag.dk 
kan man finde et kopiark med op-
gaven i A4-format – se QR-koden 
på side 15 i bogen.

Sigurd-citat 

Når teksten er sat op med 
denne typografi, er der tale 
om et citat fra Sigurd for-
tæller bibelhistorier.
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Etik og filosofi − Undringsspørgsmål 
I bogen findes en række filosofiske eller etiske ”undringsspørgsmål”, der er kendetegnet ved, at der findes ikke 
blot et rigtigt, men mange forskellige svar på dem. Eleverne skal for eksempel tage stilling til, hvor de tror, ver-
den kommer fra, om profeten Jonas var fej eller fantastisk, hvordan man bedst kan hjælpe andre, eller om man 
kun kan bede i en kirke.

Sådanne spørgsmål er centrale, når historierne fra Bibelen gøres vedkommende for elevernes liv og hverdag. 
Arbejdet med almenmenneskelige problemstillinger er således en hjørnesten i elevernes dannelse.

Undringsspørgsmålene kan med fordel anvendes i mindre diskussionsgrupper, hvor eleverne i trygge rammer får 
mulighed for at komme til orde. Der kan derefter opsummeres kort i klassen.

Man kan rammesætte dette arbejde med Cooperative Learning-strukturer som for eksempel ”dobbeltcirkel” 
eller ”mødet på midten”, hvor eleverne udveksler svar. 

Som alternativ til samtalerne kan man lade eleverne (alene eller i par) formulere deres svar på andre måder – 
for eksempel som: 

o skriftlige svar (evt. med børnestavning)

o korte fremlæggelser 

o små mobilfilm eller lydoptagelser

o tegneserier eller andre former for billeder – analogt eller digitalt fremstillet

o små dramaopførelser, der viser forskellige mulige svar og deres konsekvenser.

Efterhånden som eleverne bliver mere fortrolige med undringsspørgsmål, er det oplagt selv at lade dem stille 
spørgsmål til teksterne. Det er en god introduktion til at lære at formulere problemstillinger.

Flere ideer til arbejdet med undringsspørgsmål og filosofiske samtaler med børn kan findes i ”Tænk højt med 
dine elever” af Peter Worley (Akademisk Forlag 2019) eller side 77-81 i ”Højtbegavede børn i skolen” Rasmus 
Welling og Mette Kongstad Welling, (GeGe Forlag 2018).

Forslag til flere spørgsmål til de enkelte kapitler

I det følgende opstilles en række forslag til, hvilke undringsspørgsmål man kan stille til de enkelte kapitler.

Der findes naturligvis mere gængse dogmatiske udlægninger af historierne, men det må understreges, at hvis 
man arbejder med bogen i folkeskolen, må man i indskolingen og på mellemtrinnet lægge op til en undersøgen-
de og åben tilgang til historierne – helt fri for den forkyndelse, der er omdrejningspunktet, hvis man anvender 
bogen i undervisningen af juniorkonfirmander.

Husk at lade børnene selv komme med deres egne svar og opfattelse af tingene. Acceptér, at der er både bør-
ne- og voksenforklaringer på mange spørgsmål. Hjælp dem eventuelt lidt på vej, eller stil spørgsmål, hvis det er 
svært at komme i gang. Det er herligt, når børn tænker og undrer sig.  
 
Vores holdning er, at der findes mange forskellige svar på livets spørgsmål, og at det er vigtigt at tale med bør-
nene om dem. Kun sådan får de et sprog til at beskrive, hvad de tænker og føler, når de møder sorg, glæde, tvivl, 
kærlighed – og alt det andet, der findes i livet. 

Idekataloget kan inddrages som direkte udgangspunkt for undervisningen, som beskrevet i forrige afsnit. Alter-
nativt kan det anvendes som ekstraopgaver eller hurtige mentale afbræk/små faglige konkurrencer: Find på tre 
minutter så mange eksempler eller svar som muligt – stil større krav til begrundelser, efterhånden som eleverne 
bliver ældre.
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Kapitel 1: Da Gud opfandt verden

Hvad tror du, der var, før verden opstod? 
Kan man skabe noget af ingenting?

Hvorfor tror du, at Gud i historien vælger at lave verden?

Kan det passe, at Gud skabte verden på seks dage? 
Kan man både tro på Gud og på Big Bang? 
Hvorfor mon Gud i historien skabte mennesket til sidst?

Hvad tror du, der er meningen med historien?

Kapitel 2: Adam og Eva i Paradisets Have

Har du selv prøvet at gøre noget, som du ikke måtte? Hvad skete der ved det? Hvad gjorde dine forældre ved 
det? Lærte du noget af det? Blev du klogere af dine fejl? Lærte Adam og Eva noget af deres fejl?

Hvad er fordelen ved at have kundskaber? 
Ville det have været bedre for Adam og Eva ikke at spise af Kundskabens Træ? 
Hvordan ville verden i Bibelen have set ud, hvis de ikke havde spist af træet?

Hvem er de gode i historien? Hvem er de onde?  
Er slangen ond? Er Eva ond, fordi hun giver æblet til Adam? 
Er Gud ond, fordi han laver et træ, som de ikke må spise af? Er han ond, fordi han smider dem ud af haven? 
Hvor mon slangen kommer fra? Har Gud skabt den? 
Er det Guds eller Adam og Evas skyld, at de bliver smidt ud af haven? 
Tror du, at Gud holdt op med at elske Adam og Eva, efter at de blev smidt ud?

Hvad mener Sigurd med, at Adam og Eva havde opdaget, ”at man ikke kan vide, hvad det gode er, hvis man ikke 
også kender det onde”? 
Hvis ondskab ikke fandtes, ville der så overhovedet være godhed?

Hvad betyder ordet ”uskyld”? Er små børn uskyldige? Hvornår er man ikke længere uskyldig?  
Kan du finde på en historie fra dit eget liv, der handler om skyld og uskyld? Er Adam og Eva uskyldige?

Hvad tror du, der er meningen med historien?

Kapitel 3: Noas ark

Hvis skyld var det, at Kain slog Abel ihjel? Var det hans egen skyld? Guds skyld? Eller Adam og Evas skyld? 
Synes du, at Adam og Eva var gode forældre for Kain og Abel?

Hvad betyder ”godt”? Hvad betyder ”ondt”? Findes der mennesker i verden, der kun er gode eller kun er onde? 
Hvem er de gode? Hvem er de onde? Hvordan kender man forskel? Tror du, at Noa kun var god? Er der godt og 
ondt inden i os alle sammen? 

Synes du, at det var rigtigt eller forkert, at Gud ville slå alle onde mennesker ihjel?  
Ville du selv have bygget en ark, hvis en gud bad dig om det? Hvem ville du tage med?

Hvad tror du, der er meningen med historien?
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Kapitel 4: Babelstårnet

Kan det i virkeligheden lade sig gøre at bygge et tårn, som for eksempel går helt op til månen?

Kan man godt lave noget sammen, selvom man ikke forstå hinandens sprog? 
Har du selv prøvet, at andre ikke forstår det, du siger? Hvad gjorde du så i stedet?

Hvordan prøver man i dag med teknoloigi at blive lige så store eller dygtige som Gud?  
Synes du, at det er en god ide, at mennesker prøver? 
Kan mennesker blive lige så dygtige som Gud? 

Hvad tror du, der er meningen med historien?

Kapitel 5: Abrahams kæmpestore familie

Hvorfor tror du, at Abraham havde en ide om, at den ene mand var Gud? 
Hvis Gud findes, tror du så, at du ville kunne genkende ham, hvis du mødte ham? 
Hvorfor kan det være svært at tro på folk, der siger, at de har mødt Gud? 
Hvad ville du sige til Gud, hvis du mødte ham?

Hvorfor tror du, at Gud beder Abraham om at ofre Isak i historien? Hvorfor mon Gud siger nej alligevel? 
Er det forkert, at folk tror så meget på Gud, at de er parate til at slå ihjel for ham? 
Hvad ville du have gjort? 
Hvad tror du, at Abraham lærte af historien?

Vil du selv have mange børn og en stor familie? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Har du selv oplevet at ønske dig noget inderligt, og at det faktisk lykkedes? 
Hvad kan man gøre i dag, hvis man ikke kan få børn? Kender du nogen, der har haft svært ved at få børn? 

Hvad tror du, der er meningen med historien?

Kapitel 6: Moses ved Det Røde Hav

Synes du, at Moses’ mor i historien gør det rigtige ved at sætte ham i sivkurven i floden? Synes du, at din egen 
mor skulle gøre det samme, hvis hun ikke kunne passe på dig, eller det var den eneste måde at redde dig på?

Kan man godt elske nogen som sin far og mor, selvom de ikke er ens forældre? 
Ville du tro, at det var Gud, hvis en brændende busk begyndte at tale til dig? 

Synes du, at Gud behandler ægypterne og farao uretfærdigt? Skulle han have gjort noget andet? Hvad ville du 
gøre over for dine uvenner, hvis du var en helt med superkræfter?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 7: De ti bud

Hvad tror du, der ville ske, hvis man ikke havde nogen regler? I skolen? I trafikken? Derhjemme? Ville det være 
rart? 
Hvad kan du bedst selv lide? At der er mange eller få regler? 
Hvis du skulle lave ét af De ti bud om, hvilket et skulle det så være? Hvad ville du lave det om til? Hvorfor?

Lever vi stadig efter De ti bud i dag? 
Hvad tror du, der er meningen med historien? 
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Kapitel 8: Landet med mælk og honning

Synes du, at man skal bygge mure for at holde andre ude?  
 
Tror du, at det kan lade sig gøre at vælte en mur ved kun at bruge lyd?

Hvorfor synger og hepper man til for eksempel fodbold- eller håndboldkampe? 
Kan man bruge musik til at skræmme andre med?  
Kan man bruge musik til at skabe fællesskab? 
Er musik bedre til at løse problemer end våben?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 9: David og Goliat

I historien får David styrke, fordi han tror på Gud – har du selv prøvet, at noget lykkes for dig, fordi du tror fast 
på, at det kan lykkes? Eller fordi andre tror på dig?

Hvad ville du helst? Være stærk eller være klog? 
Hvem vinder oftest? Dem, der er kloge, eller dem, der er stærke? 
 
Hvorfor har Gud valgt David og ikke Goliat i historien? Hvad tror du, er hans plan med David? 
 
Synes du, at det er synd for Goliat, at han altid skal slås? Og at han bliver slået ihjel? 
 
Hvad kan man gøre, hvis man er bange for større børn i skolen? Har du selv prøvet det?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 10: Kong Salomos hjerte af guld

Hvad ville du ønske, hvis du kunne få et ønske opfyldt? Hvorfor? 
Hvad ville du vælge, hvis du fik valget mellem at blive rig eller blive meget klog? Hvorfor?

Hvorfor mon man bliver populær af at være rig? 
Hvad synes du, er det vigtigste? At være klog, rig eller berømt?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 11: Da Jonas blev slugt af en hval

Hvorfor tror du, at Jonas stikker af? 
Hvad synes du, Jonas gjorde rigtigt? Hvad gjorde han forkert? 
Er det rigtigt eller forkert at glæde sig, når det går andre mennesker dårligt? Hvad med folk, man ikke kan lide?

Kunne du tænke dig at blive profet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hvad ville du sige til andre, hvis du var profet?

Findes der profeter i dag? Er der mennesker, der ved mere end andre? Er der nogen, der er bedre at lytte til end 
andre?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 
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Kapitel 12: Daniel og de farlige løver

Hvorfor mon kongen er ked af, at Daniel skal smides ned til løverne, han har jo selv lavet reglerne? Hvorfor laver 
han ikke bare reglerne om? 

Skal folk have lov til at tro på, hvad de har lyst til? Eller skal man lave regler for, hvordan man må tro på Gud 
eller ikke?

Hvem skal bestemme, om reglerne må brydes? 
Kan du komme i tanke om en regel, der kan brydes?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 13: Da Jesus blev født

Ville du tro på noget, som du havde fået at vide i en drøm?

Hvad ville du gøre, hvis du mødte en engel som i historien? Ville du lytte eller stikke af? Ville du tro på det, som 
englen sagde?

Hvad synes du, det vigtigste ved jul er? At få gaver eller være sammen med familien? 
Skal man fejre jul, hvis man ikke tror på Gud?

Hvorfor skulle Gud have en søn i historien? Hvis Jesus skulle være konge i historien, hvorfor bliver han så født 
ude i en kold stald?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 14: Johannes Døberen

Hvorfor mon farisæerne bliver sure? Findes der kun én rigtig måde at fortælle om Gud på?

Hvorfor mon det er Johannes, der døber i historien, i stedet for Jesus selv? 
Tror du, at man kan begynde et nyt og bedre liv ved at blive døbt? 
Hvorfor skal man overhovedet døbes? Er det ikke nok bare at sige, at man tror på Gud?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Bestemmer man for meget over små børn ved at lade dem døbe? Kan forældre overhovedet sige ja til Gud på 
barnets vegne? Ville du selv vælge at blive døbt, hvis du kunne bestemme? Synes du, at man skal vente, til bar-
net selv kan bestemme?

Kapitel 15: Fiskeren Peter

Hvad vil det sige at tro på noget?  
Kender du det, at tingene lykkes, hvis man tror på det? Har du selv oplevet det? 
Kan alt lykkes, bare du tror nok på det?

Hvis man har fundet en god måde at leve på, skal man så dele den med andre eller holde den for sig selv?

Hvorfor bekymrer folk sig? Gør det en forskel på, om tingene går godt eller ej? 
Kan man fjerne alle dårlige ting i verden ved at tro på Gud?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 
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Kapitel 16: Den barmhjertige samaritaner

Kan man hjælpe alle folk i hele verden? 
Hvem skal man vælge at hjælpe, hvis man ikke kan hjælpe alle? 
Skal man kun hjælpe folk, som man kender eller kan lide? Hvem er ens ”næste”? 
Ville verden blive bedre, hvis alle gjorde som samaritaneren? 
 
Hvad ville du selv have gjort?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 17: Sønnen, der stak af

Var det rigtigt af lillebroren i historien at rejse? Hvorfor mon han rejste? 
Var det rigtigt af storebroren at blive hjemme? Skulle han også være rejst? Hvorfor tror du, at han valgte at  
blive? 
Synes du, at faren var retfærdig over for sønnen, der blev hjemme? 
Var det rigtigt af storebroren at gå med til festen til sidst alligevel?

Hvorfor mon Jesus i historien vælger, at faren skal tilgive sønnen? 
 
Hvorfor er det vigtigt at kunne sige undskyld? 
Hvorfor er det vigtigt at kunne tilgive?

Er du enig i, at kærlighed er noget, man bare får, ikke noget, man skal gøre sig fortjent til? 
Hvis den ene af dine forældre rejste væk, ville du så elske ham/hende mindre?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 18: Brug dit talent

Er den rige mand uretfærdig over for Tjener 3? Tjener 3 forsøger jo bare at undgå at gøre noget forkert?

Hvad er bedst – at man prøver at gøre noget, men laver fejl, eller at man lader være med at gøre noget, så man 
ikke kan lave fejl?

Har du selv prøvet at være så nervøs for at lave fejl, at du ikke kunne gøre noget?

Hvorfor har nogle flere talenter end andre? Hvad skal man gøre, hvis man har mange? Hvis man har få?

Hvorfor er det vigtigt, at man bruger sine talenter? Hvad sker der, hvis man ikke bruger dem? Må man godt lade 
være med at gøre noget, som man er god til?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 19: Miraklernes tid

Hvad er et mirakel? 
Har du oplevet noget, der kun kan forklares som et mirakel? 
Hvad kan et mirakel være i dag? 
Tror du, mirakler findes? 
Hvad er forskellen på Jesus i historien og en tryllekunstner? 
Tror du, at man blive hurtigere rask ved at tro nok på det? Eller ved at tænke gode tanker? 
Tror du, at det kan hjælpe syge mennesker at bede eller at tro på Gud? 
Skal man tro på noget, som man ikke kan forklare?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 
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Kapitel 20: Fadervor

Hvorfor tror du, at Jesus i historien giver en ”opskrift” til at bede? 
 
Tror du, at det kan hjælpe dig, hvis du beder til Gud? 
Findes der ting, man ikke kan bede om? 
Kan man bede alle steder? 
Kan man bede uden at folde hænderne? 
Hvis Gud findes, hvorfor går alle bønner så ikke i opfyldelse? 
Er det godt eller fjollet at bede en bøn? Hvorfor?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 21: Jesus i Jerusalem

Hvorfor mon Jesus i historien vælger at ride på et æsel og ikke en hest? 
Hvad er forskellen på et supermarked og et tempel? Hvorfor kan man ikke sælge ting i en kirke eller et tempel? 
Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 22: Påsken

Hvorfor mon Jesus siger, at vinen og brødet er en del af ham? 
Hvad betyder det, at Jesus er hos disciplene i ”kød og blod”? 
Hvorfor giver ham dem brød og vin på den måde? Hvad skal det betyde? 
 
Smager mad bedre, hvis man spiser den sammen med gode venner?

Hvorfor tror du, at Judas svigter Jesus?

Synes du, at Peter er fej, når han siger, at han ikke kender Jesus? 
Har du selv prøvet at være så bange, at du var nødt til at lyve? 
Hvem svigter Jesus mest? Peter eller Judas?

Hvorfor vælger Gud, at Jesus skal dø? 
Hvorfor mon Jesus siger, at Gud har forladt ham?

Tror du på, at man kan genopstå som Jesus i historien? 
Er du enig i, at kærligheden altid vinder til sidst?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 

Kapitel 23: Kristi himmelfart og pinse

Kan man kun tro på Gud, hvis man får et bevis for, at han findes – ligesom Thomas i historien? 
 
Hvorfor sørger Gud for, at disciplene kan tale alle sprog i historien? 
 
Synes du, at det er vigtigt at fejre påske, pinse og Kristi himmelfart?

 
Hvorfor er det netop Peter, der får lov til at opbygge kirken og fortælle om Jesus og Gud? Han har jo svigtet  
Jesus ved at sige, at han ikke kender ham? Hvorfor tror du, at Jesus tilgiver Peter?

Kan man tro og tvivle på en gang?

Hvad tror du, der er meningen med historien? 
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Kapitel 24: Vores allesammens kirke

Hvorfor tror du, at det er vigtigt for nogle mennesker at gå i kirke? 
 
Synes du, at en kirke er et særligt sted? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Er det vigtigt, at vi har en kirke? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Er det vigtigt at have et sted at være sammen, når folk får børn, skal giftes eller dør? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Kan man holde gudstjeneste andre steder end i en kirke? 
 
Er det godt eller skidt, at der sker det samme i kirken hver søndag?  
Skal det være spændende at gå i kirke?  
Hvordan kan man gøre det mere spændende at gå i kirke? 
 
Hvilken historie fra Bibelen kan du bedst lide? Hvorfor?
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Undervisningsdifferentiering og brug i udskolingen
Selvom aktivitetsbogen er rettet mod 1.-5. klasse, kan dele af den bruges i overbygningen eller til udfordringer 
af højtbegavede eller fagligt stærke elever:

I de fleste af bogens opgaver skal eleverne fremstille konkrete fysiske eller digitale produkter. Dette kan forbe-
rede eleverne til projektopgaven eller afgangsprøven i kulturfagene, hvor de netop skal anvende forskellige kul-
turteknikker til at fremstille produkter, der kan belyse historiske, etiske eller samfundsfaglige problemstillinger. I 
den sammenhæng er det afgørende, at eleverne fagligt kan begrunde de valg, de har foretaget i udarbejdelsen 
af produktet. Hvad er sammenhængen mellem produktets udformning/indhold og den faglige baggrund? Kunne 
man have løst opgaven på andre måder?

På de yngre årgange kan man på samme måde stille krav til lignende begrundelser fra fagligt stærke elever.

I de fleste undringsspørgsmål        er der indbygget problemstillinger, der er relevante at arbejde med i overbyg-
ningsfagene kristendomskundskab, historie og samfundsfag – jf. kravene til afgangsprøven. Lad eleverne bruge 
bogens mange billedkilder til at belyse problemstillingerne, og lad dem selv formulere deres egne eksempler. Se 
også afsnittet om undringsspørgsmål.

Endelig er bogens fagtekster af en relativ let sværhedsgrad, hvilket gør dem anvendelige til et hurtigt grundkur-
sus i bibelske fortællinger samt kirkelige traditioner og symbolik. 

Faglige mål og relevans i de enkelte kapitler og afsnit 
Her følger en gennemgang af de forskellige kapitlers afsnit med henvisning til sidetal samt til, i hvilke fag af-
snittets opgaver har relevans.

Vær opmærksom på, at kristendomskundskab er relevant i alle bogens opgaver – selvom der ikke nødvendigvis 
er en tydelig forbindelse til fagets faglige mål, så er et af omdrejningspunkterne, at eleverne får kendskab til de 
bibelske fortællinger. Her kan flere af bogens aktiviteter fungere som ”huskeknager”.

Dansk er nævnt, hvor der er tale om skriveopgaver og videoproduktioner eller interviews, men også, hvor ele-
verne skal arrangere sociale aktiviteter, hvilket kræver målrettet samarbejde og god kommunikation. Faget kan 
desuden inddrages i forhold til faglig læsning, ligesom flere opgaver egner sig til mundtlige fremlæggelser – se 
afsnittet om undringsspørgsmål.

Undringsspørgsmålene lægger op til elevernes personlige stillingtagen og kan derfor bruges tværfagligt i for-
hold til folkeskolens formålsparagrafs ord om, at eleverne skal forberedes til ”deltagelse (..) i et samfund med 
frihed og folkestyre” samt udvikle ”fantasi og får tillid til egne muligheder (..) for at tage stilling og handle”. 

Se i øvrigt henvisninger til fagenes kompetenceområder og -mål i næste afsnit.

Kapitel 1: Da Gud opfandt verden

Livets store spørgsmål (side 15-17): dansk, undringsspørgsmål.

En jord, som så helt fantastisk ud (skabelse) (side 18-26): dansk, billedkunst, håndværk og design, natur/tekno-
logi, historie, musik.

Kapitel 2: Adam og Eva

Adam og Eva i Paradisets Have (kundskab og æbler) (side 28-33): dansk, billedkunst, madkundskab, undrings-
spørgsmål.
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Kapitel 3: Noas ark

Regnbuen (side 35-37): natur og teknologi, madkundskab.

Kristendommens skibe (side 37-41): håndværk og design, matematik, billedkunst, historie, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 4: Babelstårnet

Forstår du, hvad jeg siger? (sprog) (side 43-45): dansk, engelsk.

Et tårn helt op til himlen (side 46-49): håndværk og design, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 5: Abrahams kæmpestore familie

Hvad betyder din familie for dig? (side 51-54): historie, billedkunst, undringsspørgsmål.

Abraham skal ofre Isak (ofring og offer) (side 55-58): dansk, historie, undringsspørgsmål. 

 

Kapitel 6: Moses ved Det Røde Hav

Moses – en bibelsk helt (helte) (side 60-65): dansk, billedkunst, håndværk og design, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 7: De ti Bud

Jeg bestemmer (regler) (side 67-74): færdselslære, dansk, billedkunst, musik, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 8: Landet med mælk og honning

Byen Jeriko (side 76): matematik.

Lyd er bølger af luft (side 77-79): musik, håndværk og design.

I krig med sang og musik (side 79-80): musik, dansk.

En mur af følelser (side 81): undringsspørgsmål.

Hvorfor mælk og honning? (side 82-83): madkundskab, historie.

 

Kapitel 9: David og Goliat

Helt eller skurk? (side 85-87): dansk, musik, undringsspørgsmål.

Skal vi slås (kamplege) (side 88-89): idræt, billedkunst.

Bibelens mange folkeslag (nationalitet og danskhed) (side 90-91): dansk, historie, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 10: Salomo, verdens klogeste konge

Kong Salomos hjerte af guld (talemåder og gode gerninger) (side 93-99): dansk, madkundskab, billedkunst, hi-
storie, undringsspørgsmål.
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Kapitel 11: Da Jonas blev slugt af en hval

Jonas – en menneskelig profet (profeter, at handle rigtigt) (side 101-108): dansk, billedkunst, musik, undrings-
spørgsmål.

 

Kapitel 12: Daniel og de farlige løver

Tro, mod eller bare dumt? (mod) (side 110-113): dansk, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 13: Da Jesus blev født

Hvad er en engel? (side 115-118): billedkunst, musik.

Stjerner, engle og hjerter (symboler) (side 119-125): dansk, billedkunst, historie, håndværk og design.

 

Kapitel 14: Johannes Døberen

Dåb og duer (side 127-132): historie, billedkunst, dansk.

 

Kapitel 15: Fiskeren Peter

Fisk og menneskefiskere (symboler) (side 134-139): billedkunst, dansk.

 

Kapitel 16: Den barmhjertige samaritaner

Lignelser (gode gerninger) (side 141-145): idræt, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 17: Sønnen, der stak af

Tilgivelse (undskyldninger) (side 147-150): dansk, billedkunst, musik, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 18: Brug dit talent

Hvad er talenter? (side 152-153): historie, idræt. 

Find dit talent – og brug det! (side 154-158): dansk, musik, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 19: Miraklernes tid

At tro på noget (side 160-164): idræt, musik, undringsspørgsmål. 

 

Kapitel 20: Fadervor

Bøn (side 166-169): musik, dansk.
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Kapitel 21: Jesus i Jerusalem

Palmesøndag (side 171-173): håndværk og design.

Jesus som konge (side 174-177): historie, billedkunst, musik, undringsspørgsmål.

Temper og hellige steder (side 178-179): historie, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 22: Påske

Påske og ofringer (side 181-182): idræt, historie.

Den sidste nadver (side 183-187): madkundskab, undringsspørgsmål. 

Flere historier i en (altertavler) (side 187-189): dansk, billedkunst.

Begravelser (side 190-191): historie.

 

Kapitel 23: Kristi himmelfart og pinse

Kristi himmelfart og pinse (at savne nogen) (side 193-196): musik, billedkunst, dansk.

At genkende folk (attributter, disciple og profeter) (side 197-199): billedkunst, dansk, undringsspørgsmål.

 

Kapitel 24: Vores allesammens kirke

Hvad sker der i kirken? (side 201-202): musik, dansk.

Bibelens historier (side 203-208): billedkunst, undringsspørgsmål.

Mål og kompetenceområder i de enkelte fag

Her følger en kort gennemgang af, hvilke bindende kompetencemål bogens opgaver kan hjælpe med at opfylde. 
Færdigheds- og vidensområder er indsat i parenteser. Gennemgangen er opdelt i primære fag og sekundære fag 
set i forhold til indholdsmæssig og faglig relevans.

Ud over det faglige arbejde indeholder flere af kapitlerne opgaver, som ikke knytter sig direkte til skolens fag 
eller til de timeløse fag. Den type opgaver er oplagte aktiviteter i forbindelse med den understøttende under-
visning, i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab eller som en almen pædagogisk aktivitet, hvor 
formålet er at styrke elevernes trivsel, sammenhængen og sammenhold i klassefællesskabet. Se for eksempel 
side 153 opgaven: Pas på talenterne.

Primære fag

Kristendomskundskab (efter 3. klasse)

·	 Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværel-
sesspørgsmål og etiske principper (livsfilosofi, etik, sprog og skriftsprog).

·	 Bibelske fortællinger: Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger (Bibelen, fortælling og 
livstydning, fortælling og kultur).

·	 Kristendom: Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er, og om centrale begivenheder i kristen-
dommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (kristendommens historie, kristne grund-
begreber, kristne udtryk).
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Dansk (efter 4. klasse)

·	 Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden (forberedelse, 
afkodning, tekstforståelse).

·	 Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og billede i fagligt velkendte situationer (forberedelse, 
fremstilling, korrektur, præsentation og evaluering).

·	 Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske tekster (oplevelse og indlevelse, fortolkning, perspektivering).

·	 Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situatio-
ner (dialog, krop og drama, sprog og kultur, sproglig bevidsthed).

Billedkunst (efter 5. klasse)

·	 Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering 
(tegning og grafik, maleri og collage, digitale billeder).

·	 Billedanalyse: Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder (bil-
ledkomposition, billedfunktion, analyse).

·	 Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt (udstilling og formidling). 

Det er oplagt, at man laver fernisering eller udstilling i forbindelse med de mange visuelle fremstillinger, som 
bogens opgaver indeholder.

Musik (efter 4. klasse)

·	 Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og 
andres rolle i musikalsk udøvelse (sangrepertoire).

·	 Musikforståelse: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik (musikoplevelse). 

Sekundære fag

Historie (efter 4. klasse)

·	 Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv 
(kronologi, familie og fællesskaber).

·	 Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden (historiske spor, kildeanalyse, 
sprog og skriftsprog).

Under kronologi og sammenhæng skal det bemærkes, at kanonpunktet Augustus kan knyttes til et forløb i rela-
tion til kapitel 13 “Da Jesus blev født”.
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Madkundskab (efter 4.-7. klasse)

·	 Madlavning: Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte ideer i madlavningen (madlavnin-
gens mål og struktur, grundmetoder og madteknik, smag og tilsmagning).

·	 Måltid og madkultur: Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår (målti-
dets komposition, måltidkultur).

 

Idræt (efter 5. klasse)

·	 Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis 
(boldbasis og boldpraksis, dans og udtryk).

 

Håndværk og design (efter 3.-6. klasse)

·	 Håndværk – forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forar-
bejdning af materialer (håndværktøj og redskaber, teknikker).

·	 Håndværk – materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og ud-
tryk (materialekendskab, materialeforarbejdning).

 

Matematik (efter 4. klasse)

·	 Tal og algebra: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal (tal, regnestrategier).

 

Natur/teknologi (efter 4. klasse)

·	 Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger (under-
søgelser i naturfag).


