
 
 

Ideer til hjemmeundervisning i kristendomskundskab, Marts 2020 
 

-venligst udlånt til midtiverden.dk af KK44Folkekirkens Skoletjeneste i Silkeborg. 

 
Indskoling 
Bror min bror 
 
Kortfilmen Bror min Bror kan streames fra filmcentralen.dk, så eleverne kan se filmen 
hjemmefra via deres uni-log-in. 
 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/bror-min-bror 
 
Beskrivelse af filmen. 
 
Teis på 9 år er svimmel og tør i halsen. Han er forelsket i Giinjha. Til hans store forundring er det 
lillebror Nico, der bliver inviteret til hendes fødselsdag. Syg af jalousi instruerer Teis sin lillebror i, 
hvordan han skal kysse Giinjha, ligesom de gør i 'Borte med blæsten'. Sådan skal det gøres, når en 
pige fylder 9 år. Nico bliver betænkelig og må skubbes af sted til fødselsdagsfesten. Men Giinjha 
troede, at Nico var Teis og omvendt, så nu er det Teis, der skal til fødselsdag og kysse Giinjha. 
Historien om to brødre og én forelskelse. 

 
KK44 (vores kollega-skoletjeneste i Silkeborg) har udarbejdet et undervisningsmateriale til filmen, 
hvor temaet er kærlighed. Hvad er forskellen på forelskelse, søskendekærlighed og 
næstekærlighed? 
 
Ud fra UV-materialet vil man hurtigt kunne stille nogle hjemmeopgaver til eleverne. 
 
Skriv en mail til dagmar@midtiverden.dk så sender vi undervisningsmaterialet så hurtigt som 
muligt. 

 
The Brick Testament 
 
Nogle skøre amerikanere har fortalt hele Bibelen som tegneserie med Legofigurer. 
Teksten er engelsk. Send links til eleverne med en håndfuld af de mest kendte fortællinger. (Se 
forslag herunder) 
 
Elever skal først gætte, hvilke fortællinger det drejer sig om. 



Derefter skal de vælge én af fortællingerne og lave deres egen speak. 
Det kan enten være noget de nedskriver (børnestavning) 
Eller det kan være en fortælling de øver og fortæller for deres forældre, samtidig med at de 
viser billederne på computeren. 
 
Skabelsen 
http://www.bricktestament.com/genesis/creation/00_gn01_01-02.html 
 
 
Adam og Eva 
http://www.bricktestament.com/genesis/the_garden_of_eden/01_gn02_04-05.html 
 
Noas ark 
http://www.bricktestament.com/genesis/god_drowns_everyone/01_gn06_12p11.html 
 
Jesus fødsel 
http://www.bricktestament.com/the_life_of_jesus/jesus_is_born_02/mt01_18plk01_26.html 
 
Den barmhjertige samaritaner 
http://www.bricktestament.com/the_parables_of_jesus/the_good_samaritan/index.html 

 
Lydspor 
 
På hjemmesiden www.lydspor.net (vælg ”indskoling”) findes en lydgætteleg med lyde og 
instrumenter fra hele verden og fra forskellige religioner. 
 
Bed først eleverne om at lytte til alle lydene og gætte, hvad det kan være. 
 
Bagefter kan de gennemgå lydene igen med facitlisten ved siden af. Facitlisten kan 
downloades fra forsiden af www.midtiverden.dk 
 
Bagefter kan du bede eleverne om at se den korte tegnefilm ”Lydbølge” som kan streames 
fra samme hjemmesiden. Filmen handler om en trist dreng der går ind i en kirke. 
Organisten spiller for ham, og musikken gør noget ved drengen. 
Bed eleverne om at skrive et referat af filmen og om at komme med et bud på, hvad den 
handler om. 
 
Du kan også bede eleverne om at vælge et stykke musik, der kan gøre dem i bedre 
humør. Hvorfor er det lige dette musikstykke de har valgt? Bed dem om at skrive en lille 
begrundelse for valget. 

 
Mellemtrin 

http://www.midtiverden.dk/


 
Ritualer på spil 
 
På forsiden af www.midtiverden.dk kan der downloades en pdf-fil med 4 fortællinger skrevet til 
aldersgruppen om overgangsritualer i forskellige nutidige og historiske religioner. (Hinduisme, 
Asatro, Kikuyastammen i Kenya og Omahastammen i Nordamerika) De fire fortællinger handler 
hver om ét af de fire klassiske overgangsritualer: fødsel, barn-til voksen, bryllup, død. 
 
Send fortællingerne til eleverne og bed dem om læse dem og evt. besvare spørgsmål eller 
om at sammenligne med de mest almindelige danske ritualer for de fire livsovergange. 
 
Desuden kan I bede eleverne om at gennemse følgende videolinks om ritualer i sport. 
http://www.youtube.com/watch?v=8rAm0WcNmEo 
http://www.youtube.com/watch?v=-qCEs3BLRJY 
http://politiken.tv/nyheder/sport/VM2010/article998967.ece 

 
Samt dette klip om et ret vildt barn-til-voksen ritual hos sydamerikanske indianere. Her 
skal de unge mænd bære en handske, der er fyld med arrige kæmpemyrer. En ide til blå 
mandag? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGIZ-zUvotM&playnext_from=TL&videos=G71m7ugtQHM 

 
Skriv til dagmar@midtiverden.dk hvis du gerne vil have den lærervejledning der hører til forløbet – 
så kommer den på mail så hurtigt som muligt. 

 
Kalkmalerier 
 
Download dokumentet ”Kalkmaleriefortællinger” fra forsiden af www.midtiverden.dk 
 
Fortællingen er skrevet til aldersgruppen og handler om Marie og farmor, der i 
middelalderen er til gudstjeneste i Fanefjord kirke. Her taler de sammen om de nymalede 
kalkmalerier. Fortællingen giver et indblik i middelalderens kristendom og om 
kalkmaleriernes store betydning. 
 
Suppler med at lade eleverne se den lille dukkefilm ”Morten Maler” om en kirkemaler hvis 
motiver pludselig bliver levende. Filmen kan streames på filmcentralen.dk med brug af unilog-in. 
 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/morten-maler 
 
Skriv til dagmar@midtiverden.dk hvis du gerne vil have den lærervejledning der hører til forløbet – 
så kommer den på mail så hurtigt som muligt. 

 

http://www.midtiverden.dk/


Re:formation 
 
For 3 år siden udbød de folkekirkelige skoletjenester projektet Re:formation i anledning af 
500 året for reformationer. Her blev lavet 5 små tegnefilm med temaerne: 
 
• Verden i 1500 tallet 
• Luther og Bibelen 
• Bogtrykkekunsten 
• Reformationen i Danmark 
• Fællessang 
 
Filmene kan se uden log-in via hjemmesiden https://www.re-formation.dk/ 
 
Hvis I ikke har arbejdet med reformationen endnu, kunne dette være en anledning til at 
starte her. Kan også bruges som repetition, hvis I har arbejdet med temaet. 
 
Lad eleverne se en eller flere af filmene. Bed dem om at lave et referat eller lig. hvor de 
samler de informationer som filmene giver. Følg op på filmene og reformationstemaet, når 
eleverne kommer i skole igen - filmene kan ikke stå alene. 
 
Hvis du skriver til dagmar@midtiverden.dk, så får du log in til lærerdelen af hjemmesiden, hvor 
der er opgaver, baggrundsmateriale m.m. 

 
Præsentation af kirkeorglet 
 
I forbindelse med projekt Lydspor til mellemtrinnet som midtiverden.dk udbyder det kommende 
skoleår, er der blevet lavet nogle små videoer, hvor organist Poul Balslev præsenterer orglet og 
dets brug i forskellige kirkelige situationer. 
 
Hvis I ikke har arbejdet med dette forløb tidligere eller være på besøg i jeres kirke og hørt 
organisten spille og fortælle - så er dette en god mulighed. 
 
Filmene findes på denne side: 
http://www.legmedlyd.dk/organistogpraest-mellemtrin/ 
 
Lad også eleverne se den lille tegnefilm Lydbølge, som findes her 
http://www.lydspor.net/forside-mellemtrin/ 

 
Overbygning 
 



Tid til tanke 
 
Online artikler med filosofisk/eksistentielt/etisk tema 
I et samarbejde mellem nogle midtjyske skoletjenester blevet lavet en hjemmeside med 
7 multimodale elevrettede artikler, der hvert omhandler et filosofisk-eksistentielt-etisk 
tema. Siden indeholder følgende artikler: 
• Universet 
• Tro 
• Humor 
• Kærlighed 
• Håb 
• Fjendskab 
• Lykke 
 
Artiklerne er skrevet specifikt til aldersgruppen og indeholder både videoklip, billeder og 
arbejdsspørgsmål. 
Skriv til dagmar@midtiverden.dk og få log-in til hjemmesiden som i kan sende videre til eleverne + 
adgang til de metodiske lærervejledninger, der er lavet til artiklerne. 

 
Meningen med livet 
 
På forsiden af midtiverden.dk kan du downloade en pdf-fil med en række korte elevrettede 
artikler der undersøger spørgsmålet: Hvad er meningen med livet? Artiklerne præsenterer en 
række filosofiske svar på spørgsmålet. Der er spørgsmål til hver artikel. Forløbet er 
relevant for både kristendomskundskab og dansk. 
 
Skriv til dagmar@midtiverden.dk og få mailet læsevejledningen, der hører til forløbet. 

 
Hosekræmmeren 
 
Dansk og kristendomsfagligt materiale om Blicher og hans novelle Hosekræmmeren. Alle 
ressourcer til undervisningen incl novellen findes på denne hjemmeside: 
https://readymag.com/u39608012/546640/ 
 
Der kan let sammensættes et selvstudieforløb ud fra hjemmesiden. 
Kontakt dagmar@midtiverden.dk og få sendt en lærervejledning til forløbet. 

 
Grisen 
 
Lad eleverne se den genial og oscarnominerede kortfilm ”Grisen” via filmstriben.dk 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/grisen 



 
Den 78-årige Asbjørn Hall bliver indlagt på hospitalet for at få foretaget en mindre operation i 
endetarmen. Lægen får dog mistanke om, at Asbjørn måske har kræft, og Asbjørn må blive på 
hospitalet for at få foretaget en undersøgelse. Asbjørn bliver bange og føler sig ensom, men får så øje 
på et spøjst maleri på væggen, der forestiller en fornøjet gris i fuldt firspring. Midt i sin angst og 
ensomhed bliver den smilende gris hans ven og skytsengel. 
Da Asbjørn vågner efter operationen, er billedet af grisen væk, og en pakistansk patient ved navn 
Aslam er blevet placeret ved siden af ham på stuen. Aslam er muslim, og det er hans familie, der har 
fået fjernet billedet, idet de følte, at det fornærmede deres syge far. Men Asbjørn er overbevist om, at 
han har brug for billedet for at blive rask. Han ringer til sin datter Mona, som er en ambitiøs og 
karrierefokuseret advokat. Asbjørn vil have hende til at hjælpe ham med at få grisen hængt op igen, og 
Mona indvilger. Hun forlanger at få lov at tale med hospitalsdirektøren og anklager hospitalet for at 
diskriminere hendes far ved at fjerne billedet. Aslams søn blander sig, og der opstår en heftig 
diskussion mellem ham og Mona. Først da lægen ankommer og informerer Asbjørn om, at han ikke har 
kræft ender diskussionen. Asbjørn er lettet og tilfreds, og han føler ikke længere, at han har brug for 
grisen. 
Efter besøgstid er Aslam og Asbjørn alene på stuen. De begynder at snakke, og det viser sig nu, at 
Aslam er blind. 

 
Forslag til spørgsmål og aktiviteter m.m. findes i en undervisningsvejledning til filmen. 
Kontakt dagmar@midtiverden.dk - så sender vi vejledningen så hurtigt som muligt. 


