
Hellige	steder	
 
 
Fag Kristendomskundskab og dansk 
Klassetrin Indskolingen, 2. klasse 
Kompetenceområde Kristendom 

Sprog og skriftsprog 
Færdigheds- og vidensmålpar  
 
Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke 
sig sprogligt enkelt om deres indhold 

Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
samt faglige teksters formål og struktur 
 

Eleven kan udtrykke sig om enkelte 
begivenheder i kristendommens historie 
 

Eleven har viden om kristendommens opståen 
og udvikling 

Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, 
musik og salmer 
 

Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, 
musik og salmer 

 
 
 
 
Hellige	steder  
 

Manchet	
Dette forløb er tiltænkt kristendomskundskab i 2. klasse og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål i 
Kristendomskundskab og dansk, med arbejde inde i klasserummet og et besøg i kirken.  

Formål	

Forløbets formål er at eleverne tilegner sig viden om og får erfaringer med den protestantiske kristne kirke, og forstår 
betydningen af hellige steder og hellige genstande fra flere religioner.  

Omfang	
Forløbet er på to lektioner inden besøget, en hel dag ved kirken samt 2-3 lektioner efterfølgende 
 
Udarbejdet af Lene Hane-Schmidt Bach i samarbejde med Karen Barfod. 

Planlægning		
I forbindelse med kristendomsundervisningen arbejdes der i dette forløb med et besøg hos præsten og i kirken, 
hvor eleverne aktiveres gennem selv at stille spørgsmål og undres. 
For at kunne gennemføre forløbet skal læreren havde lavet en aftale med præsten (eller graveren eller degnen), 
og selv været ude og gå turen til kirken, så den er kendt. 

Omsatte	læringsmål	
 



I forløbet arbejder eleverne med kristendommens symboler og hellige steder. Eleverne skal efter forløbet have tilegnet sig 
begreber der er en del af kirkens virkelighed.  
Målene er at  
 
 
Eleverne kan gøre rede for betydningen af at noget er helligt 
 
Eleverne kan give eksempler på hellige steder og genstande 
 
Eleverne kan færdes i en kirke og på en kirkegård 
 
Eleverne kan være med til at læse i kristendomsbogen 
 
Eleverne kan stille spørgsmål til præsten 
 
Eleverne kan skrive logbog om kirkebesøget 
 
 
Dette afsnit skal beskrive, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af undervisningsforløbet. Omsæt de udvalgte 
færdigheds- og vidensmål til evaluérbare læringsmål for forløbet på baggrund af en vurdering af, hvad læringsudbyttet for 
elevgruppen vil være. Udfyld nedenstående skema. 
 
Læringsmålene skal være et styringsredskab for undervisningsforløbet – primært for læreren, men også for eleverne. Det er 
derfor vigtigt, at der opstilles få, præcise læringsmål. Det konkrete antal mål for et undervisningsforløb afhænger af 
længden, omfanget og kompleksiteten af forløbet. Men UVM foreslår 3 – 4 læringsmål for et undervisningsforløb med 12 
lektioner. For kortere forløb, kan der være tale om 1 – 2 læringsmål. I tværfaglige forløb skal der angives relevante 
læringsmål fra alle de involverede fag. 
 
Læringsmålene skal opstilles for hele klassen – ikke for hver enkelt elev. Det er i opstillingen af tegn på læring, at der 
arbejdes med differentiering i forhold til elevernes forudsætninger. Læringsmålene skal begynde med ”Eleverne kan…” 

I formuleringen aflæringsmål og tegn på læring bør der så vidt muligt anvendes verber, som kan observeres, fx udregne, 
fremstille, oversætte, forklare. Undgå verber som fx reflektere, som er svære at observere tegn på 
 
Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål. 
 
Kompetenceområde Kompetencemål 
Kristendom Eleverne kender eksempler på kristendommens 

symbolbrug og kirkebygninger. Der arbejdes 
tillige med salmer og sange. Eleverne har viden 
om  
 

• Det hellige (forestillinger om det 
guddommelige) 

• Ritualer – herunder overgangsriter 
• Symboler 
• Helligsteder 
• Fester og højtider 
 

Sprog og skriftsprog  



 
Færdigheds- og vidensmål Omsatte læringsmål 
Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, 
musik og salmer 
Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, 
musik og salmer 
 

 
Eleverne kan gøre rede for betydningen af at noget er helligt 
 
Eleverne kan give eksempler på hellige steder og genstande 
 
Eleverne kan færdes i en kirke og på en kirkegård 
 
Eleverne kan være med til at læse i kristendomsbogen 
 
Eleverne kan stille spørgsmål til præsten 
 
Eleverne kan skrive logbog om kirkebesøget 
 

Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder 
i kristendommens historie 
Eleven har viden om kristendommens opståen og 
udvikling 
Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke 
sig sprogligt enkelt om deres indhold 
 
Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
samt faglige teksters formål og struktur 
 
 
	
Undervisningsaktiviteter	
Undervisningen tager et tværfagligt udgangspunkt, hvor elevernes oplevelser og besøget i kirken kobles sammen med deres 
læsning og skriftlige produktion. I forløbet arbejdes der med begrebstilegnelse og forståelse, samt med sammenhæng mellem 
begreber og konkrete genstande. I forløbet er der taget højde for, at eleverne kan have forskellig baggrund og forskellige 
erfaringer med hvad der er helligt for dem eller deres familie. 
 
Forløbet er inddelt i en fase hvor der arbejdes med elevernes forforståelse inde i klasserummet, og eleverne forbereder deres 
spørgsmål. Herefter er der en oplevelses- og udforskningsfase i kirken og med præsten, og forløbet rundes af med en 
opsamling, kontekstualisering og evalueringsfase inde, hvor elevernes oplevelser og læring sættes i relation til læringsmålene.  

Tegn	på	læring	
Eleverne forventes at tilegne sig en omfattende viden om det kristen protestantiske kirkes bygninger, genstande, ritualer og 
traditioner gennem dels at arbejde med tekster og fortællinger inde, dels selv at besøge kirken, undre sig, opleve, stille 
spørgsmål og deltage i samtaler. Derfor vil evalueringen kun kunne omfatte dele af den brede dannelsesbetydning, forløbet 
har for eleverne. 

  

Omsatte læringsmål Tegn på læring  

Eleverne kan gøre rede for betydningen af at noget er helligt 

 

 

 

Niveau 1: eleven forstår at der er forskel på 
betydningen af steder 

Niveau 2: eleven kan nævne kristne hellige steder 
og deres betydning 

Niveau 3: eleven kan nævne flere religioners 
hellige steder og deres betydning 

Eleverne kan give eksempler på hellige steder og genstande 

 

Niveau 1: Eleven kan nævne en hellig genstand  

Niveau 2: Eleven kan navngive forskellige hellige 
genstande 



Niveau 3: Eleven kan navngive forskellige hellige 
genstande, og fortælle om deres anvendelse 

Eleverne kan færdes i en kirke og på en kirkegård 

 

Niveau 1: Eleven kan færdes uden at skulle 
irettesættes 

Niveau 2: Eleven kan færdes frit i kirken og dens 
omgivelser uden at virke stødende 

Niveau 3: Eleven kan forstå og vurdere 
betydningen af sin opførsel på hellige steder 

Eleverne kan være med til at læse i kristendomsbogen 

 

Niveau 1: Eleven kan afkode betydningen af 
teksten og billeder i bogen  

Niveau 2: Eleven kan læse med når der læses 
sammen i klassen 

Niveau 3: Eleven læser og forstår selvstændigt 
teksten i bogen 

Eleverne kan stille spørgsmål til præsten 

 

Niveau 1: Eleven har været med til at formulere 
spørgsmål til præsten 

Niveau 2: Eleven stiller spørgsmål til præsten om 
faglige emner  

Niveau 3: Eleven kan stille opfølgende spørgsmål 
når præsten forklarer 

Eleverne kan skrive logbog om kirkebesøget 

 

Niveau 1: Eleven kan skrive en kronologisk 
fortælling med brug af enkelte fagudtryk 

Niveau 2: Eleven kan skrive om besøget med 
brug af flere fagudtryk og bagvedliggende 
forklaringer 

Niveau 3: eleven skriver sikkert og med korrekt 
brug af fagudtryk om kirkebesøget og 
betydningen af hellige steder 

 

Evaluering	i	planlægningsfasen	

Forløbet evalueres løbende gennem elevernes brug af fagtermer i klassesamtaler, elevernes spørgsmål til præsten og til slut 
skriftligt gennem lærerens læsning af elevernes logbøger. 

	

Gennemførelse	
 

Undervisningsaktiviteter, 1. lektion og introduktion inde 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 



Baggrundslitteratur ’Liv og religion’ s. 32-33 
 

Der er kirkeklokker der spiller når eleverne kommer ind 
i klassen, og på gulvtæppet er der udstillet religiøse 
genstande 
 
Læreren viser billeder fra hellige steder og hænger et 
billede op af den kirke, I skal besøge på udeskoledagen. 
 
Samtale om, hvad det betyder at noget er helligt, og om 
der er særlige regler for hellige steder og genstande. 
 
Spørge eleverne om de kender nogle hellige steder. 
 
Lærerfortælling om lokale hellige steder, f.eks. en hellig 
kilde i nærheden, og måske et lokalt sagn. 
Læringsmålene for forløbet præsenteres og hænges op i 
klassen. Eleverne får lov til at orientere sig i dem og stille 
opklarende spørgsmål til læreren. 
 

Eleverne ser på og rører ved de religiøse genstande. Samtale 
om hvad disse ting er, og om de har noget til fælles. 
 
Eleverne oplever klokkeklanegn. 
 
Eleverne lytter til lærerens fortælling. 
Eleverne deltager i klassesamtalen. 
Eleverne læser sammen op i bogen. 
 
Eleverne lytter til og diskuterer læringsmålene. 
 

 
 

Undervisningsaktiviteter, 2. lektion inde 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Baggrundslitteratur ’Liv og religion’, s. 34-37 
 
Klassesamtale om hvordan man kan kende en kirke, 
hvordan ser den ud? Se på de ophængte billeder af den 
kirke, I skal besøge. 
 
Se billeder af forskellige kirker i Danmark, fra de 
tidligste og til de mere moderne. 
 
Samtale om hvad man bruger kirken til (eleverne kan 
tale sammen to og to, inden der samles op i plenum) 
 
Introduktion til den kirke i skal besøge, og samtale om 
hvordan man bør opføre sig der. 
 
Samtale om hvad det kunne være spændende at lære om, 
når vi er i kirken, og hvem vi kan møde der 
 
 

Eleverne deltager i klassesamtale 
 
Eleverne læser sammen med læreren i bogen 
 
Eleverne ser på billeder  
 
Eleverne skriver i deres udeskolebog hvad de ved om den 
kirke, I skal besøge, og et spørgsmål – eller noget de gerne 
vil vide mere om. 
 

 
 



Undervisningsaktiviteter, besøget i kirken 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Læreren cykler / går med eleverne til kirken 
 
Læreren samler eleverne, gerne i en kreds så alle kan se 
hinanden. Repetition af læringsmål for dagen, og af hvad 
det er vi skal, samt eventuelt regler for opførsel på hellige 
steder 
 
 
Alle  går ind i kirken. Præsten fortæller undervejs 
 

Eleverne går / cykler til kirken. Spis eventuelt en 
formiddagsmad ved ankomsten, så eleverne ’falder til’ på 
stedet 
 
Eleverne samles, gerne i en kreds så alle kan se hinanden. 
Repetition af læringsmål for dagen, og af hvad det er vi 
skal, samt eventuelt regler for opførsel på hellige steder 
 
 
Præsten kommer og siger goddag. Eleverne kan stille 
spørgsmål om kirkegården og kirkens omgivelser. 
 
Eleverne skridter kirken af, og tegner en skitse af kirkens 
grundplan i deres udeskolebog. Vi ser på kirken udefra, og 
identificerer de enkelte dele (tårn, skib, apsis, sideskib, 
våbenhus, kor, sakristi). Eventuelt ser vi på hvordan 
kirken er placeret i forhold til verdenshjørnerne. 
 
Eleverne kan lave et lille ’løb’, hvor de identificerer og tager 
billeder af /tegner de enkelte elementer i kirken. 
Døbefond, prædikestol, himmel, alter, knæfald, orgel osv 
 
Eleverne kan gå rundt i små hold og opleve kirken selv. 
Hvert hold finder en genstand eller noget, de vil spørge 
præsten om. Senere er der fælles ’rundgang’, hvor præsten 
besvarer børnenes spørgsmål. 
 
Præsten kan have en præstekjole med, som en elev kan 
prøve. Præsten fortæller imens. 
 
Tilbage i klassen skriver eleverne logbog med svarene på 
deres spørgsmål 
 
 

 
 

Undervisningsaktiviteter, opsamling hjemme i klassen 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Klassesamtale om indtrykkene fra besøget 
 
Hvis der er tid rentegnes en større tegning af kirkens 

Hvis der er tid rentegnes en større tegning af kirkens 
grundplan, og de enkelte elementer i kirkens indretning 
skrives på. Ellers kan eleverne skrive kirkens indretning 



grundplan, og de enkelte elementer i kirkens indretning 
skrives på. Ellers kan eleverne skrive kirkens indretning 
på i deres udeskolebog, men det kan nemt blive lidt 
grattet. 
 
Eleverne læser deres spørgsmål til kirkebesøget op og 
diskuterer om de har fået svarene 
 
Eleverne får udleveret fotos fra udeskoledagen, der klæbes 
ind i udeskolebøgerne, og eleverne skriver til billederne 
 

på i deres udeskolebog, men det kan nemt blive lidt grattet. 
 
Eleverne læser deres spørgsmål til kirkebesøget op og 
diskuterer om de har fået svarene 
 
 
Eleverne får udleveret fotos fra udeskoledagen, der klæbes 
ind i udeskolebøgerne, og eleverne skriver til billederne 
 

 
 

Undervisningsaktiviteter, afsluttende lektion inde 

Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 

Baggrundslitteratur ’Liv og religion’ s. 39-41 
 
Læreren viser billeder af andre religioners templer og 
hellige steder 
 
Fortælling om hellige steder, f.eks. Mekka. 
 
Læringsmålene tages frem, og der er klassesamtale om 
elevernes læring i forhold til målene. 
 

Eleverne ser på billeder 
Eleverne lytter til læreren 
 
Eleverne læser sammen med læreren i bogen 
 
Eleverne gennemgår deres logbog og diskuterer 
læringsmålene 

	

Evaluering	
 



Elevernes læringsudbyt te  – se lvevaluer ing 
Eleverne evaluerer selv deres udbytte ved at ’gå tilbage’ i 
logbogen den sidste dag og genopfriske forløbet. 
Endvidere er eleverne samtalepartnere i klassesamtalen den 
sidste dag om læringsmålene. 

Elevernes læringsudbyt te  – lærerens vurder ing 
– feedback 
Læreren vurderer elevernes aktive medvirken gennem deres 
spørgsmål til præsten, deres arbejde ved kirken og 
slutteligen gennem læsning af logbøger og deres 
tilegnelse af begreberne der er arbejdet med, f.eks. 
døbefond, kor, alter, prædikestol, grav, urnegrav, 
præstekjole, kirkesølv. 
 

Lærerens undervisning – se lvevaluer ing 
Læreren overvejer løbende hvilke faglige begreber eleverne 
bør kende og kan overskue. Læreren samler op på 
kirkebesøget, og deltager sammen med præsten i samtalerne 
med eleverne. 

Lærerens undervisning – e levens vurder ing – 
feedback 
Lærere og elever vurdere sammen den sidste dag forløbet i 
forhold til læringsmålene. Lærere og elever kan den sidste 
dag tilføje yderligere mål der er nået i forløbet. 

	
	
Supplerende	links	til	læreren:	
	
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-plus/temaer/rituelle-rum/baggrund-til-
rituelle-rum/hellige-bygninger/	
	
http://www.historie-online.dk/temaer-9/arstidens-skikke-14-14-14/sankt-hans-27-27-27/midsommer-og-
helligkilder	
	
https://www.kristendom.dk/guide-til-folkekirken/guide-p%C3%A5-vandring-gennem-kirkerummet	
	
http://www.livogreligion.gyldendal.dk/bog3/kap4/side4.html	
	
	


