Kirken Døden
som mødested

Livet efter døden

Opgave

Hvad sker der efter døden?
Kommer man i himlen? Bliver man til jord? Eller til en bille?
Alle børn har gjort sig tanker om døden. I denne opgave skal de prøve at få dem kommunikeret ud
til resten af klassen.
Mål for dansk og kristendom
Kompetencemål
Dansk

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte
situationer
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i
nære hverdagssituationer

Kristendom

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Færdighedsmål
Dansk

Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation

Kristendom

Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i
forhold til den religiøse dimension
Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker

Vidensmål
Dansk

Eleven har viden om enkle præsentationsformer
Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

Kristendom

Eleven har viden om Guds- og trosopfattelser

Tidsforbrug
Kristendom:
1 lektion i kirken og 1 – 2 lektioner i klassen
Dansk:
2 – 4 lektioner i klassen
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Sådan gør du
I klassen
Kristendom
Kirken


Besøg kirken og få en samtale med præsten om hvad kristne tror, der sker efter døden.

Klassen




Få gerne besøg eller besøg andre trosretninger og hør, hvad de tror på der sker efter døden
fx:
o Muslimer tror på man kommer til et sted kaldet ”Al Barqakh”, hvor Allah skal
dømme dem til at komme enten i himlen eller helvede alt efter hvordan de har
levet deres liv.
o Hinduisterne tror på reinkarnation. Døden er et middel til et nyt liv, hvor du skal
igennem mange liv før man endeligt udfries.
Se evt. filmen ”Når livet går sin vej”. http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/naar-livetgaar-sin-vej/?

Dansk
Klassen
-

Opfølgning efter kristendomstimen





Lav en brainstorm med eleverne om hvad der mon sker efter døden.
o Det skal ikke kun være hvad de selv tror, men alt det de kan forestiller sig kunne
ske.
Eleverne skal, individuel eller parvis, vælge en af mulighederne fra brainstormen.
De skal lave en visuel beskrivelse af, hvad de tror der sker efter døden
o Lave en tegneserie.
 Brug arbejdsarket ”Tegneserie”




Udfyld en tegneserie i fx programmet Pixton

Skriv tekstbokse til tegneserien eller udfyld arbejdsark ” Livet efter døden”

Kirken Døden
som mødested



Livet efter døden

Fremlæg tegneserierne for hinanden
o For eksempel:
 Lav en udstilling
 Fremlæg mundtlig også med bevæg grundene til det valgte.
 Udgiv et tegneseriehæfte

Hvad kræver det af forberedelse
o Kontakt kirken og lav en aftal med præsten
o Kontakt evt. andre trosretninger om besøg /få besøg
o Print arbejdsarkene: Tegneserie og Livet efter døden.

Opgave

