Mødested

Ritualer

Opgave

Ritualer til hverdag og fest
Gudstjenester og kirkelige handlinger udføres efter nøje beskrevne regler. Det kaldes ritualer. I kirkerne
bliver der udført ritualer i forbindelse med overgange i livet: barnedåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Oplæg til samtale om kirkens ritualer og hverdagens ritualer og betydningen af at have ritualer.
Opfind selv et ritual og besøg evt. kirken og hør om kirkens ritualer.
Mål for kristendomskundskab
Kompetencemål
Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i
kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i
kristendommen
Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og
salmer

Vidensmål

Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen
Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer

Tidsforbrug: 1 lektion i klassen
1 lektion i kirken
Sådan gør du
I klassen









Fortæl eleverne om, hvad et ritual er.
Samtal med eleverne om, hvilke ritualer de kender fra kirken:
o Barnedåb
o Konfirmation
o Vielse
o Begravelse/jordpåkastelse.
o Gudstjeneste og nadver.
Tal om, i hvilke situationer man kan have et personligt ritual.
Beskriv et hverdagsritual, som I kender eller selv har.
o Lad eleverne i grupper fortælle om deres ritual
Tal om, hvad det betyder at have et ritual? Positivt og negativt.
Tal om, hvad der kan ske, hvis man ikke overholder et af sine egne ritualer?
Gruppeopgave:
o Opfind og nedskriv selv et ritual til en bestemt situation.

I kirken



Besøg jeres lokale kirke og tal med præsten om kirkens ritualer.
Se jordpåkastelsessæt, døbefont og alterkalk og disk.

Mødested

Ritualer



Opgave

Se kirkens ritualbog og salmebogen.

Hvad kræver det af forberedelse




Læs baggrundsark om ritualer.
Kontakt præsten og bede om at høre om kirkens ritualer og se de ting, der indgår i kirkens ritualer.
Overvej hvilke personlige ritualer du har, som du kan bruge som eksempel.

