
GRUPPEOPGAVE 
En række undervisningsemner (teologiske + naturfags + politiske) 

Eksempler på historier (teologiske + naturfags/samfundsfags) 

Vælg et undervisningsområde (kristendom/naturfag/samfundsfag) 

Kig på temaerne og vælg historie/narrativ 

Inddel emnerne i temaer, som passer til historien 

Tilføj spilelementer 

Hvordan ser en årsplan ud? 

 

 

Undervisningsemner 

 

 

 

 

 

 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spil-elementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægningsskema/årsplan 

 

TITEL BESKRIVELSE TIDSLINJE 
INTRODAG Præsentere hele forløbet og historien År 306 e.Kr. 

MISSION 1 – NN Ekspedition 1.1 – ??  

MISSION 1 1 – NN  Ekspedition 1.2 – ?? 

Klanfejde (afslutning på Mission 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  



EMNER/TEMAER (teologiske/naturfags/samfundsfaglige) 
 

Vedholdende bøn 

Forbøn for andre 

Nådegaver 

Omvendelse 

Tillid 

Skyld 

Efterfølgelse 

Vrede 

Tilgivelse 

Sorg 

Identitet 

Fristelse 

De 10 bud 

Løgn 

Døden 

Næstekærlighed 

Synd 

Retfærdighed 

Frelse(splan) 

Bæredygtighed 

Energiforsyning 

Strålings virkning 

Robotteknologi 

Fødevareproduktion 

A-kraft 

Pladetektonik 

Global opvarmning 

Klimazoner 

Kroppens fysiologi 

Magnetisme 

Syre og baser 

Fødekæder 

Elektricitet 

 

Borgerting 

Socialisme 

Liberalisme 

Konservatisme 

Retfærdighed 

Samarbejde 

Handelsaftaler 

Ældreomsorg 

Demokrati 

Grundlovssikrede rettigheder 

Religionsfrihed 

 

 

 

 

 

 

SPIL-ELEMENTER 
 

 

 

 

Butik? Hvorfor og hvilke typer ”varer”? 

 

Bonuskort 

 

Eventkort 

 

Point – i form af XP eller ”drakmer” eller ”badges” eller…? 

 

Point for hver opgave? 

 

Inddeling i grupper/klaner/forskerhold/missionsteams/disciple? 

Definerer de sig selv som gruppe (navn/banner/avatars)? 

 

Levels – brug af levels? Hvor mange levels? Hvad opnår dem, der stiger i 

level (ifht. de andre på lavere level)? 

 

Sideekspeditioner – hvilke? Og hvad med frivillige hjemme-

sideekspeditioner? 

 

Boss Fights 

 

Afsluttende eksamen/Boss Fight på hele forløbet? 

 

Brug af teknologi/apps? 

  



9 EKSEMPLER PÅ HISTORIER 
 

1: Mission Konstantin 

2: Martin Luther 

3: Fængslet fra husmenighed 

4: Retssagen mod Gud 

5: Corrie ten Boom 

6: Pilgrimsvandringen 

7: Paulus og hans eliteteam 

8: Rejsen til jordens indre 

9: Ildens vogtere 

 

1: MISSION KONSTANTIN 

År 306 e.Kr. overtager Konstantin den Store herredømmet som kejser i det 

romerske rige. Konstantin hører snart derefter, at hans mor, Helena, har fået 

kontakt til nogle kristne. Det sker samtidig med, at Konstantins hærfører 

bliver dræbt, og rygtet siger, at det er kristne, der har gjort det.  

Konstantin overvejer, om kristendommen simpelthen skal forbydes helt og 

de kristne tages til fange.  

Men først, lover han sig selv for sin mors skyld, vil han sende grupper af 

spioner ud, som grundigt skal undersøge kristendommen og, såfremt 

kristendommen bliver erklæret for falsk religion, grundigt kunne overbevise 

Helena om at afbryde forbindelsen. 

Derfor udpeger han grupper af spioner, som skal undersøge kristendommen.  

 

Historiens vigtige årstal: 

306 (Konstantin overtager magten);  

312 går i krig mod Maxentius og får inden et syn af korset;  

313 udsender han Toleranceediktet (Milan-ediktet);  

325 indkalder til Nikæa-koncilet.  

326-328 Konstantins mor rejser til Palæstina og besøger steder. 

 

2: MARTIN LUTHER 

Hans historie; Tegnefilmen ”Martin Luther.” 

Filmen ”Storm – det forbudte brev” 

 

1: Lynnedslaget. Lover at blive munk (1505) 

2: Ikke selv læse Bibelen; hvad ér Bibelen? 

3: Ordineret som præst og fejrer første messe (1507) 

4: Rejse til Rom (1510) 

5: Afladshandel og 95 teser (1517) 

6: Inkludér filmen ”Storm” og historien om ytringsfrihed og det forbudte 

brev fra Martin Luther 

7: Rigsdagen i Worms, her står jeg! (1521) 

8: Bliver gift med Katharina von Bora (1525) 

9: Oversættelse af Bibelen (1522 og 1534) 

 

3: FÆNGSLET FRA HUSMENIGHED 

Plus escapespillet ”Bibelsmugler” 

En mor og hendes to børn er blevet arresteret af det lokale politi. 

De blev arresteret fordi de havde en Bibel liggende i deres hus og fordi de 

var blevet set deltage i en gudstjeneste et hemmeligt sted. 

Der venter dem nu en retssag, hvor de risikerer at blive idømt dødsstraf. 

Inden retssagen går i gang, har regeringen i nabolandet sendt flere teams 

afsted for at hjælpe dem. 

De må gøre et vigtigt stykke detektivarbejde og undersøge hvad det er for 

en tro moren og børnene har, som åbenbart er så farlig, at de er blev 

arresteret. 

De må undersøge hvorfor politiet mener, at den kirke de tilhører, er så 

farlig. 

Disse ting må de undersøge for at finde ud af, om moren og børnene kan 

vinde retssagen og slippe for straf. 

Red en familie fra døden! 

Og red jer selv fra at undgå at være skyldige i, at de dør for deres tro. 

 

4: RETSSAGEN MOD GUD 

Under 2. verdenskrig, i KZ-lejren Auschwitz, sidder en række jøder – 

heriblandt flere rabbier – i samme barak. De fører nogle ophidsede samtaler, 

som ender med, at de indleder en retssag mod Gud… in absentia. 

Det primære spørgsmål i retssagen er, om Gud har brudt sin pagt med det 

jødiske folk. 

 

1: Fortæl ovenstående historie, eller se et uddrag af filmen ”God on Trial”, 

som findes med danske tekster på forkyndelse.dk 



2: Nævn andre eksempler på retssager mod Gud 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lawsuits_against_God) 

3: Lad grupper tale om hvad Gud kan anklages for, og iværksat en retssag. 

4: Arbejd igennem de enkelte anklagepunkter, med fokus rettet mod hvad 

Gud gjorde for os i Jesus Kristus og at det burde være os mennesker, der var 

de anklagede. Ikke Gud. 

5: Brug evt. studiehæftet ”Retssagen mod Gud”, fra forkyndelse.dk 

 

5: CORRIE TEN BOOM 

Brug tegnefilmen ”Corrie ten Boom”, samt evt. bogen/spillefilmen 

”Skjulestedet.” 

 

1: Corrie, født i Amsterdam, Nederlandene. Søster Betsie. 

2: Faderen, Casper, var urmager og søstrene arbejdede i butikken. 

3: De var kristne, engagerede, og Corrie oprettede i 1930’erne en teenklub 

for teenagepiger, med kristendomsundervisning og sykurser, mm. 

4: De så det som en kristen pligt at tjene samfundet, dvs. de gav husly, mad 

og penge til trængende. 

5: I 1940 invaderer tyskerne Nederlandene. 

6: Der kom jøder i butikken og bad om hjælp. Corrie skaffede dem ly og 

rationeringskort. Faderen mente, at jøderne er Guds særligt udvalgte folk, så 

han ville gerne hjælpe dem. 

7: De skabte ”Skjulestedet”, og på et tidspunkt hjalp folk fra modstands-

bevægelsen dem med at bygge et hemmeligt rum. 

8: I 1944 bliver de afsløret og sendes i KZ-lejr. Faderen dør 10 dage efter. 

9: Corrie kommer i KZ-lejren for en dommer, hvor hun fortæller om sit 

arbejde med mentalt handicappede. Nazidommeren fnyser af det, da de på 

det tidspunkt havde indført racehygiejne og dræbt mange handicappede. 

10: Søstrene Corrie og Betsie ender i KZ-lejren Ravensbrück. 

11: I den barak, de installeres i, afholder de bøn og bibellæsning (med en 

Bibel, de havde smuglet ind), og de oplever, at de lus og lopper der er i 

barakken afholder nazivagterne fra at gå derind, så de kan vedblive med 

deres bøn og bibellæsning. 

12: Betsie dør i KZ-lejren, Corrie overlever. 

13: Corrie vender tilbage til Nederlandene og opretter et 

rehabiliteringscenter. 

14: Hun rejser også rundt og fortæller og forkynder, og i 1946 møder hun 

og tilgiver to tyskere, som havde arbejdet i KZ-lejren og været særligt onde 

imod hende. 

 

6: PILGRIMSVANDRINGEN 

Brug handlingen i bogen ”Pilgrimsvandringen”, og særligt mødet med de 

forskellige ”modstandere” og farer, som udgangspunkt. 

Bogen findes som børnebog, tegneserie og er filmatiseret adskillige gange – 

senest som computeranimeret spillefilm i 2019. 

 

1: Kristen læser bogen/Bibelen. 

2: Kristen møder Evangelist 

3: Evangelister sender Kristen i retning mod Himmelporten. 

4: Føjelig forlader Kristen i sumpen 

5: Kristen møder Verdensklog 

6: Kristen møder Lovmand 

7: Kristen møder Fortolkeren 

8: Kristen begynder på vandringen mod korset. 

9: Kristen ankommer ved korset. 

10: Kristen møder Trofast 

11: Kristen og Trofast stilles for retten 

12: Håbefuld slutter sig til Kristen 

 

7: PAULUS OG HANS ELITETEAM 

Bibelvers: Ef 4,1-3 og Fil 2,3-5 

Narrativ: Paulus vil samle et team fra de kirker, han har plantet. Han har et 

team – som er gruppen af juniorer – men mangler én fra hver af kirkerne. 

Derfor rejser Paulus og temaet rundt, men opdager, at der er bestemte 

problemer i hver af kirkerne. 

Paulus minder dem om, hvad de mangler, ved at fortælle historier fra deres 

og folkets fortid – og beder sit medrejsende team derefter hjælpe dem 

genindsætte det manglende i kirken:  

 

Ydmyghed; Mildhed; Tålmodighed; Overbærenhed. 

 

 

 



8: REJSEN TIL JORDENS INDRE 

Historien begynder med, at forskere har fundet ud af, at vi mennesker er 

nødt til at forsøge at komme ind til Jordens kerne, for ellers ryger Jorden ud 

af sin rotation om Solen.  

Så eleverne får rollen som videnskabsmænd, der skal arbejde sig igennem et 

antal stadigt vanskeligere og vanskeligere udfordringer imens de graver sig 

igennem Jordens mange lag.  

I klasselokalet hænger et langt stykke papir, som viser Jordens lag og viser, 

hvor langt hver enkelt elev er nået i at komme ind til Jordens kerne. 

Historien krydres i løbet af undervisningsmånederne med, at der pludselig 

sker et vulkanudbrud som gør, at I som forskere må grave en anden vej end 

hidtil. 

 

9: ILDENS VOGTERE 

[dette eksempel er fra lærer Bo Ullersted, som underviser i fysik] 

Bo fortæller om den historie, han anvender i faget Fysik: 

 

Historien foregår i en tid hvor al civilisation er kollapset efter en atomkrig. 

Menneskeheden bor i spredte kolonier, og alle personer med en uddannelse 

er døde af alderdom, så videnskaben er stort set gået tabt. 

Men en gruppe af unge mennesker trodser vildmarkens farer for at søge den 

tabt viden, og dele den med kolonierne for at genskabe civilisationen. Disse 

idealister kaldes “Ildens Vogtere”. 

 

Mine elever starter så i den situation hvor de er blevet oplært af koloniens 

“vismænd”, og er klar til at blive Ildens Vogtere.  

Men foran dem står deres endelige prøve: Kryds ørkenen og find kolonien 

Zootropolis. Opsøg dens vismænd, og bring ny viden tilbage til jeres koloni. 

 

Ørkenen er med fordi eleverne arbejder med termodynamik, og giver 

anledning til at stille dem en opgave hvor de skal forklare hvad de gør i 

ørkenen. Altså hvordan de anvender deres viden om varmeoverførsel til at 

tage praktiske forholdsregler, der kan holde deres temperatur nede. 

 

Efter præsentationen af deres plan, godkender vismændene at de rejser. For 

at fejre det holder kolonien en fest. Den del er taget med, for at eleverne kan 

udføre et eksperiment med tilhørende aflevering af skriftlig opgave, som har 

temaet “Drinks." 

 

Herefter skal eleverne gennem ørkenen. 

Ved ankomsten til kolonien bag ørkenen, bliver de mødt af skeptiske 

byvagter. 

Her bliver de i første omgang nødt til at præsentere den viden de har. I 

praksis foregår det med repetitions-spillet Fysikkens Mestre, hvor deres 

hukommelse især blev testet i forhold til formler og definitioner. 

Da de så havde vundet adgang til kolonien, blev de yderligere testet af 

Zootropolis’ vismænd i form af regneopgaver. Som jeg forklarede dem, 

ville vismændene være mere villige til at dele viden med dem, jo bedre de 

klarede sig i opgaverne. 

 

Konkret ligger Zootropolis tæt ved en sø, hvor de både fisker, dyrker alger 

og dykker efter muslinger. Her er dykning og konstruktion af både 

eksempler på anvendelse af viden relateret til tryk og opdrift. 

 

Elevernes egen koloni er placeret ved en flod med (for mennesker) giftige 

bakterier, så fiskeri er knap så oplagt. Til gengæld kan både benyttes til 

transport, og loven om forbundne kar kan anvendes til kunstvanding af 

markerne i det tørre område. 

 

Ved hjemkomsten (og konstruktion af kunstvanding) får eleverne æren af 

titlen “Ildens Vogtere”.   



 

 

 


