
 

 

Materiale til brug før og 
efter jeres besøg på 
Nationalmuseet  
 
Troens billeder (grundskole og 
konfirmationshold)  

 
 



  

Introduktion (til læreren) 
I forbindelse med jeres besøg på Nationalmuseet, hvor I skal høre om troens 
billeder, giver dette materiale jer mulighed for at forberede jer til besøget samt 
mulighed for at følge op på emnet efterfølgende.  
 
Føropgaver 
Besøg en lokal kirke og se på kalkmalerier eller oplev kalkmalerierne på 
hjemmesiden: www.kalkmalerier.dk 
Arbejdsspørgsmålene kan bruges som forberedelse til forløbet Troens billeder og 
giver eleverne en overordnet introduktion til nogle af de emner, der bliver 
behandlet på museet.   
Eleverne kan enten selvstændigt arbejde med arbejdsspørgsmålene eller de kan 
bruges som inspiration til diskussion i klassen. 
På www.kalkmalerier.dk kan I finde en kirke i jeres lokalområde med 
kalkmalerier. 
 
Undervisningen på Nationalmuseet  
Hvilken rolle spillede kirkens billeder for middelalderens mennesker? Fra 
hvælvinger, farvestrålende malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til 
menigheden. Vi fortolker sammen troens billeder og følger i Nationalmuseets 
udstilling ’Danmarks middelalder og renæssance’ udviklingen fra den tidligste 
kristendom til reformationen. 
 
Læringsmål  

- Eleven kan redegøre for, hvilken rolle kirkens billeder havde for 
middelalderens mennesker.  

- Eleven kan fortolke kirkens billeder og budskaber.  
- Eleven kan diskutere religionens rolle for befolkningen i middelalderen. 
- Eleven kan redegøre for, at middelalderens kirkelige billedsprog stadig er 

genkendeligt og har samklang i den nutidige kirke.  
 

 
Efteropgaver 
I efteropgaven præsenteres to måder, I kan arbejde videre med kalkmalerier. I 
kan enten fortsætte hjemme i klasseværelset eller tage på tur i landet og arbejde 
med kalkmalerierne i kirkerummet. I efteropgaverne kommer kalkmalerierne i 
spil på en måde, der både indbyder til leg og læring.   

http://www.kalkmalerier.dk/
http://www.kalkmalerier.dk/


  

 

Føropgaver  
 
Elevopgave: Kirken og kalkmaleriet  
 
Besøg enten den lokale kirke med kalkmalerier eller kalkmalerier.dk 

- Hvordan er indretningen og udsmykningen i kirken? 
- Hvor er kalkmalerierne placeret, og hvorfor er de placeret der?  
- Hvilke historier fortæller kalkmalerierne?  
- Undersøg hvilke symboler der er i udsmykningen, og hvad de betyder?  
 

 
Efteropgaver  

Troen på væggen (til læreren)  

Troen på væggen er en undervisningsapp til tablets målrettet 6-8. klassetrin i 
faget kristendom og historie.   

Troen på væggen giver eleverne mulighed for at arbejde med de bibelske 
fortællinger på en helt ny og spændende måde, der indbyder til leg og læring på 
én og samme tid. Med Troen på væggen kan elever tage på en rejse ind i 
kalkmaleriernes billedunivers. Et billedunivers der giver indsigt i Bibelen som 
hellig skrift, i opdelingen mellem Det Gamle og Det Nye Testamente samt 
fortællingernes betydning og fakta. Derudover vil Troen på væggen give et afsæt 
til at diskutere de bibelske fortællingers udsagn og betydninger og sætte dem i 
relation til nutiden. Kalkmalerierne danner samtidig gode rammer til at tale om 
de samfundsmæssige bevæggrunde for kalkmalerierne samt diskutere brugen af 
fortællingerne i kunst og kultur.  

 

 

 



  

Elevopgave: Appen ”Troen på væggen” 

Med appen kan I arbejde videre med kalkmalerierne og deres samspil med de 
bibelske fortællinger i tre temaer. 

 Find kirkens kalkmalerier-  
 Find bibelske personer-  
 Byg dit eget kalkmaleri -  

Download appen på App Store eller Google Play eller læs mere her 
https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-
kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/troen-paa-vaeggen/  
 
  

Øret til væggen (til læreren)  

Øret til væggen er en lydguide til kalkmalerier fra 136 danske kirker fra hele 
landet. Maleriernes fortællinger er sat på lyd, forklaret og dramatiseret, så deres 
fængslende indhold vækkes til live. Med Nationalmuseets Øret til væggen kan I 
høre historierne, når I vil – både før, under og efter jeres besøg i kirkerne. 
 
Download appen på App Store eller Google Play eller læs mere her 
https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-
kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/oeret-til-vaeggen/ 

https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/troen-paa-vaeggen/
https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/troen-paa-vaeggen/
https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/oeret-til-vaeggen/
https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/oeret-til-vaeggen/

