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LIVETS KREDSLØB  
DØDEN I NATUR OG KULTUR

Forløbet konkret 
På to uger deltager I i to forløb: En tur 
med naturvejlederen i Pederstrup, og en 
tur til Ballerup Kirke hvor I møder 
graveren og en historiker. Turene finder 
sted på samme ugedag to uger i træk. 
Imellem de to ture får I opgaver til 
arbejde i klassen, som binder turene 
sammen. Forløbet er samarbejde 
mellem Folkekirkens Skoletjeneste og 
Skoletjenesten Pederstrup. 
 
Med naturvejlederen ser I nærmere på, 
hvad der sker når noget dør i naturen. 
Hvordan bidrager døden til naturens 
kredsløb, og kan naturen have et 
kredsløb uden død?  
I besøger et dødebur og undersøger 

hvilke nedbrydningsformer der er i 
naturen. Vi taler også om hvad det 
egentlig vil sige at noget er dødt eller 
levende. 
 
Med graveren og historikeren ser I 
nærmere på gravsteder gennem tiden. 
Vi snakker om hvorfor gravskikke 
ændres og tankerne bag. Graveren 
fortæller om, hvordan en begravelse 
finder sted rent praktisk. Vi finder 
gravstene i kirken og på kirkegården, 
inden vi ser på bronzealderens 
begravelser. 
 
 
 

 
Mellem turene på skolen får I adgang til 
materiale, hvor I kan se nærmere på 
den åndelige del af døden: Er der et liv 
efter døden og hvordan hænger død, tro 
og natur sammen?  

 
Forløbets formål  
”Livets kredsløb” er et samarbejde der 
forholder sig praktisk-materialistisk til 
døden for at afmystificere emnet og give 
det en plads elevernes bevidsthed.  
Det er ikke et sorgbearbejdende forløb. 
Vi er opmærksomme på at der hos alle 
er erfaringer med døden. Lad os vide 
hvis vi skal tage særlige hensyn. 

 
Konkrete læringsmål for forløbet 
 Eleven er fortrolig med døden i 

naturens kredsløb.  
 Eleven har en forståelse af døden som 

kulturelt fænomen. 
 Eleven har indsigt i flere aspekter af 

døden og kan samtale om det. 
  
Fælles Mål i fokus 
Natur/teknologi (efter 4. klasse) 
Undersøgelse: Eleven kan sortere og 
klassificere, Eleven har viden om dyrs 
og planters levesteder og 
livsbetingelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historie (efter 4. klasse) 
Familie og fællesskaber: Eleven har 
viden om fællesskaber før og nu. 
 
Kristendomskundskab (efter 4. kl.) 
Begravelsen som et overgangsritual i 
vor tid, i kristendommen gennem 
historien og i naturreligioner med 

tilhørende fagbegreber. 
Livsfilosofiske overvejelser og begreber, 
der knytter sig til dødens realitet, fx 
tid/evighed, mening/tomhed og 
sorg/glæde. 
Bibelske fortællinger og folkereligiøse 
forestillinger. 
Religion og ritualers rolle i samfundet.  
 
Før, mellem og efter turene 
I modtager materialer 4 uger før første 
tur. Vi forventer at I forinden har talt 
om døden som fænomen i natur og 
kultur, og at i mellem turene arbejder 
med døden i åndeligt perspektiv. 

I naturen indgår al biologisk materiale i et stort kredsløb. Af det døde 

og visne opstår nyt liv. Men når vi mennesker dør, så sender vi de 

døde afsted på en sidste rejse, giver dem (oftest) et gravsted og en 

plads i vores historie. Og det har vi gjort i tusindvis af år. 

Tag eleverne med på en afmystificerende rejse ind i dødens praktik 

over to formiddage, hvor I både undersøger dødens kredsløb i 

naturen og ser nærmere på kirkegården, gravstedet og historien. 

Målgruppe 
3.-4. klasse 
 
Fag 
Natur og teknologi 
Kristendomskundskab 
Historie 
 
Udbydes i perioden 
Marts-april 2022 
 
Sted 

Ballerup Kirke og Pederstrup 
 
Mødetid og varighed 
Kl.9.30-11.30 i Pederstrup 
Kl. 9.30-11.30 i Ballerup Kirke 
 
Forløbet er et samarbejde 
mellem 
Folkekirkens Skoletjeneste i 
Ballerup-Furesø Provsti, Ballerup 
Kirke og Skoletjenesten 
Pederstrup.  


