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”Min familie har gjort mig til den, jeg er”. 
 
Film 
https://vimeo.com/313130393 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Tilgivelse, fællesskab, familie. 
 
Spørgsmål 
Hvem er mine nærmeste? Hvem er min familie? Hvad kan man tilgive? 
 

Gæstelisten – Hvem skal med til min konfirmation? 
(20-30 minutter) 
Materialer: Blyant/papir eller noter på telefonen. 
 
Arbejd selv: 

 Hvem skal med til din konfirmation, hvis du selv kunne bestemme? 
Lav din personlige gæsteliste.  

 Hvem skal med til din konfirmation, hvis det kun er dine forældre, 
der bestemmer? Lav dine forældres gæsteliste. 

 
I par / små grupper – tal om: 

 Hvem er familie på jeres personlige lister? Hvem er venner? Hvem 
er begge dele? 

 Begrund jeres valg af de enkelte gæster på den personlige 
gæsteliste. 

https://vimeo.com/313130393
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 Er der forskel på jeres personlige gæstelister og jeres forældres? 
Hvorfor? Er jeres forældres mere rigtig end jeres egen? 

 
 
I par / små grupper – diskuter: 

 Kan folk komme med, selvom de har gjort noget forkert eller dumt 
over for jer? Hvad ville I kunne tilgive? Hvad ville I ikke kunne 
tilgive? 

 Hvad er forskellen på venner og familie? 
 
I fællesskab: 

 Tal kort om, hvad I har drøftet i grupperne. 
 

Film eller præsentation – Hvem er mine nærmeste?  
(1-2 timer)  
Materialer: Egne mobiltelefoner, tablets eller computere. 
 
De fleste unge i jeres alder har masser af billeder på deres telefoner. Det er 
som regel venner og familie – personer, der er vigtige i ens liv. De billeder 
skal I bruge i denne opgave. 
 
Arbejd selv: 

 Vælg 5 -10 billeder af forskellige personer på din telefon eller på de 
sociale medier, du bruger. 

 Lav en film eller præsentation ud fra de billeder, du har valgt. 

 Ved hver person, skal du skrive eller fortælle: 
 

o Hvorfor er han/hun med i filmen? 
o Kender du ham/hende om 10 år?  
o Er han/hun familie, ven eller begge dele? 

 
Brug en app eller et program, som du foretrækker. Det vigtigste er, at du 
kan skrive eller indtale hen over billederne. 
 
Hele holdet 

 Vis filmene for hinanden.  
 


