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”Hvis man ikke har ikke nogen kærlighed, så har man det ikke godt”. 
 
Film 
https://vimeo.com/313131161 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Kærlighed, tilgivelse, værdier, stillingtagen, synder/dyder, regler. 
 
Spørgsmål 
Hvad er det vigtigste i livet? Hvordan skal man leve? Hvordan skal man 
behandle andre? 
 

Værdilinje – er du enig eller uenig? (20-25 minutter) 
Materialer: Kopiark 2 
 
Arbejd i par / små grupper 
Her er sætninger fra filmen eller inspireret af filmen, hvor de unge bl.a. 
fortæller om deres oplevelse med konfirmationsforberedelsen. Nogle af 
dem er lidt omskrevet.  
 
Tag stilling til dem på en værdilinje mellem Enig og Uenig. 
 

 ”Efter konfirmationsforberedelsen er det begrebet tilgivelse, der har 
ændret sig mest i min bevidsthed” 

 ”Jeg har ikke tænkt så meget over tilgivelse før.” 

https://vimeo.com/313131161
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 ”Før kunne jeg godt blive sur, hvis min lillesøster tog mit slik. Nu er 
jeg mere sådan ”let it go””. 

 ”Det er vigtigt for mig, at man kan tilgive hinanden og at man ikke 
skal blive ved med at være sure på hinanden, men bare kan sige 
pyt” 

 ”Konfirmationsforberedelse har ikke ændret på, hvad jeg synes om, 
at ”du skal tilgive”. Hvis jeg ikke har lyst til at tilgive, så tilgiver jeg 
ikke.”  

 ”Kærlighed er det vigtigste i forhold til mennesker”.  

 ”Hvis jeg ikke synes, at det er rigtigt at tilgive, så tilgiver jeg ikke”. 

 ”Hvis man ikke har ikke nogen kærlighed, så har man det ikke godt”. 

 ”Da jeg var lille var det med kirken bare sådan en hyggelig ting. Nu 
tager man mere stilling til det og tænker bare mere over kærlighed 
og tilgivelse”. 

 ”Høflighed og pli er det vigtigste i livet” 
 
I fællesskab: 

 Tal kort om, hvad I har drøftet i grupperne. 
 

Ord om dyder – hvilke dyder er de vigtigste?  
(15-20 minutter)  
Materialer: Kopiark 3, grønne, gule og røde post-it. 
 
Arbejd selv  
Herunder er de 7 vigtigste dyder i kristendommen. Spørg, hvis der er ord, 
som du ikke forstår. 
 
Ydmyghed 
Generøsitet 
Kærlighed 
Venlighed 
Mådehold 
Tilgivelse 
Flid  
 
De syv dyder bliver lagt ud på gulvet eller bord. Du skal nu bruge grønne, 
gule og røde post-it. 
 

 Læg den grønne på det, som du synes er den vigtigste. 

 Læg den gule på noget, som du også synes er vigtigt – men ikke 
helt lige så vigtigt som den grønne. 

 Læg den røde på noget, som du slet ikke synes, er vigtigt.  
 
Hele holdet eller i små grupper 

 Begrund jeres svar for hinanden 
 

Ord om synder – hvilken synd er den værste?  
(15-20 minutter) 
Materialer: Kopiark 4, grønne, gule og røde post-it. 
 
Arbejd selv  
Herunder er de 7 dødssynder i kristendommen.  
Spørg, hvis der er ord, som du ikke forstår. 
 
Hovmod  
Misundelse  
Begær 
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Vrede  
Fråseri  
Dovenskab  
Grådighed  
 
De syv synder bliver lagt ud på gulvet eller bord. Du skal nu bruge grønne, 
gule og røde post-it. 
 

 Læg den røde på noget, som du synes, er mest forkert.  

 Læg den gule på noget, som du også synes er forkert – men ikke 
helt lige så forkert som den grønne. 

 Læg den grønne på det, som du synes, er det mindst forkerte. 
 
Hele holdet eller i små grupper 

 Begrund jeres svar for hinanden 
 

Værdilinje – Gælder de 10 bud altid? (20-25 minutter) 
Materialer: Kopiark 5 
 
Livsværdier har også betydning for, hvordan vi opfører os og behandler 
hinanden. Der findes de ti bud, som er regler for dette. 
 
Arbejd i par / små grupper 
Lav en værdilinje med de 10 bud – Gælder buddet altid, nogle gange eller 
aldrig? Spørg, hvis der er bud, som I ikke forstår. 
 
1. Du må ikke have andre guder end mig 
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn 
3. Du skal holde hviledagen hellig 
4. Du skal ære din far og din mor 
5. Du må ikke slå ihjel 
6. Du må ikke bryde ægteskabet 
7. Du må ikke stjæle 
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste 
9. Du må ikke begære din næstes hus 
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der 
hører din næste til 
 
I fællesskab: 
Tal kort om, hvad I har drøftet i grupperne. 
 

Lav jeres egne 10 bud (1 time) 
Materialer: Blyant/papir eller noter på telefonen. 
 
I skal lave jeres eget forslag til 10 bud – regler for hvordan man skal opføre 
sig. 
 
Arbejd selv 
Skriv dine egne 10 bud. 
 
I par 
Sammenlign jeres bud og blive enige om 10 ud fra jeres lister. 
 
I grupper på fire 
Sammenlign jeres bud og blive enige om 10 ud fra jeres lister. 
 
Hele holdet 
Fremlæg og begrund jeres bud for de andre grupper. 


