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”Tro er noget, man gør, når man ikke har andet tilbage.” 
 
Film 
https://vimeo.com/313131932 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Tro, gudsopfattelser. 
 
Spørgsmål 
Hvad er tro? Hvad er Gud? Tror jeg på Gud? 
 
 

Dobbeltcirkel - Hvad er tro? (10-15 minutter)  
 
Hele holdet 
Lav øvelsen dobbeltcirkel, hvor I svarer på spørgsmålene herunder.  
Lav 2-3 skift i cirklen, før I skifter spørgsmål. 
 

 Hvad kan du genkende fra filmen? 

 Hvad er tro? 

 Hvad er Gud for dig? 

 Hvordan kan tro hjælpe en? 

 Kan man tro på Gud uden at have set ham / hende? 

 Er det vigtigt at tro på sig selv? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 Kan man klare mere, hvis man tror på sig selv? 

 Kan det hjælpe i hverdagen at tro på Gud? 
 

https://vimeo.com/313131932
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Sætninger om tro – hvad er tro? (15-20 minutter)  
Materialer: Kopiark 6, grønne, gule og røde post-it. 
 
Arbejd selv  
Her er sætninger fra filmen, der fortæller om, hvad tro og Gud er. 
 

 ”Gud er en følelse – som kærlighed”. 

 ”Jeg ved ikke, hvad tro er”. 

 ”Uden tro ville vi ikke kunne leve”. 

 ”Vi har alle brug for at tro”. 

 ”Tro giver mig en følelse af at vide, hvad det hele går ud på. 
Hvordan jorden er skabt”. 

 ”Tro giver mig en følelse af fællesskab”. 

 ”Jeg tror ikke på, Gud eller Jesus eksisterer, men jeg tror på, hvad 
de stod for”. 

 ”Jeg tror på, hvad kristendommen beskriver, fx elsk din næste”. 

 ”Tro er noget, man gør, når man ikke har andet tilbage”. 

 ”Når man ikke har andet tilbage, så tror man på kærlighed”. 

 ”Tro er en vejviser”. 

 ”Det er vigtigt at have troen på, at man godt kan finde ud af det her”. 
 
 
Sætningerne 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 passer bedst. 

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

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

 Begrund jeres svar for hinanden 
 
I kan bagefter også skrive egne sætninger om tro. Dekorer dem flot og 
hæng dem op i sognegården. 
 
 

Film – Hvad er tro? (1-2 timer) 
Materialer: Egne mobiltelefoner, tablets eller computere. Evt. Kopiark 6. 
 
Arbejd sammen i grupper på 2-3 personer 

 Lav en lille lommefilm, der viser hvad tro er for jer. 

 I kan bruge en af sætningerne fra filmen (se den anden opgave på 
arket) eller selv skrive jeres egen. Sætningen skal være titlen på 
filmen.  

 

 Optag filmen i kirken og på kirkegården. Den skal indeholde mindst 
fem forskellige steder eller symboler. 

 
Hele holdet 

 Vis filmene for hinanden.  
 


