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”Det at blive voksen, det er sådan… det ved jeg sgu ikke”. 
 
Film 
De voksnes rækker: https://vimeo.com/313130118 
Alkohol: https://vimeo.com/313129610 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Barn/voksen, alkohol, overgangsriter. 
 
Spørgsmål 
Hvornår er man voksen? Hvilke tegn er der på, at man er ved at blive 
voksen? 
 
 

Dobbeltcirkel – Hvornår er man voksen?  
(10-15 minutter)  
Materialer: Ingen 
 
Hele holdet 
Lav øvelsen dobbeltcirkel, hvor I svarer på nogle af spørgsmålene 
herunder. Lav 2-3 skift i cirklen, før I skifter spørgsmål. 
 

 Hvornår er man voksen? 

 Ved du, hvad du laver som voksen om fx 10 år? 

 Har du planer for dit liv? 

 Hvad får man mest af som voksen? Frihed eller ansvar? 

 Må man først drikke, når man er voksen? 

https://vimeo.com/313130118
https://vimeo.com/313129610
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 Har du været med til at bestemme, hvor meget du må drikke til din 
konfirmation? 

 Er man voksen, når man må drikke? 

 Er det voksent at drikke? 

 Hvad er det bedste ved at blive voksen? 

 Hvad følger der med, når man bliver voksen? 

 Hvad vil du have ud af dit liv som voksen? 

 Er man voksen, når man er konfirmeret? 

 Ville det være bedre at blive konfirmeret senere, når man er ”rigtig” 
voksen? 

 Er det vigtigt at markere overgangen fra barn til voksen med en 
fest? 

 
 

Sætninger om at være voksen – hvad tænker du om at 
blive voksen? (15-20 minutter) 
Materialer: Kopiark 7, grønne, gule og røde post-it. 
 
Arbejd selv  
Her er sætninger inspireret af filmen, hvor de unge eller andre fortæller om 
at blive voksne 
 

 ”Jeg har ikke tænkt så meget over det at blive voksen”. 

 ”Jeg tager livet lidt som det kommer”. 

 ”Jeg har planlagt de næste ti år”. 

 ”Jeg vil ikke lege længere, men hellere lægge neglelak eller 
makeup”. 

 ”Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal blive som voksen”. 

 ”Jeg kan mærke, at jeg begynder at nærme mig der, hvor jeg skal 
tage nogle valg”. 

 ”Det er mærkeligt at skulle træde ind i en ny fase”. 

 ”Jeg kan godt lide, at jeg skal til at have en mening om forskellige 
ting”.  

 
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 
 
 

Fra barn til voksen – Hvilke tegn er det på, at man 
bliver voksen? (1-2 timer) 
Materialer: Blyant/papir eller noter på telefonen, app til tegne- eller 
billedserie. 
 
Hvis man er nervøs for konfirmationen, kan det hjælpe at lave en oversigt 
over, hvad der skal ske i kirken. 
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Hele holdet med præsten 

 Tal om: Hvilke tegn er der på, at man går fra barn til voksen, eller at 
man er ”rigtig” voksen? 

 Kom fx ind på: 
o Frihed / rettigheder – Hvad får man lov til  
o Ansvar / pligter – Hvad har man pligt til på vej mod 

voksenlivet? 
o Familie – Hvilke roller har man i familien som henholdsvis 

barn og voksen? 
o Kirkelige handlinger – Hvordan bruger man kirken 

undervejs? Hvilke ritualer er der? 
o Hvilke tegn på voksenlivet er der på konfirmationsdagen? 

 
I par eller små grupper 

 Lav derefter jeres egen beskrivelse af tegn på at gå fra barn til 
voksen. Vælg selv formen. Det kan fx være: 

 
o En tegneserie. 
o En billedserie med overskrifter. I kan selv optræde på 

billederne. Brug gerne kirkerummet. 
o Et rap, rim eller en remse, der er let at huske. 

 
Har I andre ideer til formen, må I meget gerne bruge dem. Det vigtigste er, 
at I viser, hvad der sker på vej mod voksenlivet. 
 
Hele holdet 

 Vis jeres oversigter for hinanden.  
 


