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”Det at miste min familie, er noget af det værste jeg ved”. 
 
Film 
https://vimeo.com/313131690 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Døden, tab, savn, ritualer, symboler. 
 
Spørgsmål 
Hvad kan jeg gøre, når man jeg savner? Hvordan vil jeg gerne begraves?  
 

Dobbeltcirkel – Hvordan mindes vi de døde?  
(10-15 minutter)  
Materialer: Ingen 
 
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 sker der til en begravelse?  

 Fortæl om en begravelse, du har været til eller set på film. 

 Er en begravelse en god eller dårlig ting? 

 Er det vigtigt at have ritualer, når mennesker dør? Hvorfor / hvorfor 
ikke? 

 Hvad bruger man et gravsted til? 

 Hvorfor er gravsteder vigtige? 

https://vimeo.com/313131690
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 Har du et gravsted, som du besøger? 

 Vil du selv have et gravsted eller i de ukendtes grav? Hvorfor? 

 Hvordan kan man mindes de døde på andre måder end med et 
gravsted? 

 Har du prøvet at miste nogen, som du savner? 

 Hvordan kan man savne folk, selvom de ikke er døde?  

 Kan tro hjælpe, når man savner nogen? Hvorfor / hvorfor ikke? 
 
(Øvelsen kan også laves som ”Quiz og byt”) 
 
 

En tur på kirkegården - Hvordan mindes vi de døde? 
(30-45 minutter)  
Materialer: Ingen 
 
I par eller små grupper 

 Gå en tur på kirkegården, og vælg et gravsted, som I vil vise til de 
andre. 

 

 Det kan fx være et gravsted, som… 
 

o Har interessante symboler.  
o I undrer jer over. 
o Fortæller noget om personen, der ligger begravet der. 
o I synes er spændende. 
o I synes er smukt. 
o Tilhører nogen I kender. 

 
Hele holdet 

 Vis gravstedet til de andre og fortæl om, hvorfor I har valgt det.  

 Præsten kan undervejs fortælle mere om begravelser, grave og 
symbolerne på dem. 

 
 

Hvordan skal din egen grav være? (40-50 minutter) 
Materialer: Blyant, farver, papir, evt. kamera i telefonen. 
 
I par eller små grupper  

 Tænk over og tal om: 
 

o Hvilke ritualer skal der være til en begravelse, hvis I kunne 
bestemme? 

o Hvordan synes I, at jeres egne gravsteder, skal se ud? Hvad 
skal der stå? Hvilke symboler skal være på gravstedet? 

o Hvordan vil I gerne have, at folk bruger jeres gravsted? Skal 
de besøge det og lægge blomster eller noget helt andet? 

 
Arbejd selv 

 Beskriv begravelse og gravsted: 
 

o Skriv en kort tekst om, hvordan du gerne vil begraves. Tag 
evt. et billede på kirkegården, der passer til. 

o Lav et billede af dit gravsted. Skriv en kort tekst om, hvordan 
folk skal bruge din grav. 

 
Hele holdet 

 Fremlæg jeres grave og ritualer for hinanden. 


