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”Når man har været uvenner, er det dejligt man kan finde hinanden igen”. 
 
Film 
https://vimeo.com/313132316 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Venskab, tilgivelse, fællesskab 
 
Spørgsmål 
Hvem er mine venner? Hvem kan man tilgive? 
 

Værdilinje – Hvad kan man tilgive en ven for?  
(20-25 minutter) 
Materialer: Kopiark 8 
 
Arbejd i par / små grupper 
Her er sætninger med situationer, man kan opleve med sine venner. Tag 
stilling til dem på en værdilinje mellem Tilgive og Ikke tilgive. 
 

 Din ven bagtaler dig. 

 Din ven mobber en af dine andre venner. 

 Din ven mobber en af dine søskende. 

 Din ven bagtaler en af dine andre venner. 

 Din ven bagtaler din familie. 

 Din ven deler billeder af dig, som du ikke vil have delt. 

 Din ven kysser med din kæreste. 

 Din ven stjæler fra dig. 

https://vimeo.com/313132316
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 Din ven stjæler fra din familie. 

 Din ven ødelægger din telefon. 

 Din ven låner dine ting uden at spørge. 

 Din ven lader være med at tale til dig i flere måneder. 

 Din ven svarer aldrig på beskeder. 

 Din ven er længe om at svare på beskeder. 

 Din ven besøger dig aldrig. 

 Din ven har aldrig tid. 

 Din ven har været i fængsel. 

 Din ven holder dig udenfor. 

 Din ven deler aldrig med dig. 

 Din ven smider ting efter dig. 
 
(Kan også laves som dobbeltcirkel med ”Kan du tilgive, at…” foran). 
 
I fællesskab: 

 Tal kort om, hvad I har drøftet i grupperne. Overvej også her, om I 
kan forsone jer med vennen bagefter – altså genoptage jeres 
venskab. 

 Hvis vennen bagefter ikke stadig opfører sig rimeligt eller retfærdigt 
over for jer, vil I så kunne tilgive ham/hende eller forsones? 

 

Quiz og byt – Hvad er venskab? (15-20 minutter) 
Materialer: Kopiark 9 
 
Hele holdet 

 Lav øvelsen ”Quiz og byt” med disse spørgsmål: 
 

o Hvad kunne du genkende fra filmen? 
o Hvad er venskab? 
o Er venner på nettet rigtige venner? 
o Kan man være venner med nogen man aldrig har set? 
o Er man kun noget værd, hvis andre ”liker” ens billeder eller 

opslag på de sociale medier? 
o Hvad er forskellen på venner og familie? 
o Kan man være venner med folk, der har gjort noget forkert? 
o Kan man være venner med folk, der har brudt loven? 
o Kan man være venner med sine forældre? 
o Hvad ville du kunne tilgive dine venner for? 
o Hvad ville du ikke kunne tilgive dine venner for? 
o Skal man altid tilgive andre? 
o Hvorfor er det vigtigt at have venner? 
o Hvad kan man gøre, hvis man er blevet uvenner? 
o Hvad er de vigtigste egenskaber, en ven kan have? 
o Er det vigtigt, hvordan ens venner ser ud? 
o Er det vigtigt, hvilket tøj ens venner går i? 

 


