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Søskende
 1. Hvad er godt ved at have søskende?
 2. Hvad er dårligt ved at have søskende?
 3. Hvis du har en lillebror eller lillesøster, synes du så han/hun tager for meget af mors og fars tid?
 4. Ville du gerne have fl ere søskende? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jalousi
 1. Hvad betyder det, at man er jaloux?
 2. Hvem er jaloux i historien om Kain og Abel?
 3. Giv eksempler på, hvornår man kan være jaloux?
 4. Har du selv været jaloux? Hvis ja, hvorfor?

At ofre noget
 1. Hvad betyder det, at man ofrer noget?
 2. Kain og Abel takker Gud ved at ofre noget til ham. Hvordan kan man også takke Gud?
 3. Ofrer kristne i dag til Gud ved et bål?

Vrede
 1. Hvordan kan man vise, at man er vred?
 2. Har du selv prøvet at være meget vred? Hvis ja, hvordan viste du det?
 3. Har du været så vred, at du ikke kunne styre dig? Hvis ja, hvorfor?
 4. Hvilke grimme ord kan man sige, når man er vred?
 5. Hvilke grimme ord bruger du selv?
 6. Kender du nogen, der nemt bliver vred? Hvis ja, hvad gør dem vrede?
 7. Hvorfor tror du, at mennesker bliver vrede?
 8. Bliver dyr også vrede? Hvis ja, hvordan viser de det?

BÅLET
– historien om Kain og Abel
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Gaver
 1. Hvornår får du gaver?
 2. Hvad har du selv givet nogen i gave?
 3. Hvorfor giver vi gaver?
 4. Har du nogensinde sagt nej til en gave? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Hvad tror du, du ville føle, hvis nogen sagde nej til en gave fra dig?
 6. Nævn nogle gaver, du gerne vil have.

At dræbe
 1. Kan man blive så vred, at man dræber et andet menneske? Hvis ja, hvad tror du så, der kan gøre én
   så vred?
 2. Tror du, at nogen kan dræbe deres egen familie? Hvis ja, har du hørt om nogen?

At straff e
 1. Hvorfor straffer mennesker hinanden?
 2. Har du fået en straf? Hvis ja, hvilken og hvorfor?
 3. Har du selv straffet nogen? Hvis ja, hvordan?
 4. Hvordan kan man straffe nogen?
 5. Tror du, at det hjælper, at folk får en straf?
 6. I Danmark straffer vi folk ved at sætte dem i fængsel. Hvad synes du om det?
 7. I nogle lande straffer man folk ved at give dem dødsstraf. Hvad synes du om det?

At være hjemløs
 1. Hvad er godt ved at have et hjem?
 2. Er der nogen i Danmark, der er hjemløse? Hvis ja, hvem? Hvor sover de så?
 3. Hvilke problemer tror du, man har, hvis man er hjemløs?
 4. Synes du, Guds straf til Kain er for hård, når han gør ham hjemløs? Hvorfor/hvorfor ikke?

E M N E R  T I L  S A M TA L E  O G  D E B AT



S P E C I A L - P Æ D A G O G I S K  F O R L A G

 1. Lad børnene tegne Kains og Abels bål.
 2. Lad børnene tegne nogle gaver de gerne selv vil have.
 3. Lav et bål med børnene og undersøg, hvilken vej røgen vender. 
  Se på, hvilken betydning vinden har.
 4. Lad børnene spille historien om Kain og Abel i grupper. De kan f.eks.
  vælge følgende roller: Adam, Eva, Kain, Abel og Gud. Lad et par grupper 
  spille dramaet for hele klassen. 

O P G AV E R

Til læreren

Undervisningsmaterialet » « er beregnet til elever i 1. – 2. klasse. Det består af  læselet 
bøger med tilhørende ideoplæg, der ud fra bøgernes emner lægger op til samtale og debat. Desuden er der 
forslag til tegneopgaver, drama og andre aktiviteter. 

Materialet lægger op til samtale og diskussion omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Der arbej-
des med at læse, lytte og fortælle, debattere, dramatisere, refl ektere og ræsonnere, alt sammen kompe-
tencer, som omtales i læseplanen. Der lægges op til åbenhed og spørgelyst omkring tilværelsen. De emner 
der læses om i bøgerne bindes sammen med forhold i børnenes omverden, så teksterne bliver vedkom-
mende, og børnene kan identifi cere sig med personerne fra bibelhistorierne på et dybere plan.

De enkelte bibelhistorier indeholder mange spændende emner, som er relevante for målgruppen. Man 
kan som lærer vælge de opgaver, man har lyst til. Rækkefølgen af emner følger bøgerne.  

Lette bibelhistorier


