
s p e c i a l - p æ d a g o g i s k  f o r l a g

Ilden
– historien om sodoma

e m n e r  t i l  s a m ta l e  o g  d e b at

At være ond
1. Gud siger, folk i Sodoma er onde. Nævn nogle ting, du tror, de onde i byen gør. 
2. Fortæl om engang, du selv var ond.
3. Fortæl om engang, andre var onde ved dig.
4. Synes du, der er meget ondskab i verden? Nævn nogle eksempler på verdens ondskab.

At være god
1.  Abraham siger, at der måske også er gode mænd i byen. Nævn nogle ting, man kan gøre, hvis man er god.
2. Fortæl om engang, du selv var god.
3. Fortæl om engang, andre var gode ved dig.
4. Synes du, der sker mange gode ting i verden? Nævn nogle eksempler på det gode i verden.

At tilgive
1. Hvad betyder det at tilgive?
2.  Gud vil tilgive Sodoma, hvis der er 50 gode mænd. Synes du, det er en god ide?  

Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Fortæl om engang, hvor du tilgav nogen, som havde gjort dig noget ondt.
4. Fortæl om engang, hvor nogen tilgav dig, selv om du havde gjort noget ondt. 

Retfærdighed
1. Forklar hvad ordet retfærdighed betyder.
2.  Abraham ønsker retfærdighed. Hvis der er 10, 20, 40 eller 50 gode mænd i byen, lover Gud, at han 

ikke vil brænde byen. Synes du, Gud er retfærdig? Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Fortæl om engang, hvor nogen var uretfærdig overfor dig.
4. Fortæl om engang, hvor du selv var uretfærdig overfor nogen. 
5. Synes du nogen gange, at din mor og far er uretfærdige? Hvorfor/hvorfor ikke?

kirsten ahlburg



s p e c i a l - p æ d a g o g i s k  f o r l a g

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

e m n e r  t i l  s a m ta l e  o g  d e b at

Gæster
1.  Lot inviterer englene, som han ikke kender, med hjem. Han giver dem mad og 

en seng at sove i. Har du eller dine forældre givet mad eller en seng at sove i til 
nogen, I ikke kendte? Hvis ja, fortæl hvad der skete. 

2.   Har du hørt om nogen, der giver mad eller en seng at sove i til fremmede? Hvis 
ja, fortæl om det. 

 (Til læreren: Kom evt. ind på Frelsens hær, Røde kors, Reden og andre hjælpeorganisationer.)
3. Fortæl om engang, du havde nogen til spisning eller overnatning.
4. Tror du, at mange danskere i dag giver mad og seng til fremmede? Hvorfor/hvorfor ikke?
5.  Har du selv prøvet at få tilbudt mad eller en seng at sove i hos nogen fremmede?  

Hvis ja, hvad skete der?

At lyve
1. Lot ved, at folk i byen lyver. Hvorfor tror du, at de lyver?
2. Fortæl om engang, du selv løj. Fortæl, hvorfor du gjorde det.
3. Fortæl om engang, andre løj for dig. 
4. Hvorfor tror du, mennesker lyver?
5. Tror du, der findes nogen mennesker, der aldrig har løjet? 

At love noget
1.  Mændene til Lots to døtre lover at komme, men de kommer ikke. Har du selv lovet noget og ikke 

holdt det? Giv et eksempel.
2. Har nogen lovet dig noget, som de ikke holdt? Fortæl, hvad der skete. Hvad følte du?
3. Hvorfor tror du, at mange ikke holder, hvad de lover?

At flygte
1.  Lot og hans familie må flygte fra Sodoma. Er der også nogen, der må flygte fra deres hjem i dag? Giv 

nogle eksempler.
2. Kender du nogen, der måtte flygte fra deres hjem? Hvis ja, fortæl hvad der skete.
3. Hvad tror du, man føler, hvis man skal flygte fra sit hjem og sin by og aldrig vende tilbage?
4. Hvad ville du tage med, hvis du skulle flygte, og du kun måtte have det med, du kunne bære?

At høre efter
1.  Lots kone glemmer, at hun ikke må se sig tilbage. Hun bliver til en saltstøtte.  

Synes du, det er retfærdigt?
2. Fortæl om engang, du ikke hørte efter, hvad en voksen sagde, og hvor det gik galt.
3. Fortæl om noget, en voksen siger, du skal huske, og hvor du hører efter. 
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Uvejr
1.  Sodoma er væk, da Abraham vil se byen. Har du hørt om nogle byer, hvor der 

er uvejr, og hele byen eller dele af byen forsvinder? Hvis ja, fortæl om det.  
  (Til læreren: kom gerne ind på tsunamien, orkaner, regnskyl, jordskælv, 

vulkanudbrud og andre naturkatastrofer.)
2.   Har du selv oplevet et voldsomt uvejr, hvor noget blev ødelagt? Hvis ja, fortæl 

om det. 

Idéoplæg til læreren

Undervisningsmaterialet »Lette bibelhistorier« 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, reflektere og ræsonnere, alt sammen kompeten-
cer, 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 vedkommende, 
og børnene kan identificere 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. 

o p g a v e r

1.  Lad børnene tegne byen Sodoma, der brænder.
2.  Lad børnene tegne Lots familie, der flygter.
3.   Sæt børnene sammen to og to. Lad dem interviewe hinanden om gode og onde ting, de gør.
4.   Lad børnene lave et skuespil med historien om Sodoma. De kan f.eks. vælge følgende roller:
  Gud, to engle, Abraham, Lot, Lots døtre, Lots kone, døtrenes mænd, en gruppe mænd fra byen.
5.   Giv børnene nogle blade og aviser. Lad dem klippe billeder ud, der viser noget godt og noget ondt. 

Lav en fælles collage med det gode og en fælles collage med det onde. Hæng de to plakater op i 
 klassen og tal om det gode og det onde.


