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

kornet
– historien om Josef

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

Søskende
 1.   Josef har 11 brødre. Det er mange. Kender du nogen, der har så mange brødre som Josef?
     Hvis ja, hvem?
 2.  Hvor mange søskende har danske børn normalt?
 3.  Hvorfor tror du, at folk i dag ikke har så mange børn som på Josefs tid?
 4.  Hvilke gode ting kan der være ved at have mange søskende?
 5.  Hvilke problemer kan der være, hvis man har mange søskende?
 6.  Hvor mange søskende har du selv? Vil du gerne have flere? Hvorfor/hvorfor ikke?

Misundelse
 1.   Synes du, Josefs far er retfærdig, når han giver flere gaver til Josef end til de andre?      

Hvorfor/hvorfor ikke?
 2.  Har du været misundelig på dine søskende? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3.  Har du været misundelig på andre? Hvis ja, hvorfor?
 4.  Synes du altid, at dine forældre er retfærdige? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5.  Synes du, det er i orden, at Josefs brødre er sure på Josef? Hvorfor/hvorfor ikke?
 6.  Skal en far og mor vise, at de holder mere af et barn end et andet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Drømme
 1.  Tror du, at drømme bare er noget, man skal glemme, eller har de en betydning?
 2. Tror du, at drømme kan fortælle noget om fremtiden?
 3.  Fortæl om en uhyggelig drøm, du har haft. Hvad tror du, den betød?
 4.  Fortæl om en dejlig drøm, du har haft. Hvad tror du, den betød?
 5.  Josef kunne tyde drømme. Er der også nogen, der tyder drømme i dag? Hvis ja, hvem?

At lyve
 1.  Josefs brødre lyver. De siger, at Josef er død. Hvorfor tror du, de lyver?
 2.  Har du selv prøvet at lyve? Hvis ja, hvad løj du om, og blev det opdaget?
 3.  Er det nogle gange i orden at lyve? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4.  Tror du, at nogen lever et helt liv uden at lyve? Hvorfor/hvorfor ikke?
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Straf
 1.  Josefs brødre straffer Josef. Synes du, det er retfærdigt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 2.   Den rige mand straffer Josef og sætter ham i fængsel.  

Synes du det er retfærdigt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3.  Hvorfor straffer man folk?
 4.  Har du selv fået en straf? Hvis ja, hvad skete der?

At gemme noget
 1.   Josef gemmer kornet, så han har nok senere. Gemmer du også noget til senere?  

Hvis ja, hvad gemmer du? Hvorfor gemmer du det?
 2.   Nogle gemmer mange ting på loftet eller i kælderen. Hvorfor tror du, at de gemmer det?  

Hvorfor kan det være en god ide? Hvorfor kan det være en dårlig ide?
 3.  Kender du nogen, der gemmer mange ting? Hvis ja, fortæl om det. 

At sulte
 1.  Josefs brødre sulter. Hvad er forskellen på at være sulten og at sulte?
 2.  Der er nogen i verden i dag, der sulter. Ved du, hvor i verden de lever? 
 3.  Hvad gør Danmark for at hjælpe de lande, hvor folk sulter?
 4.  Hvorfor tror du, at de sulter i nogen lande?
 5.  Hvorfor sulter vi ikke i Danmark?

Hævn
 1.  Når nogen har gjort dig noget ondt, vil du måske hævne dig. Hvad betyder det?
 2.  Hvordan kan man hævne sig? Giv nogle eksempler.
 3.  Hvad ville du gøre, hvis dette skete?
   A. Din ven lyver om dig
   B. En dreng slår dig
   C. En pige i skolen stjæler fra dig
 4.  Hvorfor tror du, at Josef ikke hævner sig?
 5.  Synes du, det er en god ide at hævne sig? Hvorfor/hvorfor ikke?

tilgivelse
 1.  Josef tilgiver sine brødre. Hvad betyder det at tilgive?
 2.  Har du tilgivet nogen? Hvis ja, hvad skete der?
 3.  Har nogen tilgivet dig? Hvis ja, hvad skete der?
 4.  Synes du, at Josef skal tilgive sine brødre? Hvorfor/ hvorfor ikke?
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 1.  Lad børnene tegne en drøm, de har haft.
 2.   Find nogle ugeblade og aviser. 
  Lad børnene klippe billeder ud, der viser dansk velstand.
  Lad dem lave en plakat med det. 
    Lad børnene klippe billeder ud fra lande, hvor folk sulter.  

Lad dem lave en plakat med det. 
  Tal derefter med børnene om forskellen på de to plakater.
 3.   Lad børnene spille historien om Josef som skuespil. Der kan f.eks. være Jakob, Josef, de 11 brødre, 

ægyptere der fører Josef til deres land, tjeneren og kongen. 

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. 


