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Den gældbundne tjener

Tema:  Bibelske Fortællinger:  Lignelser   
Fag:  Kristendomskundskab 
Målgruppe:  7. – 10. klasse 

dk4, 2015, 10 minutter 

 

 

Eleverne skal både tolke centrale fortællinger fra Bibelen og reflektere over disse fortællingers 
tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål. I fortælleformen lignelse, møder eleven en religiøs 
tekst, der vil have ham/hende til at granske tilværelsesspørgsmål som gæld/skyld, synd, dom, 
barmhjertighed og tilgivelse. 

 

Faglig relevans/kompetenceområder 
FFM 7. – 9. klasse 
Når der arbejdes med kompetenceområdet ”Bibelske fortællinger” er det i overbygningen naturligt at 
inddrage Jesu lignelser. 
Udsendelsen giver mulighed for at inddrage Det ny Testamentes lignelser og arbejde med at opfylde 
færdigheds- og vidensmål omkring Bibelen samt Fortælling og livstydning.   
 

 
Ideer til undervisningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billedet er hentet fra tv-udsendelsen 

 

http://mitcfu.dk/


  
  
  Pædagogisk vejledning 
  http://mitcfu.dk/TV0000036265 
   

 
 

 
Udarbejdet af pædagogisk konsulent Terkel Jessen Jensen, CFU Nordjylland/UCN, december 2015  
Den gældbundne Tjener 
 

Side 2 af 3 

Lad eleverne møde den bibelske tekst, så de også får fornemmelse af det religiøse sprog. Find på 
Bibelen on-line Matthæus 18, 21-35. 
 
Efter at have mødt såvel Tine Lindhardt udlægning og stiftet bekendtskab med den originale tekst, 
tager I nu en samtale på klassen, og læreren sikrer, at eleverne har fokus på de centrale kristne 
begreber, der her er i spil: gæld/skyld, synd, dom, barmhjertighed og tilgivelse.  

 

Samtidig er her muligheden for at tage lignelse som fagsprog op som genre. Klassen kan arbejde med 
lignelsens særkende:  

o at fortællingen siger noget centralt om forholdet mellem Gud og menneske,  
o at der er en morale/et budskab og  
o at der er tale om en billedfortælling, hvor eleven skal være opmærksom på ”overført 

betydning”. 

Tillige er det oplagt at udvide elevernes viden om lignelser. Jesu brugte nemlig lignelser til forskellige 
formål, og alt efter dette kan de inddeles i forskellige typer: 
 

 Parablen: er en afsluttet fortælling, der helt igennem er forståelig. Den lignelsesform, Jesus 
hyppigst anvendte.  
Eks.: Matthæus 13,45-46: Den kostbare perle.  
 

 Allegorien: er en ikke afsluttet letforståelig fortælling, der består af flere billeder, der hver især 
skal udlægges. 
Eks.:  Johannes 10,1-21: Den gode hyrde.  
 

 Eksempelfortællingen: er en fortælling, der har det særkende, at motivet ikke - som i parablen 
og allegorien - er hentet fra et andet livsområde, men fra det samme, som det skal belyse (et 
forbillede) 
Eks.:  Lukas 10, 25-37: Den barmhjertige Samaritan. 

 
Her kan man med fordel genopfriske elevernes møde med andre lignelser tidligere i skoleforløbet, og 
lade eleverne forsøge at typebestemme dem.  
 
Brug den oplagte mulighed for at bringe bevægelse ind i undervisningen.  
Med den overskuelige fortælling og det forholdsvis lille persongalleri, kan du nemt få hele klassen i 
gang ved at stille opgaven: opfør/dramatiser lignelsen. 
 
Opdel klassen i grupper á fire og lad nu eleverne lave deres egen tro version af lignelsen, under 
hensyntagen til deres erhvervede viden fra tv-udsendelsen, deres møde med den bibelske tekst og 
klassesamtalen. 
De skal nu skrive dialogen mellem konge, tjener og medtjener i et hverdagssprog med fokus på, at man 
skal kunne såvel se som høre, hvordan lignelsens personer reagerer, når begreberne gæld/skyld, synd, 
dom, barmhjertighed og tilgivelse er i spil. 
 
Derefter opfører grupperne deres version, som dokumenteres på video. Hermed har du også opfyldt 
kravet om, at eleverne udvikler og bruger deres digitale kompetencer, her ved at være dét, der i 
læseplanen omtales som målrettede og kreative producenter.  
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Hver gruppe får tildelt en responsgruppe, hvis opgave det bliver at give feed-back på, hvorvidt det er 
lykkedes at indfri kravet om, at de centrale begreber (se ovenfor) i lignelsen kommer til udtryk i 
skuespil og dialog. 
 
Som en krølle kan elevernes videoer gøres tilgængelige på ForældreIntra eller på klassens kanal på 
SkoleTube. 
 
 
 

Supplerende materialer 

 
Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 

Forslag til faglitteratur: 
22 Bibelske tekster - af Jens Balle  
22.09  Rydahl, John: Den Røde Tråd i Bibelen 
 
Forslag til web-ressourcer: 
Bibelen on-line: http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/laesibibelen  
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