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Titel: Adams æbler i dialog med kristendomskundskab  
Tema: Filmcitater til brug for kristendomskundskab   

Fag: Kristendomskundskab    

Målgruppe: 9. kl.    

Kort omtale: Filmcitater og henvisninger til andre relevante tekstkilder kan anvendes eksemplarisk for 

elevers arbejde med kilder fx i forhold til prøven i faget. 

Ideer til undervisningen  
”Adams æbler” af Anders Thomas Jensen (2005): Kristendomsklip  

  

Referat til eleven:  

  

Adam er løsladt på prøve fra fængslet og skal i denne tid opholde sig i en kirke, hvor Ivan er præst. Ivan har 

to andre hjælpere, også tidligere kriminelle. Adam, der er nynazist, har svært ved at tage opholdet i kirken 

alvorligt og foreslår Ivan, at hans "store” mål skal være at bage en æblekage af æbler fra et træ lige uden 

for kirken. Men det viser sig faktisk at være problematisk at leve op til målet. Krager angriber gang på gang 

æbletræet, og deres komfur, som kagen skal bages i, går i stykker. Ivan mener bestemt, at der er tale om, at 

Djævelen forsøger at teste dem. Ivan har haft et svært liv, bl.a. begik hans kone selvmord, fordi de fik et 

handicappet barn, og kræft begynder nu også at plage Ivan. Han tvinger dog sig selv til kun at se den 

positive side af tilværelsen, og det provokerer Adam, men åbner også hans øjne.   

  

Brug af klippene:  

  

01: Præsten Ivan ser alle de ulykker, han bliver ramt af, som Djævelens måde at afprøve ham på, men 

Adam, der lige har læst Jobs Bog, anfægter hans livsopfattelse og påstår, at det er Gud, der afprøver ham, 

ligesom Job blev udsat for alle mulige forfærdelige begivenheder for at teste hans tro. Det udsætter Ivan for 

et pres, der er så voldsomt, at han begynder at bløde ud af øret.  

  

02: I næste klip opsøger Adam Ivan på hospitalet og finder ud af, at han på mirakuløs vis er blevet helbredt 

for sin hjernesvulst – det er for meget for den lokale læge, der støtter sig op af videnskaben og dens 

rationelle livssyn, så han flytter. Adam og Ivan spiser i fællesskab den æblekage, som Adam skulle bage, og 

får øjnene op (Kundskabens Træ) for deres mening med livet.  

Supplerende materialer  
Af det foregående fremgår det, at det er naturligt at inddrage et uddrag af Jobs Bog eller ”Syndefaldet og 

uddrivelsen af Edens have” fra 1. Mosebog kap. 3. Bjergprædikens afsnit om fjendekærlighed kan også 

benyttes som en ”bibelsk” kilde.  

  

Se fx www.bibelen.dk og   

  

https://www.bibelselskabet.dk/OmBibelen/Oversaettelser/DenNyeAftale/Smagsproever/Bjergpraedikenen   
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Titel: Adams æbler i dialog med samfundsfag 
Tema: Filmcitater til brug for samfundsfag.   

Fag: Samfundsfag 

Målgruppe: 9. kl.     

Kort omtale: Filmcitater og henvisninger til andre relevante tekstkilder kan anvendes eksemplarisk for 

elevers arbejde med kilder fx i forhold til prøven i faget.  

  

Ideer til undervisningen  
”Adams æbler” af Anders Thomas Jensen (2005): Samfundsfagsklip  

  

Referat til eleven:  

  

Adam er løsladt på prøve fra fængslet og skal i denne tid opholde sig i en kirke, hvor Ivan er præst. Ivan har 

to andre hjælpere, også tidligere kriminelle. Adam, der er nynazist, har svært ved at tage opholdet i kirken 

alvorligt og foreslår Ivan, at hans "store” mål skal være at bage en æblekage. Ivan har haft et svært liv, bl.a. 

begik hans kone selvmord, fordi de fik et handicappet barn, og kræft begynder nu også at plage Ivan. Han 

tvinger dog sig selv til kun at se den positive side af tilværelsen, og det provokerer Adam, men åbner også 

hans øjne.   

  

Brug af klippene:  

  

01: I det første klip ser vi Adam ankomme til sit ophold hos præsten Ivan og måske for første gang, mødes 

han med en positiv (og naiv) indstilling, og han ved ikke umiddelbart, hvordan han skal forholde sig i denne 

situation.   

  

02: I andet klip følger vi et uddrag af målsætningssamtalen mellem Ivan og Adam, der former sig som en 

monolog med humoristiske og nærmest absurde undertoner. Er det måden at tackle personer uden for 

pædagogisk rækkevidde på? Næppe – men hvordan skal man håndtere resocialisering af kriminelle i vores 

samfund, der hviler på humanistiske principper. Og hvordan skal vi i et demokrati håndtere ekstreme 

politiske synspunkter, hvor vold er legal?   

  

03: I det sidste klip er Adam blevet socialiseret og har overtaget Ivans måde at møde andre på – sågar hans 

tøjstil er en kopi! Nye grænseoverskridende klienter skal mødes anerkendende og ”kærligt”  

Supplerende materialer  
Denne filmkilde kan sættes sammen med andre kilder, der omhandler resocialisering af kriminelle eller 

andre grupper på kanten af vores samfund. Alternative straffeformer f.eks. samfundstjeneste, 

konfrontation mellem bøddel og offer kan være en anden vinkling, der kan bruges til prøven.   
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