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  Historien om Søstjernen16

Start dette tema med at fortælle historien om Søstjernen. 

En tidlig morgen under helt andre himmelstrøg end vores gik en gammel mand morgentur med sin hund 
på stranden. Hans hus lå oppe i klitterne, og hver morgen i flere år havde han og hunden gået  
den samme tur, mens solen steg på himlen, og bølgerne slog rytmisk mod strandkanten.

På denne morgen så han langt i det fjerne en lille prik bevæge sig frem og tilbage, ned til vandkanten, op 
på stranden, tilbage til vandkanten, op på stranden, igen og igen, og han undrede sig over, hvad det var.

Som han kom tættere på, så manden, at stranden i hele sin bredde, og lige så langt øjet rakte, var dækket 
af titusindvis af søstjerner.

Og det, der i det fjerne havde været en lille prik, viste sig nu at være en lille dreng. Manden iagttog, 
hvordan drengen løb op på stranden, samlede en søstjerne op i hænderne, løb tilbage til vandkanten og 
lagde den nænsomt tilbage i havet. Om og om igen, op på stranden, ned til vandkanten, op på stranden, 
ned til vandkanten, igen og igen blev han ved.

Den gamle mand gik helt hen til den lille dreng og spurgte lettere overbærende:
”Hvad laver du dog, lille ven?” Og drengen svarede: ”Jeg redder søstjernerne. Jeg må skynde mig, for 
lige om lidt er solen så højt på himlen, at søstjernerne bliver stegt; de vil udtørre og dø, hvis ikke jeg  
når at få dem tilbage i havet.” Og så fortsatte han sit forehavende, frem og tilbage, igen og igen.

Den gamle mand sagde: ”Kære ven, har du ikke set, hvor mange der er? Se, de ligger i hele strandens 
bredde, og så langt dit øje rækker. Der er titusindvis af søstjerner, det nytter ikke noget – det gør virkelig 
INGEN FORSKEL.”

Og den lille dreng så eftertænksomt på den gamle, gik op på stranden, samlede en søstjerne op, gik ned 
til vandkanten og lagde den i. Han så den gamle mand direkte i øjnene og sagde: ”Det gjorde en forskel 
for DEN!”
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Opsamling
• Hvad handler historien om?

• Hvad repræsenterer drengen? Hvad repræsenterer manden?

• Hvad kan vi lære af historien?

• Hvad har historien med fællesskab at gøre?

• Hvor gør du en forskel?

• Hvad ville gøre en forskel for dig?

Læringspunkter
• Stå ved dine valg.

• Gør det, der giver mening for dig.

• Hjælp, hvor du kan.

• En lille indsats kan gøre en stor forskel.

• Bevar håbet. Tro på, at ting lykkes.

• Det er bedre at gøre noget end ingenting.


