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Navn: Mere end blot ord 
 
Emne: Metodeudviklingsprojekt som, med udgangspunkt i det udvidede læringsbegreb, udfordrer det 
traditionelle lærings – og undervisningsbegreb i konfirmationsforberedelsen.  
 
Målgruppe: Projektet henvender sig til præster, som ikke normalt stifter bekendtskab med det ”udvidede 
læringsbegreb” på kurser mm.. Konkret har 60 præster fra otte stifter deltaget i projektet. Erfaringer fra og 
evalueringer af projektet har dog et bredere sigte, som kan komme til gavn bredt i folkekirken.  
 
Tid, sted og aktør: Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) har arbejdet med projektet fra 
maj 2012 til juni 2013. 60 præster fra otte forskellige stifter har medvirket. En teologisk praktikant har 
medvirket og fungeret som teologisk sparringskonsulent på opgaverne. 
 
Opnået støtte: 217.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012.  
 
Projektets formål: I erkendelse af at dåbsoplæring og værdiformidling af livssyn ikke kan doceres, er det 
traditionelle lærings - og undervisningsbegreb i konfirmationsforberedelsen blevet udfordret. Projektet har 
opfordret til andre formidlingsformer, hvor fokus har været rettet mod konfirmandernes forståelse og 
tolkning af nye erfaringer med kirke og kristendom. Læringen opstår her i praksis og er en proces, der 
forekommer, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning 
i en bred betydning spiller sammen. Med et udvidet læringsbegreb og med afsæt i en erfaringsbaseret 
didaktik er der således blevet udfordret til fortællinger, samtale, opgaver, oplevelser og refleksioner. 
 
Projektets indhold: Projektet er faldet i fire faser:  
 
1. En introduktionsdag for alle deltagende præster sidst i august 2012. Introduktionsdage blev afholdt i 
henholdsvis Randers og Odense. 
 
2. Ti månedlige opgaver, der er blevet sendt til de deltagende præster, som de har afprøvet med deres 
konfirmander fra september 2012 til april 2013. Disse opgaver er løbende blevet mailet fra CUR med en 
grundig beskrivelse og et par differentieringsmuligheder. Opgaverne ses på: 
http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/ og efter afprøvning er opgaverne blevet 
bearbejdet og videreformidlet til Konfirmandcenteret. Se eksempel på: 
http://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/Musik_videoer/Judas_Lady_gaga.pdf. 
 
3. Ti månedlige refleksionsskemaer: Præsterne har i forbindelse med hver opgave returneret et 
refleksionsskema med fokus på konfirmandernes deltagelse og engagement. Der er blevet givet individuel 
vejledning og konsulentbistand herefter. Refleksionsskemaerne ligger også på CUR’s hjemmeside. 
 
4. En endelig opsamling og refleksion med alle deltagende præster omkring projektets indflydelse og 
virkning. 
 
Erfaringer og resultat: Præsterne har med forskellige resultater afprøvet opgaverne og herigennem rettet 
opmærksomheden mod konfirmandernes læringsproces. For flertallet af de deltagende præster har dette 
fokus været nyt, og mange har fundet stor inspiration i opgaverne og har oplevet et andet engagement og 
større grad af deltagelse hos konfirmanderne. En mindre gruppe af de deltagende præster arbejdede i 
forvejen med dette fokus, og et par enkelte deltagere har kun haft få ”ressourcer og kræfter” til at give sig i 
kast med enkelte af opgaverne. 
 
Læs om projektet her: http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/ 


