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RefleX – at skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion med unge 

Med undersøgelsen og metodeudviklingsprojektet ”RefleX” har CUR (Center for Ungdomsstudier) forsøgt 

at ruste forskellige voksengrupper til at skabe rum for eksistentiel/religiøs refleksion og at indgå i dialog 

med unge i konfirmand-alderen omkring religiøse temaer. 

 

Målgruppe: I forsøg på at arbejde konstruktivt med konfirmationsforberedelsens anordning § 5 stk. 2, 

hvori der anføres, at forberedelsen ”skal foregå i samarbejde med hjemmene”, har vi sammen med tre vok-

sen-segmenter (præster, konfirmandforældre og bedsteforældre), arbejdet med en række differentierede 

metoder, der kan skabe samtale, dialog og refleksion om tro og eksistens. Voksne er i praksis famlende 

overfor at skulle snakke med unge om religiøse temaer, fordi man som forældre tilhører en generation, 

der mangler sprog og forståelse for religiøse begreber. Derudover giver en stor gruppe præster udtryk 

for, at de ikke er klædt på til at indgå i dialog og samtale med konfirmander. Bedsteforældre er en overset 

samtalepartner og har derfor været vigtige at bringe i spil. 

 

Tid, sted og aktør: CUR har arbejdet med projektet fra maj 2013 til sep. 2014 i fem stifter (Roskilde, Hel-

singør, Århus, Viborg og Fyn) i samarbejde med 20 præster, 600 konfirmander og konfirmandforældre.   

 

Opnået støtte fra udviklingsfonden: 97.000 kr. 

 

Projektets indhold:  

-  en undersøgelse blandt 600 konfirmander og ca. 500 konfirmandforældre mhp. at afdække, hvilke 

forventninger og erfaringer konfirmander har i forhold til den gode samtale. Derudover undersøg-

te vi, hvilke barrierer forældre m.v. oplever i forhold til at samtale omkring religiøse og eksisten-

tielle temaer i forbindelse med konfirmandforløbet. 

- et metodeudviklingsprojekt med fokus på at udvikle og afprøve en række refleksions/dialog-

værktøjer målrettet de tre voksen-segmenter. Her har indgået månedlige refleksionsopgaver, ob-

servationsbesøg, konfirmandforældreaftener i alle deltagende sogne og afsluttende interviews 

med præster, konfirmander og forældre. De månedlige opgaver kan ses på: 

http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/ og et par af opgaverne er viderefor-

midlet til Konfirmandcenterets hjemmeside. 

- Præsterne har i forbindelse med hver refleksionsopgave tilbagesendt et refleksionsskema med 

fokus på konfirmandernes refleksioner og dialog. Der er blevet givet individuel vejledning og kon-

sulentbistand herefter.  

 

Erfaringer og resultat:  

Præsterne har med forskellige resultater til følge afprøvet opgaverne og har haft fokus på konfirmander-

nes religiøse og eksistentielle refleksion. For flertallet af de deltagende præster har dette fokus været nyt 

og svært, men mange har været glade for refleksionsværktøjer, der har bragt den religiøse og eksistentiel-

le samtale ud af konfirmandstuen og har været med til at skabe gode samtaler i hjemmet med forældrene. 

Enkelte præster oplevede f.eks., at konfirmand-bedsteforældre begyndte at gå i kirke med konfirmander-

ne efter en af bedsteforældreopgaverne. 

Formidling: I forløbet har der været udsendt en række artikler både til sognet og stifternes hjemmesider, 

(se fx: http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/arrangementer/reflex/, 

http://aarhusstift.dk/2013/09/eksistentiel-refleksion-ikke-kun-i-konfirmandstuen/), Kristeligt Dagblad 

http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/
http://www.fyensstift.dk/aktiviteter/arrangementer/reflex/
http://aarhusstift.dk/2013/09/eksistentiel-refleksion-ikke-kun-i-konfirmandstuen/
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(24.4.2014). Endeligt arbejdes der lige nu på at samle erfaringerne til to forskellige håndbøger om, hvor-

dan man kan stimulere samtaler omkring religiøse og eksistentielle temaer i forbindelse med konfirmati-

onsforberedelsen. Dels arbejdes der på en håndbog til konfirmandforældre, som kan være med til at ud-

fordre og give værktøjer til, hvordan man kan skabe rum for religiøs og eksistentiel refleksion, og dels 

arbejdes der med en håndbog til præster og kirkelige børne- og ungdomsledere.  

 

Læs om projektet her: http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/  

Citater fra et par deltagende præster fra det endelige års-refleksionsskema: 

Jeg blev overrasket over, hvor meget konfirmanderne gav udtryk for, at de har fået ud af forløbet og 

af Reflex! At forløbet faktisk har fået dem til at tænke dybe tanker om kristendommen – nuancer, 

værdi for dem hver især, at de forbinder konfirmations forberedelsen og kirken med et sted, hvor 

man kan tænke, og hvor der er plads til mangfoldighed. Flere skriver, ”at de fremover vil bruge kir-

ken til at komme for at tænke!” 

Jeg blev overrasket over, at de fleste konfirmander på den ene side skriver, at de er kommet til 
at tænke mere over tro og kristendom og har oplevet det som positivt at gå til præst, men at 
stort set alle alligevel skriver, at de ikke vil bruge kirken bagefter. 

http://www.cur.nu/undersoegelser/religionspaedagogik/

