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Navn: Gud, ro og orden – Konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov 

Emne: Undervisningsmateriale til brug i konfirmationsforberedelsen 

Målgruppe: Præster og andre undervisere i kirken 

Tid, sted og aktør: Materialet er blevet til som et samarbejde mellem forlagets redaktør, Niels 
Mose, en ekstern redaktør, Rene Høeg (sognepræst i Horsens), og en lang række bidragydere. 
Sidstnævnte sikrede en bred vifte af tekster og repræsenterede flere vigtige aktører på området; 
præster, kirke- og kulturmedarbejdere, psykiater, lederen af Folkekirkens Konfirmandcenter og en 
skolelærer.  

Opnået støtte: 19.000 kr. fra Den folkekirkelige udviklingsfond 

Projektets formål: Børn med særlige behov, det være sig ADHD eller autismespektret, kræver i 
undervisningssammenhæng en særlig tilrettelæggelse af lektionerne. Det gælder også 
konfirmationsforberedelsen. Mange sognekirker tilbyder konfirmationsforberedende undervisning 
til elever med særlige behov, og med den nye skolereform og ønsket om inklusion af elever med 
særlige behov i almindelige folkeskoleklasser lægges der op til, at endnu flere sognepræster 
kommer til at undervise disse elever. For at kunne løse denne opgave bedst muligt, har præster og 
andet personale i kirken brug for hjælp til at mestre opgaven. Denne bog henvender sig til 
præsterne, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, som underviser eller skal i gang med at 
undervise elever med særlige behov i kristendom. Fælles for disse elever er, at forudsigelighed, 
genkendelighed og struktur er afgørende for, at mødet lykkes. Det er følgelig netop disse tre 
forudsætninger, som bogen forsøger at give konkrete bud på i små teoretiske afsnit og lektioner, 
som erfarne undervisere af elever med særlige behov har udarbejdet og afprøvet. 

Projektets indhold: Projektet udmøntede sig i – som planlagt – en bogudgivelse med bidrag af en 
række forfattere, alle med erfaring og kendskab til emnet og målgruppen. Første del af bogen 
består af tre teoretiske afsnit med indføring i emnet, og bogens anden del rummer en stribe ideer 
til den konkrete undervisning. Bogen er på 96 sider. 

Erfaringer og resultat: De seneste års forstørrede fokus på de elever, der i og uden for 
undervisningen har særlige behov, har skabt grobund for nye tiltag og ideer – særligt på lokalt 
plan. Med bogen er det blevet tydeligt, hvor mange gode erfaringer, der er blevet gjort på 
området, og hvor mange spændende initiativer der er taget. Ved at samle et udvalg af disse er der 
blevet delt ud af erfaringerne og ideerne.  

Bogen udkom d. 13. maj 2015 

Læs om projektet her: 
http://www.rpc.dk/default/catalogsearch/result/?attr=0&q=gud+ro+og+orden 

Øvrige oplysninger:  

 


