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Navn: Just do it  

Emne: Et metodeudviklingsprojekt med fokus på konfirmationsundervisning med drenge.  

Målgruppe: Konfirmandundervisere 

Tid, sted og aktør: I samarbejde med Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik har 36 
præster i Helsingør og Roskilde stifter deltaget i og samarbejdet omkring et 
metodeudviklingsprojekt med en praksisorienteret ”Just do it”-tilgang. Projektet varede fra maj 
2009 til juni 2010 og bestod af fire moduler.  

Opnået støtte: 110.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2009 

Projektets formål: Projektet har til hensigt at udvikle en række metodiske tilgange, der skal sikre, 
at stadig flere drenge oplever, at konfirmandundervisningen også ”er for dem”.  

Forskning viser, at teenagedrenge befinder sig et andet sted rent udviklingsmæssigt end piger 
(både hormonelt og fysiologisk), og at drenge oplever at få et mindre udbytte af 
konfirmationsforberedelsen end piger. Samtidig har drenge det sværere med præsters udprægede 
kognitive tilgang til konfirmandundervisning. Hvis drenge skal kunne begå sig som religiøst 
myndige – i et demokratisk samfund – uden at ligge under for en radikalisering, må 
konfirmationsundervisningen være med til at give drengene redskaber til at kunne definere sig i 
forhold til tro og kristendom.  

Projektets indhold: De deltagende præster har afprøvet, udviklet, reflekteret og evalueret en 
række metodiske tilgange, som er blevet præsenteret på tre temadage med tre forskellige 
fokuspunkter: Handlings – og gøre-tilgange, dialog og udvikling af drenges gudsbegreb. På selve 
temadagene har der været oplæg om konfirmanddrenges udvikling og religiøse strategier. 
Metodiske tilgange og konkrete undervisningsideer er blevet udviklet og præsenteret både 
teoretisk og i forhold til praksis. Mellem temadagene har præsterne afprøvet metoderne på 
forskellig vis. En del af deltagerne har haft observationsbesøg i undervisningen og på den 
efterfølgende temadag har holdet sammen reflekteret og evalueret på metoderne.  

Erfaringer og resultat: Ved den afsluttende evaluering af projektet var det overordnede indtryk, at 
metodeudviklingsprojektet har været et værdifuldt og brugbart værktøj til at udvikle 
konfirmandundervisningen generelt – hvad der virker godt for drenge har også en positiv virkning 
på undervisning af piger.  

Generelt har ”Just do it-projektet” haft en målbar effekt for de deltagende præster og ikke mindst 
en afsmittende effekt på praksis i konfirmandundervisningen. Præster efterlyser generelt 
redskaber til at kunne agere konstruktivt og målrettet med virkelighedens udfordringer.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere på Center for Ungdomsstudier og 
Religionspædagogiks hjemmeside: www.cur.nu. Her er det også muligt at erhverve sig materiale, 
som er udarbejdet på baggrund af projektet.  

 

http://www.cur.nu/

