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Navn: Kierkegaard for konfirmander – og teenagere 

Emne: Konfirmander, formidling af Søren Kierkegaard, livets mening, Johannes Møllehave. 

Målgruppe: Produktion af dvd, som er målrettet præster, konfirmandundervisere og sognemedhjælpere til 

brug i konfirmandundervisningen. Materialet egner sig også til undervisning i folkeskolen bl.a. i fagene 

kristendom og dansk. Materialet henvender sig således til alderstrinene 7. – 10. klasse.  

Tid, sted og aktør: Projektet blev gennemført i 2012 med deltagelse af Tølløse Privat – og Efterskole samt 

præst og forfatter Johannes Møllehave. Dvd’en er produceret af Krithfilm ApS.  

Opnået støtte: Kr. 150.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012 

Projektets formål: Vores håb og mål er, at filmen vil puste hul i den aura af utilgængelighed, der omgiver 

Søren Kierkegaard – og dermed også åbner for, at de unge senere i livet får mod på at vende tilbage til 

ham.  

Projektets indhold: 9. klasseelever møder Søren Kierkegaard i et oplæg af præsten Johannes Møllehave. 

Bagefter gør de sig tanker om de begreber, som de er blevet præsenteret for.  

Dvd’en introducerer Søren Kierkegaards tanker til en yngre målgruppe. Som filosof er han svær. Vel 

nærmest elitær. Alligevel giver det mening at lukke op for posen. De begreber som Søren Kierkegaard 

arbejdede med i sit korte og produktive liv kan godt oversættes til noget, som de unge kan få noget ud af. 

Dvd’en er inddelt i fem kapitler med hver sit tema af 4-5 minutters varighed. De kan ses hver for sig, 

hvorefter emnerne kan diskuteres. Man kan også opdele de unge i grupper og lade dem diskutere, hvordan 

man kan forstå de forskellige begreber. Filmen kan også ses samlet i et stræk.   

Erfaringer og resultater: Projektet har vist, at det er muligt at tale om livets store temaer på en måde, som 

er i øjenhøjde med teenagere. Projektet har også vist, at eksistentielle emner sagtens kan formidles, hvis 

man inddrager børn og unge på deres præmisser.  

Læs mere om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet her: www.krithfilm.dk 

Øvrige oplysninger: Noget af materialet fra dvd’en Kierkegaard for konfirmander – og teenagere vil blive 

lanceret i 2013 på en hjemmeside, målrettet de danske gymnasier. Dvd’en kan også erhverves ved 

henvendelse til Krithfilm ApS.  

http://www.krithfilm.dk/

