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”Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor jeg vil konfirmeres”. 
 
Film 
https://vimeo.com/313130869 
 
Alle filmene ligger også samlet under materialets faneblad ’9 korte 
undervisningsfilm’. 
 
Temaer 
Tro og tvivl 
 
Spørgsmål 
Hvorfor vil jeg konfirmeres? Tror jeg på Gud? 
 

Find en, der… - Hvorfor skal du konfirmeres?  
(10-20 minutter) 
Materialer: Kopiark 1 i kopi til hver, blyanter. 
 
Hele holdet sammen 
Gå rundt mellem hinanden med skemaet og en blyant i hånden. I skal 
forsøge at finde personer, der passer til sætningerne på kopiark 1 ved fx at 
spørge ”Skal du konfirmeres, fordi det er en tradition?”. Hvis personen 
svarer ja, skal han/hun skrive sit navn på spørgerens ark.  
 
Hver af jer ender altså med et ark med en masse forskellige underskrifter.  
 
Prøv at få så mange forskellige navne som muligt. 
 
 

https://vimeo.com/313130869


MIT LIVS KONFIRMATION – OPGAVEARK 2 / SIDE 2 

 

 
 
 

Film – Hvorfor vil jeg konfirmeres? (1,5 - 2 timer) 
Materialer: Egne mobiltelefoner, tablets eller computere. 
 
Arbejd sammen i grupper på 2-3 personer 

 Lav interviewfilm med titlen ”Hvorfor vil jeg konfirmeres?” 

 Interview hinanden og klip derefter filmen sammen. 

 Klip billeder ind fra kirken og kirkegården. De skal passe til det, der 
bliver talt om. Det kan fx være symboler som kors eller hjerter (tro / 
kærlighed). 

 

 Brug nogle af disse spørgsmål eller lav selv andre: 
 

o Tror du på Gud? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvis ja – hvordan 
tror du på Gud? 

o Hvad er vigtigst for dig? Din egen tro eller at det er en 
tradition? Hvorfor? 

o Hvilken betydning har din families forventninger? 
o Hvilke tanker har du gjort dig om konfirmationsdagen? 
o Kan man konfirmeres, selvom man er i tvivl om Gud findes? 
o Hvad er Gud for dig? Hvilke tanker har du gjort dig om Gud? 

Hvem eller hvad er Gud? 
o Hvad er tro for dig? 
o Kan man tro på Gud uden bevis? 
o Kan præsten hjælpe dig til at finde ud af, om du tror på Gud? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan? 
o Kan du forestille dig at bruge kirken efter din konfirmation? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Til hvad? 
 
Hele holdet 

 Vis filmene for hinanden.  
 


