
 

Forord 

De folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt har i et pilotprojekt eksperimenteret med at lade 
lærere og elever bruge dansens bevægelser til indlæring og fortolkning af kristne grundbegreber i 
religionsfaget.  Pilotprojektet var bl.a. motiveret i den nye skolereforms krav om mere bevægelse i 
undervisningen, som er en udfordring til alle fag, herunder også 
kristendomskundskab. Tilbagemeldinger fra de deltagende lærere har bidraget væsentligt til 
udformningen af dette undervisningsmateriale – Kan man forstå med kroppen? 

Gennem dansens formsprog skal eleverne i forløbet sætte bevægelser til nogle af de centrale 
begreber, som de ifølge Fælles Mål skal kunne for at erhverve sig viden om, hvad kristendom 
er. Danse- og bevægelsesserierne er udviklet i samarbejde med professionelle dansere – inspireret 
af henholdsvis kreativ dans og cirkeldans. Til projektet hører en række instruktionsvideoer, der gør 
det overskueligt at inddrage bevægelserne i undervisningen. Videoerne er bl.a. motiveret af, 
at pilotprojektet afslørede en stor blufærdighed hos såvel lærere som elever omkring det at bruge 
kroppen i undervisningen samt stor usikkerhed i forhold til at anvende den som tilgang til faglig 
læring.  

Der er imidlertid forskningsmæssigt belæg for at hævde, at flere sanser på én gang stimuleres gennem 
den fysiske aktivitet, som dansen afføder. Derved kan man antage, at den læring, som dansen 
indeholder, vil lagre sig dybere i elevernes bevidsthed. Logikken bag dette skulle være, at man lettere 
kan huske begreberne, når de er koblet til en bevægelse. Det har også betydning, om man har gjort 
det alene eller i fællesskab, hvor den dans og bevægelse, som man har udøvet sammen med andre, 
huskes på en anden måde.  

At udtrykke sig gennem dansens bevægelser er i dette projekt både en øvelse i: 

• At udtrykke en førsproglig forståelse af de begreber eleverne skal arbejde med.  
• At huske og begribe betydningen af begreberne.  
• At danne sit eget udtryk, og dermed udtrykke sin forståelse af det givne begreb.   

Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom, som også naturligt omfatter begreber som  
straf, tilgivelse og nåde. Begrebet dom kender eleverne allerede fra skolegården, hvor 
de løbende bedømmer hinandens adfærd. I projektet skal de dog primært arbejde med den særlige 
betydning begrebet har i en religionsfaglig kontekst:  

• Er en dom altid en straf? Kan dommen også være tilgivelse?  
• Kan dommen være frisættende? Hvordan forstås begrebet i kristendommen?  
• Hvilken aktualitet har begrebet uden for det religiøse univers?  

Også de religiøse aspekter af domsbegrebet viste sig under pilotforløbet at være svært at forholde sig 
til. Det handlede bl.a. om, at begrebet i overvejende grad affødte negative associationer hos såvel 
lærere som elever, og derfor ikke var særlig brugt i hverdagssproget. Af den grund kom de kropslige 
øvelser undervejs i pilotprojektet til at fungere som en særlig mediator til af forståelsen af 
domsbegrebet, men det affødte tillige et ønske hos de deltagende lærere om, at få inddraget en række 
billeder og tekster til præcisering af denne forståelse. Det er således sket.  

Afslutningsvis lægges der op til, at klassen besøger den lokale kirke og tilegner sig viden om, hvordan 
domsbegrebet kommer til udtryk i kirkens nadverritual – dette især for at få formidlet folkekirkens 
positive opfattelse af domsbegrebet.  


