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Modul 4 Religionspædagogik 4 – Nye medier 

Smartphone, Ipad og Youtube – lær at bruge de nye medier i din 

katekese 
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Velkommen til religionspædagogisk kursus 4  

Børn og unge bruger de digitale medier næsten uafbrudt; mens de er i skolen, i 

deres fritid og naturligvis også i katekesen. Det kan give udfordringer for 

fællesskabet.  

På kurset lærer du at inddrage smartphonen som lærings- og kommunikations-

redskab i katekesen og trosformidling. F.eks. giver mobilafstemninger erfarings-

mæssigt en høj deltageraktivitet. De unge kan svare anonyme, hvilket kan være en 

fordel, når man drøfter følsomme emner. Sådan får du et mere reelt billede af de 

unges holdninger, fordi de ikke er påvirket af, hvad de andre synes. 

Kurset består af en kombination af oplæg om udfordringer og muligheder ved de 

nye mediers indtog i de unges verden og en præsentation af konkrete konstruktive 

anvendelser af dem i visuelle læringssituationer.  

Du får rig mulighed for at afprøve alt i praksis gennem forskellige aktiviteter, men 

der vil også være tid til didaktiske og læremæssige overvejelser. Du arbejder med 

metode og didaktik, og hvordan man skaber en samtale i undervisningslokalet, især 

med firmander. Og du får den nødvendige knowhow med hensyn til teknik og 

rettigheder i brugen af de nye medier.  

Naturligvis er det hele krydret med gruppesnak, hvor vi kan berige hinanden med 

vores erfaringer. 

Følgende vil blive berørt i dette modul: 

 Hvilken rolle spiller de nye medier i de unges liv?   

 Vi ser på og gennemgår relevante apps og programmer 

 QR koder med overvejelser af opgaver i kirkerummet 

 Kommunikation og overvejelser omkring brug af facebook  

 Dialog via smartphones i gruppen 

 Leg og løb 

 Musikvideoer og kortfilm 

 Tematiske andagtsvideoer 

 Løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser  

  



Underviser på dette kursus 

Joannis Fonsdal  

er sognepræst i Emdrup og cand. IT med speciale i anvendelse af IT i formidling og 

undervisning.  

Joannis har en vision om en bibel- og livsnær 

forkyndelse og er overbevidst om, at IT 

rummer et stort formidlingspotentiale, som vi i 

forkyndelsen kan blive bedre til at gøre brug af; 

men som samtidig også skal være passende 

både formidlingsmæssigt og etisk. 

Joannis kommer oprindeligt fra Færøerne, er 

gift med Sigrid, der ligeledes er fra Færøerne, 

og de er forældre til fire børn.  

  

Du får: 

 Oplæg af en inspirerende og fremragende underviser  

 Konkret, teknisk knowhow 

 Inspiration til brug af apps, QR koder, musikvideoer mm i katekesen 

 God mad og godt selskab 

 Mulighed for at udbygge dit netværk og lære andre kateketer at kende 

 Bogen: ”Kaldet til kateket – hvad gør jeg konkret?” bliver delt ud på kurset 

 

Målgruppe: 

Kurset er for dig, som er eller tænker på at blive kateket i din menighed. Kurset er et 

påkrævet modul, hvis du ønsker diplom som kateket i Den katolske Kirke i 

Danmark. Kurset er også for dig, som er præst eller præstestuderende, hvis du 

ønsker inspiration og ny viden inden for formidling og religionspædagogik. Du kan 

også være lærer i kristendom eller blot lærer på en kristen skole, eller dig, som 

beskæftiger dig med trosundervisning i et hvilket som helst kirkesamfund.  



 

Program for dagen  

9.30   Velkomstkaffe og præsentation  

10.00-11.45 (kaffepause undervejs!) Joannis Fonsdal 

11.45 Middagsbøn (evt. i kirken) 

12.00-13.00 Frokost og pause 

13.00-16.30 Joannis: Fortsat 

14.30-15.00 Kaffepause 

16.30 Opsummering, evaluering, tak for i dag 

17.00 Slut 
 

Kurset er arrangeret af Pastoral-Centret, en afdeling under Den katolske Kirke i 

Danmark. Har du spørgsmål kan du kontakte Eva Maria Nielsen Tlf. 3355 6055 eller 

e-mail emn@pastoral.dk 

 

SIDSTE TILMELDINGFRIST 18.11.2020 

”Det er ligeledes kateketens pligt at finde et sprog, der passer til vor tids børn og unge i almindelighed 

og til mange andre grupper: et sprog for studenter, intellektuelle og folk, der beskæftiger sig med 

videnskabeligt arbejde; et sprog for analfabeter; et sprog for handicappede osv.” (GCD, nr. 208) 

Om kateketuddannelsen: 

Pastoral-Centrets modulopbyggede kateketuddannelse er et nyt initiativ til at 

forøge kompetencerne til trosformidling i de katolske menigheder. Kurser vil blive 

udbudt løbende (3 kurser pr. år) og i forskellige dele af landet. For at opnå diplom 

som kateket i Den katolske Kirke i Danmark skal du med tiden have deltaget i et 

nærmere bestemt antal kurser. Andre interesserede er velkomne til at deltage i 

kurserne. Mange af kurserne vil være relevante for såvel præster som lægfolk også 

fra andre kirkesamfund end den katolske kirke.  

Kurserne fokuserer på høj faglighed med kvalitetsundervisere. Der vil typisk være 1-

2 undervisere med en relevant professionel baggrund pr. gang og der veksles 

mellem teoretisk viden og praktiske tips og konkrete ideer, som kan bruges i 

formidlingen af troen i den kontekst, du befinder dig i.  

Har du spørgsmål, ønsker eller forslag, er du velkommen til at skrive til Eva Maria 

Nielsen på emn@pastoral.dk 
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