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• Ideen med projektet er at få gymnasieelever til at 
undersøge eksistentielle emner.

• Metoden er fagligt samarbejde, hvor en sag/et 
overordnet eksistentielt spørgsmål belyses ud fra 
forskellige videnskabelige tilgange

• De faglige tilgange er naturvidenskab og humaniora –
primært religion/filosofi

• Praktiseret vha. oplæg og workshops med forskere fra 
Aalborg og Aarhus Universitet, undervisere og andre 
centrale aktører fra samfundsdebatten. 

Projektets idé



Hvad kan projektet bruges til?
• Tværfaglige/flerfaglige forløb
• Optakt til SRP/SRO/SSO/toning af (studieretnings)fag
• Udvide elevernes syn på verden og gøre dem nysgerrige 

ved at kombinere teori og praksis tværfagligt
• Undersøge og forholde sig til forskellige faglige teorier og 

diskurser
• Øge elevernes dannelse ved at undersøge/diskutere 

eksistentielle emner, hvor flerfaglig tilgang er nødvendig 
for at få en dybere forståelse

• Erkende de forskellige faglige teorier og diskursers forcer 
og begrænsninger

• Her med naturvidenskab, idehistorie, filosofi og religion i 
fokus 





Workshop
Eksempel 1

Hvorfor er der lidelse?

• Ondskabens rolle

• Kampen for overlevelse

• Ressourcekamp

• Tilfældighed

• Har Gud spillet fallit?

• Mening > < 
Meningsløshed

• Retfærdighed > < 
Uretfærdighed

Naturvidenskab:
Morten DD Hansen
Cand.scient. Museumsinspektør, 
Naturhistorisk Museum, Aarhus. 

Humaniora:

Ruth Østergaard 

Poulsen
Cand. theol., 

tidl. hospitalspræst i Aalborg.



Workshop
Eksempel 2

Menneskets plads i verden?

• Menneskesyn

• Klima

• Manipulation af 
økosystemer

• FN’s Verdensmål

• Særstatus > < Ansvar og 
pligter

• Kultur- og 
naturdefinerende

Naturvidenskab:

Jens Olaf Pepke Pedersen
Cand.scient, Ph.d., 

seniorforsker ved 

DTU Space. 

Humaniora:

David Bugge
Ph.d., lektor i 

systematisk teologi,

Aarhus Universitet



Workshop
Eksempel 3

Hvad er livets grænse?

• Liv > < Død

• At skabe og tage liv

• Pandemiers betydning

• Etik og moral

• FN’s Verdensmål

• Bæredygtighed

• Overforbrug

Naturvidenskab:

Benedict Kjærgaard
Klinisk Lektor, Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet, 

Aalborg Universitet

Humaniora:

Niels Christian Hvidt
Cand.theol, theol.dr., professor, 

Forskningsenheden 

for Almen Praksis, SDU



Workshop
Eksempel 4

Hvad er sandhed?

• Det vi tror, vi ved!

• Løgn og fake news

• Foranderlighed

• Absolut og relativ

• Sammenfald og 
kausalitet

• Er den nådig/unådig?

• Statistik, ord eller?

Naturvidenskab:

Søren Hindsholm
Cand.mag. i latin, fysik 

og oldtidskundskab. 

Rektor, Nørresundby Gymnasium

Humaniora:

Anders Fogh Jensen
Cand.phil, PhD, filosof og

forfatter



Hvordan kommer man i gang?

• Arbejdsgruppe

• Udformer en idé med mål og formål

• Kontakt til lokale institutioner – medejerskab

• Sted, tid og muligheder (forplejning, logistik 
m.v.)

• Økonomi



?



Tid til jeres egne 
ideer.

Billedet vises med tilladelse fra KMD.DK



TAK

• Tak fordi I deltog

• God tur videre på konferencen

• God arbejdslyst med det, I skal hjem og 
arbejde videre med på jeres gymnasium/skole

TAK FOR I DAG


