
Prisopgave i homiletik: Hvad er god forkyndelse? 

Prisopgave inden for fagområdet homiletik udskrives i forbindelse med Forkyndelsesprojekt 2013-16. 

Forkyndelsesprojektets formål er: 

1. at afdække, hvad der karakteriserer den forkyndelse, som finder sted i de miljøer, som de i 
projektet medvirkende organisationer dækker, og hvordan forkyndere og tilhørere vurderer denne 
forkyndelse, 

2. at give inspiration til, hvorledes god forkyndelse kan fremmes i Danmark i 2010-erne, 
3. at udruste og inspirere især unge/kommende forkyndere, 
4. at fremelske velvillige, kritiske og ansvarlige tilhørere, 
5. at styrke forkyndelsen i forhold til ikke-kirkelige tilhørere, 
6. at (gen)skabe store og sunde forventninger til forkyndelsen af Guds ord som nådemiddel. 

 

Forkyndelsesprojektet er etableret af Dansk Bibel-Institut, Den danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk 

Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Kristent 

Pædagogisk Institut, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge, Menighedsfakultetet samt Ordet 

og Israel. 

Ramme: Prisopgaven skal skrives inden for den ramme, som grundlagsdokumentet definerer. Se 

www.kpi.dk  Projekter  Forkyndelsesprojekt 

Indhold: Forkyndelse er en formidlingsform, som i 2000 år har fulgt den kristne kirke i de fleste historiske 

kirkesamfund, og som ikke mindst i den lutherske kirke har spillet en central rolle. Forkyndelsen spiller 

desuden en central rolle i de bevægelser og organisationer, der er initiativtagere til denne prisopgave.  I sin 

essens er forkyndelse at fortolke og formidle en bibelsk tekst eller emne over for en forsamling.  

  Men hvad er god forkyndelse? 

  Emnet kan anskues dogmatisk, praktisk-teologisk og/eller sjælesørgerisk, sådan at der spørges efter 

indholdet ud fra de lutherske begreber: Lov/evangelium, Kristus i centrum, forkyndelsen som nådemiddel, 

hele Skriften som autoritet og kilde m.v. Eller der kan tages et tilhørerorienteret, pædagogisk, retorisk eller 

sjælesørgerisk udgangspunkt, sådan at der fokuseres på modtagergruppen, formidlingsprocessen eller de 

pædagogiske virkemidler.  En tredje mulighed er at fokusere på summen af praktisk-teologiske elementer: 

Teksten, prædikanten, tilhørerne, tiden, rummet, kirkeåret, kulturen og subkulturerne osv.  

  Der er altså muligt at forholde sig til emnet: Hvad er god forkyndelse?  ud fra en teologisk, en historisk, en 

retorisk, en pædagogisk, en praktisk-teologisk, en specifik, en generel og/eller en komparativ synsvinkel.  

Empiri: Prisopgaven kan – men behøver ikke – trække på de data, som Forkyndelsesprojektet indsamler. 

Niveau: Prisopgaven skal være identisk med en universitetsstuderendes speciale-opgave og derfor opfylde 

de formmæssige og akademiske krav, som gælder for sådanne. På vedhæftede link skildres specialekravet 

på det teologiske fakultet i København.  Dette svarer indholdsmæssigt til specialekravet ved andre 

universitetsuddannelser, fx retorik, pædagogik og sociologi: 

http://www.teol.ku.dk/studinfo/vejledninger/dokumenter/orienteringomspeciale2008.pdf/ 

Præmie: Førstepræmien er 10.000 kr. Andenpræmien er 5.000 kr. Projektet er ikke forpligtet til at udbetale 

præmierne, dersom der ikke indkommer opgaver af tilstrækkelig kvalitet og relevans. 

Offentliggørelse: Der er mulighed for – men ingen forhåndsaftale om – at en eller flere af prisopgaverne i 

bearbejdet form kan indgå i den antologi, der planlægges som et af de synlige resultater af projektet. 

Tidsfrist: Prisopgaverne skal afleveres senest 15.07.2015. Resultatet offentliggøres i løbet af efteråret 2015. 

http://www.kpi.dk/
http://www.teol.ku.dk/studinfo/vejledninger/dokumenter/orienteringomspeciale2008.pdf/


Aflevering: Prisopgaven sendes i tre eksemplarer til Kristent Pædagogisk Institut, Åbuen 28, 3400 Hillerød 

samt i en elektronisk udgave til kpi@kpi.dk 

Bedømmelseskomite: Docent Egil Sjaastad, Oslo - sognepræst Thomas Kristensen, Hvide sande og 

førstelektor i pædagogik Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød. 

Yderligere information: Henrik Nymann Eriksen: hne@lmh.dk 

Yderligere information for studerende v. Dansk Bibel-Institut: Børge Haahr Andersen 

Yderligere information for studerende v. Menighedsfakultetet: Leif Andersen 
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