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Indledning  
Kristendomskundskab er et omdiskuteret fag, der deler vandene i både offentligheden og 

blandt politikere. Diskussionerne drejer sig både om fagets navn, repræsentation af forskel-

lige religioner og fritagelsesparagraffen. Senest har Dansk Folkeparti skabt debat om faget, 

med et udspil om blandt andet øget fokus på kristendom. (Dansk Folkeparti, 2021) Udspillet 

har skabt debat indenfor folkeskolen, hvor ønsket om mere undervisning i kristendom proble-

matiseres. (Skovbjerg, 2021) Herved bliver spørgsmålet om, hvad faget skal indeholde, og 

hvad formålet med faget er igen relevant. Denne opgaver ønsker at undersøge, hvorledes kri-

stendom legitimeres af forskellige aktører i folkeskolen. Det findes relevant i kraft af, at der 

gennem fagets komplicerede historie og de nutidige diskussioner må findes divergerende fo-

restillinger om, hvad kristendomskundskab skal bidrage med for elevernes dannelse og ud-

dannelse blandt ministeriet, lærere og elever. Den danske folkeskole har en lang tradition for 

didaktik, hvor læreren anses som en relativt autonom planlægger af undervisningen, og hvor 

forholdet mellem lærer, elev og stof i undervisningssituationen står centralt. (Buchardt & Fa-

brin, 2012, s. 36) Altså har læreren en frihed i at fortolke og didaktisere det af Undervisnings-

ministeriet fremsatte faghæfte. I denne undervisningssituation er lærerens formål med under-

visningen og elevernes opfattelse af det præsenterede afgørende for faget. Det betyder altså, 

at faget ikke kun kan forstås med afsæt i faghæftet, men forståelsen af faget findes også i læ-

rernes tilgang til og elevernes opfattelse af faget. Forståelsen af fagets legitimering blandt for-

skellige aktører er vigtig for os som kommende lærere, idet vi selv skal forstå og fortolke fag-

hæftet og forholde os kritisk til det intenderede og vores egen praksis, så kristendomskund-

skab bliver relevant for de elever, vi underviser og for det samfund de lever i. Dette leder 

frem til følgende problemformulering.  

Problemformulering 
Hvordan legitimeres kristendomskundskab i den sekulære danske folkeskole på bekendtgø-

relses-, lærer- og elevniveau? 

 



Astrid Frank Andersen A170294 
Sabrina Larsen A170149 
3/5-2021 
 

Side 4 af 51 

Læsevejledning  
Projektet begynder med en indledning, der indkredser projektet problemfelt, som dernæst le-

der frem til en relevant problemformulering. Derefter følger projektets videnskabsteoretiske 

afsnit, hvor der redegøres for fænomenologi og hermeneutik som projektets centrale viden-

skabsteoretiske positioner. Dernæst kommer et metodeafsnit, hvori projektets metoder, semi-

strukturerede interview og diskursanalyse, klargøres, og derefter redegøres for projektets ana-

lysestrategi. Herefter følger teoriafsnittet, hvor først kristendomskundskabs historie præsente-

res og dernæst tre af fagets vigtige bidragsydere, Grundtvig, Løgstrup og Tillich, som i analy-

sen benyttes til at skabe forståelse for, hvordan diskurserne i faghæftet er opstået. Derefter 

følger danskernes religiøsitet i det senmoderne samfund, hvori der redegøres for det senmo-

derne samfund og danskernes syn på og forhold til religion i dag. Denne del benyttes i analy-

sen for at forstå kristendomskundskabs position i samfundet.  

Afsnittet om fagsyn i faget benyttes som udgangspunkt for diskurserne i analyse, idet fagsy-

nene identificerer nogle positioner hvorfra man kan anskue faget. 

Dernæst følger analysen, som består af diskursanalyser af hhv. faghæftet for kristendoms-

kundskab, interviews med to lærere og interviews med elever i 9. klasse, hvor det analyseres 

hvilke diskurser, der er herskende, og hvordan dette kan ses. Efter hver delanalyse findes en 

opsummering, som kort sammenfatter analysens vigtige pointer. Som analysens afslutning 

findes afsnittet om den sociale praksis, hvor den diskursive praksis sættes i forhold til den so-

ciale kontekst den befinder sig i for at forstå kristendomskundskabs position i samfundet. Her 

sættes den diskursive praksis i forhold til danskernes religiøsitet i det senmoderne samfund 

og det kritiske fagsyn. Dernæst følger opgavens forslag til undervisning, der imødekommer 

ændringer i legitimeringen af faget. Slutteligt findes en konklusion, der opsummerer projek-

tets resultater.  

Videnskabsteori 
I nærværende afsnit beskrives projektets videnskabsteoretiske afsæt; fænomenologi og her-

meneutik, der danner grundlaget for udarbejdelsen af projektet.    

 

Fænomenologi kommer af de græske ord phainomenon, der betyder “det, som viser sig” og 

logos, som betyder “lære”. Disse henviser til læren om det, der vil træde frem og komme til 
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syne for ens bevidsthed. (Bak, 2017, s. 53) Den fænomenologiske tilgang handler om at un-

dersøge det, som er bagvedliggende det selvfølgelige indtryk. (2017, s. 53)  

Den fænomenologiske tilgang kommer til udtryk i diskursanalyse af interviews med lærere 

og elever, hvor der sigtes mod at undersøge fænomener, som de fremtræder i sig selv. Med 

denne tilgang søger vi at komme bag om det, der er et selvfølgeligt indtryk og lade interview-

personernes livsverden og erfaringer komme til syne for at få en bredere og dybere forståelse 

af de fænomener, vi undersøger. (2017 s. 53-55) Vi er opmærksomme på, at begrebet intenti-

onalitet er centralt i denne tilgang, fordi menneskets bevidsthed altid har en rettethed mod no-

get bestemt. (2017, s. 54) Vi er derfor også opmærksomme på, at man ikke kan gå neutralt til 

værks, men at vi er interesserede i at finde ud af, hvordan kristendomskundskab opleves og 

fortolkes af forskellige aktører.  

 

Hermeneutik kommer af det græske ord hermeneuein, der betyder “at fortolke”. (Troelsen, 

2008, s. 99) Hermeneutikken skaber blik for, at tekster ikke kan være selvfølgelige udsagn 

om den verden, vi alle kender, men at disse tekster kan have skjulte budskaber, hvorved op-

gaven bliver at frembringe og forstå disse. (2008, s. 97) Hermeneutikken ses dermed som et 

fortolkningsprincip, hvor undersøgelse af sagens dele skal skabe helheden. (2008, s. 98-101)  

Friedrich Schleiermacher præsenterede den hermeneutiske cirkel som et redskab til at komme 

frem til sagens helhed. Her skal et udkast til en divination skabe grundlaget for undersøgel-

sens første del, hvorefter refleksion over de nye forståelser ofte vil skabe en revideret hel-

hedsforståelse, og i lyset af den nye forståelse undersøges nye dele for at skabe helhedsforstå-

elsen. (2008, s. 100-104) Et vigtigt element i den hermeneutiske cirkel er, at fortolkeren altid 

har en forudindtaget fordom i mødet med det fremmede, og denne er vigtig, da den skaber 

udgangspunktet for det, som ønskes forstået. (2008, s.107) I projektet forsøges at klarlægge 

forskellige delforståelser for at tilkomme helheden og problemformuleringen nærmere. I de to 

lærerinterviews møder vi dem altså med en divination om, at de har en bestemt måde at legi-

timere faget på, og det blev derfor muligt at træde ind i den hermeneutiske cirkel. 
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Metode 
Til at belyse problemformulering benyttes i denne opgave kvalitative metoder, da disse be-

skæftiger sig med, hvordan noget opleves, siges eller fremtræder. (Brinkmann & Tanggaard, 

2020, s. 14) Da dette projekt er interesseret i at forstå legitimeringen af kristendomskund-

skab, er disse metoder særligt relevante, fordi de kan belyse menneskelige oplevelser, erfa-

ringsprocesser og det sociale liv. (2020, s. 16)  

Projektets empiri består af tre dele; det politiske dokument Faghæftet 2019 for kristendoms-

kundskab, to lærerinterviews samt elevinterviews fra bogen “Nogle historier gemmer jeg for 

livet” (2005). Empirien har til hensigt at besvare hver sin del af problemformuleringen.  

Semistrukturerede interviews af lærere 

I projektet gøres brug af det semistrukturerede interview til indsamling af empiri. Indled-

ningsvist har vi opsøgt viden om kristendomsfaget historisk og nutidigt og på denne måde op-

nået forståelse for projektets undersøgelsesgrundlag, hvorved vi mener, at vi kan opnå mere 

præcise besvarelser fra vores interviewpersoner, da vi har et klarere syn på og forståelse af de 

interviewedes livsverden. (Glasdam, 2016, s.121-122) Dernæst opstillede vi overordnede em-

ner med dertilhørende spørgsmål i en interviewguide (bilag 4) for at skabe overblik over in-

terviewets indhold og progression. Den semistrukturerede interviewmetode er valgt, fordi det 

gav mulighed for en fast struktur i interviewet, men samtidig mulighed for at stille opføl-

gende og spontane spørgsmål, hvis dette fandtes relevans. I udarbejdelsen af spørgsmål var vi 

opmærksomme på ikke at spørge til ”hvorfor”, da dette antager, at interviewpersonerne har 

en holdning til det adspurgte, men realiteten kan ofte blive, at intervieweren fremtvinger en 

holdning eller mening ubevidst hos interviewpersonen, og derved kan autentiske svar ude-

blive. (2016, s. 128) Begge interviewpersoner blev før interviewets start gjort opmærksomme 

på, at interviewet blev optaget, og at de ville blive anonymiseret i projektet. 

For at gøre interviewene tilgængelige for analyse, er lydoptagelserne transskriberet. Vi er op-

mærksomme på, at det mundtlige interview ikke kan gengives i samme kontekst skriftligt, da 

ansigtsmimik, kropssprog, ironi mm. bortfalder. (Glasdam, 2016, s.142-143) Grundet inter-

viewenes længde er transskriptionerne ikke i sin fulde længde, hvoraf det, der findes relevant 

for undersøgelsens problemformulering findes i bilag 1 og 2. Ligeledes er interviewpersoner-

nes udtalelser renset for fyldord, lyde og ufuldendte sætninger, med henblik på at højne læse-

værdigheden og forståelsen af det sagte. 
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Reliabilitet og validitet i lærerinterviews 

Idet interviewpersonerne er lærere fra vores seneste praktikskole, er det relevant at spørge til 

interviewets reliabilitet og validitet.  

Vi er opmærksomme på, at vi har en relation til de interviewede, og at dette kan have påvir-

ket måden, hvorpå de har svaret. Der må også tages højde for, at der i enhver interviewsitua-

tion findes en ulige magtposition, der kan have påvirkning på interviewets resultat. (Glasdam, 

2016, s.137-138) Dette er forsøgt opvejet, ved brug af den semistrukturerede interviewme-

tode, hvor lærerne havde mulighed for at præge interviewet. Vi valgte også, at de interview-

ede ikke fik fremsendt spørgsmålene på forhånd, da vi på denne måde fik den mest umiddel-

bare respons under interviewet. 

Ligeledes er vi opmærksomme på, at vi blot har interviewet to personer med tilknytning til 

samme folkeskole, og det derfor ikke kan konkluderes, om de fremanalyserede diskurser er et 

generelt billede i folkeskolen, da der f.eks. kan være forskel på skoler i byer og i landsbyer. 

Dog kan de give et blik for, hvordan diskurser i faget fremstilles både i udskolingen og ind-

skolingen.  

Reliabilitet og validitet i elevinterviews  

Empiri til analyse af elevernes legitimering af faget er hentet fra bogen ”Nogle historier gem-

mer jeg lidt for livet” (2005). Bogen består af flere interviews med forskellige aktører i folke-

skoleregi, men i denne analyse benyttes kun elevinterviews. 

Da bogen er udgivet i 2005, må der tages forbehold for, at interviewene er lavet under et an-

det faghæftet end det øvrige empiri i projektet. Dette faghæfte inkluderer dog også den religi-

øse dimension og ikke-kristne religioner. Der tages også forbehold i den sociale praksis, idet 

samfundet, ved indsamlingen af denne empiri, var anderledes end ved indsamlingen af pro-

jektets øvrige empiri.  

Når der benyttes empiri indsamlet af andre, er det vigtigt at være opmærksom på, med hvilket 

henblik denne empiri er indsamlet. I dette tilfælde er empirien indsamlet af Irene Larsen og 

Peter Green Sørensen, som ved bogens begyndelse skulle være en del af forskningscenteret 

for kristendom, kirke og kultur. Dette forskningscenter blev dog ikke oprettet, men bogen ta-

ger afsæt i de mulige projekter, der blev diskuteret der. Forskningsspørgsmålet for bogens un-

dersøgelse lyder: ”Hvad kommer der ud af skolens kristendoms- og religionsundervisning på 

forskellige niveauer? … Fokus skal dels være interviewpersonernes tilværelsesforståelse og 

kristendomskundskab samt samspillet mellem disse, dels et forsøg på at afkode betydningen 
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af den kristendoms- og religionsundervisning, interviewpersonen har modtaget ”. (Larsen & 

Sørensen, 2005, s. 10) Dernæst begrundes undersøgelsens igangsætning med, at der ikke fin-

des viden om, hvordan undervisningen bidrager til kristendommens opretholdelse, omform-

ning og/eller nedbrydning i det danske folk. Med undersøgelsen ønskede forfatterne at få vi-

den om, hvilken betydning undervisning i faget kristendomskundskab, og i særdeleshed hvil-

ken betydning undervisning i emnet kristendom har for eleverne.  

Med dette afsæt for undersøgelsen er det forventeligt, at spørgsmålene og de udvalgte dele af 

interviewet retter sig særligt mod emnet kristendom. Der er dog også fokus på interviewper-

sonernes tilværelsesforståelse, og derfor findes undersøgelsen relevant for denne opgave, idet 

der samtidig tages højde for interviewernes dagsorden.  

Interviewene er opdelt i tre: kristendomsopfattelse, kristendomsundervisning og kristendoms-

undervisnings betydning. Når disse interviews benyttes, må man have for øje, at interviewene 

særligt omhandler kristendom, og at de begynder med spørgsmål om elevernes forståelse af 

kristendom, hvilket kan have betydning for den fortsatte besvarelse af interviewet. I dette 

projekt benyttes afsnittene om kristendomsundervisning og kristendomsundervisnings betyd-

ning. 

Bogens interviews er opdelt i tre skoler, tre klassetrin og dernæst i drenge/piger. I denne op-

gave tages der udgangspunkt i niende klasse fra de tre skoler. Skolernes placering vægtes 

ikke i denne opgave.  

Diskursanalyse 

I analysen af Faghæftet for kristendomskundskab 2019, lærer- og elevinterviews anvendes 

Faircloughs kritiske diskursanalyse. Ordet diskurs kommer af discurrere, der betyder “at løbe 

frem og tilbage”, og bruges indenfor diskursanalyse som en måde, hvor man søger at forstå, 

hvordan der tales om verden i en bestemt, historisk, kulturel eller institutionel sammenhæng. 

(Beedholm, Hamre & Frederiksen, 2016, s. 102-103) Den diskursive praksis er i den kritiske 

diskursanalyse både konstituerende og konstitueret af den sociale verden. Sproget anses som 

bærer af magtforhold, hvor bestemte udtryk er bærer af bestemte forståelse af verden, der tje-

ner bestemte interesser. Diskursanalysen skal afdække de træk ved den sociale betydnings-

dannelse, som vi ikke er opmærksomme på. (Horsbøl, 2016, s. 62) I Faircloughs kritiske dis-

kursanalyse har analysen både en tekstdel, den diskursive praksis og den sociale praksis. 

Tekst henviser til den konkrete tekst, hvor man ser på, hvordan teksten er udformet. Diskur-
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siv praksis handler om, hvordan teksten er produceret og hvilke diskurser den trækker på. So-

cial praksis henviser til, at tekster altid er en del af en større social sammenhæng, for eksem-

pel det samfund og den historie teksten er en del af. Analyse af social praksis går dels ud på 

at afdække relationerne mellem diskurser indenfor diskursordenen og dels at kortlægge ikke-

diskursive sociale og kulturelle relationer og strukturer, der danner rammerne for den diskur-

sive praksis. (Phillips, 2020, s. 390-396) I opgavens analyser benyttes Faircloughs model ikke 

slavisk, og der er ikke lavet en opdeling mellem analyse af tekst og diskursiv praksis. Den so-

ciale praksis analyseres generelt for domænet.  

Analysestrategi 

I projektet benyttes diskursanalysen som redskab til at klargøre diskurserne, der benyttes til at 

legitimere faget kristendomskundskab. I diskursanalyserne arbejdes der indenfor det kristen-

domsfaglige domæne, hvori der kan defineres nogle diskurser. Diskursanalysen benyttes til at 

undersøge, hvordan faget legitimeres på bekendtgørelsesniveau af Børne- og Undervisnings-

ministeriet, på lærerniveau af to lærere fra hhv. indskoling og udskoling og på elevniveau af 

elever i 9. klasse.  

Når der foretages en diskursanalyse, er der mange veje at gå, og derfor findes det relevant at 

fremlægge en analysestrategi, for at anskueliggøre og strukturere analysen.  

Kristendomskundskabs formål præsenterer to forskellige måder at forstå faget, som et eksi-

stentielt fag og et kulturelt fag, der knyttes til de beskrevne fagsyn, og som benyttes som ud-

gangspunkt for analysen. De to diskurser har hver deres måde at se på og legitimere faget, og 

derfor er det muligt at skelne mellem diskurserne.  

Inden hver af de tre delanalyser klargøres det, hvem der ‘taler’, og hvordan de påvirker og på-

virkes af diskurserne i domænet, idet diskurserne, som beskrevet, både påvirker og påvirkes, 

og hvor der tales fra har derfor betydning for, hvordan det sagte eller skrevne er blevet til og 

indvirker på virkelighed.  

For at identificere diskurserne lægges der i analysen vægt på de særlige måder faget beskri-

ves. For den eksistentielle diskurs er det formuleringer, der knytter sig til det subjektive for 

eleverne, noget de skal forholde sig til, som kan af betydning for deres eksistens. Der lægges 

mærker til, om der bruges eksistentielle grundbegreber og om elevernes egne erfaringer sæt-

tes i spil. 
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For den kulturelle diskurs er det formuleringer, der knytter sig til det historiske og kulturelle. 

Der lægges mærke til det som eleverne skal have viden om og opnå forståelse for. Indenfor 

den kulturelle diskurs kan der både tales om faget som et monokulturelt fag, hvori danske 

værdier og kultur defineres smalt, ensartet og knyttet til kristendommen, og som multikultu-

relt fag, hvor danske værdier og kultur ikke er defineret universelt og statisk, som udeluk-

kende knyttet til kristendommen. (Jellesen, 2016, s. 115) 

I analysen lægges der altså mærke til ord og formuleringer, der sætter kristendomskundskab i 

et bestemt perspektiv. Dertil fokuseres på præsuppositioner, hvor en påstand anses for selv-

følgelig. Dertil forsøger analysen at indkredse, hvilken diskurs, der kan anses som den hege-

moniske, idet der her kan forekomme selvmodsigelser. I analysen af faghæftet fokuseres der 

også på referencer til Grundtvig, Løgstrup og Tillich, idet deres tanker er en del af diskur-

serne, som opretholdes og reproduceres ved intertekstuelle referencer.  

Slutteligt sættes analyserne af den diskursive praksis i relation til den sociale praksis, hvor 

diskurserne i analyserne ses i forhold til hinanden, danskernes religiøsitet i det senmoderne 

samfund og det kritiske fagsyn, hvor det analyseres, hvorvidt diskurserne er påvirket af og 

påvirker den sociale praksis.  

Teori  

Kristendomskundskabs historie 

I følgende afsnit beskrives fagets historie, selvforståelse og centrale tænkere, der har påvirket 

faget. Grundet fagets lange historie, vil der blive gennemgået centrale nedslag i fagets histo-

rie fra 1814. 

 

Danmark fik i 1814 sin første fælles skolelov, som vedtog undervisningspligt for alle børn og 

unge. I undervisningen skulle der tages ”… Hensyn til at danne dem til gode og retskafne 

Mennesker, i Overensstemmelse med den evangeliske-christelige Lære; samt til at bibringe 

dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere nødvendige for at blive nyttige Borgere i Sta-

ten.” (Thejsen, 2009 s.1) Efter grundlovens indførelse i 1849 og særligt §6 om religionsfri-

hed, så man en begyndende sekulariseringstanke. Med grundlovens frihedstænkning fik kri-
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stendomsfaget i 1851, som det eneste fag, en fritagelsesparagraf. Den udsprang af ægteskabs-

loven, der skulle sikre, at elever med en anden trosretning kunne beskyttes fra statens religi-

øse påvirkning af eleverne i skolerne. (Jellesen, 2016, s. 101)  

Sekulariseringen af skolen fortsatte i 1900-tallet, hvor skolens formål fra 1937 og 1958 havde 

kristendomsundervisningen som et centralt element i skolens virke, da det er indskrevet i for-

målet, hvor faget ”… skal være i Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk- lutherske 

Lære.”(Thejsen, 2009, s. 1) Dette skete trods kritik fra et udvalg, der mente, at faget blot 

skulle være kundskabsmeddelende, hvorfor den evangelisk-lutherske lære også blev nedtonet 

til blot at være en normativ værdi i kristendomsfaget. Faget har hidtil heddet religion, men 

fagbetegnelsen skifter nu til kristendom. (Jellesen, 2016, s. 95) 

Et af de mest betydningsfulde år for skolen er 1975, hvor sekulariseringen af skolen fortsæt-

ter. Skolens sigte er ikke længere at efterleve et forkyndende, kristent dannelsesideal, men 

derimod skal skolen forberede ”… til medleven og medbestemmelse i et demokratisk sam-

fund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligliv 

må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” (Thejsen, 2009, s. 1) Fagbetegnelsen ændres 

til kristendomskundskab og med fjernelsen af ”i overensstemmelse med” i §5 i Folkeskolelo-

ven, blev det klart, at den forkyndende forbindelse mellem skole og kirke ikke længere hørte 

til i undervisningen. Kristendommen og bibelske tekster var stadig det bærende element i un-

dervisningen, nu med vægt på den historisk-kritiske tilgang. (Jellesen, 2016, s. 97) I 

1980’erne blev denne tilgang kritiseret, og som modsvar til denne så man en fremgang i den 

narrative tilgang, hvor en gruppe udformede dokumentet Pædagogisk Manifest, der beskrev, 

hvordan den reformpædagogiske undervisning medvirkede til narcissisme og sammenhængs-

løshed hos eleverne. Gruppen mente, at fortællingen blev glemt i undervisningen, og derfor 

forfattede de i 1988 Pædagogisk Manifest 88 – kristendom i folkeskolen, hvor argumentet var, 

at et større fokus på de bibelske tekster var essentielt, fordi kulturens væsentligste dele kom-

mer fra disse fortællinger, og eleverne ville blive rodløse uden indblik i disse. Argumentet ses 

tydeligt i fagets formål fra 1989, da eleverne skal have kendskab til kristendommen, hvor ud-

gangspunktet er fortællinger fra Bibelen. (2016, s. 98) Dette formål skabte stor politisk debat, 

idet man så associationer til det forkyndende fag fra før 1975. (2016, s. 97-98) 

Allerede i 1993 fik skolen et nyt formål, hvor omdrejningspunktet var den enkelte elevs alsi-

dige udvikling gennem medbestemmelse og demokrati, hvori det blev beskrevet, at eleverne 

skulle blive fortrolige med dansk kultur og opnå forståelse for andre kulturer. (Thejsen, 2009, 
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s.1- 2) Fortroligheden med dansk kultur blev i bemærkningerne til loven henvist til kristen-

dommen, hvilket vidner om fagets betydning for skolens formål. Året efter fik faget nyt for-

mål og blev med dette et livsfilosofisk dannelses- og holdningsfag, hvori den religiøse dimen-

sion fik betydning for undervisningen. Faget skulle nu også indeholder ikke-kristne religioner 

og andre livsanskuelser og give eleverne indsigt i den religiøse dimensions indflydelse for det 

enkelte individs livsopfattelse. (Jellesen, 2016, s. 98) 

Det stigende behov for konkurrencekraft og globaliseringen vandt også indpas i skolen i be-

gyndelsen af det 21. århundrede. Grundet blandt andet danske elevers lave placeringer i de 

internationale PISA-undersøgelser og et behov for at øge sammenhængskraften i landet så 

Fælles Mål med trin- og slutmål dagens lys. En ny folkeskolelov kom i 2006 til, der nu også 

havde til hensigt at forberede eleverne til videre uddannelse og skabe lyst til at lære mere. Tre 

år efter fik faget nye Fælles Mål, hvori flere bestemmelser blev medskrevet grundet et ønske 

om at styrke faget i en demokratisk og globaliseret skole. Dette betød blandt andet, at det i 

2007 blev et prøvefag, og at faget nu fik et dobbeltsigte, hvor faget både skulle skabe fortro-

lighed med dansk kultur og forståelse for andre kulturer og samtidig bidrage til personlig stil-

lingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. Ligeledes blev ordet kundskaber indskre-

vet i formålet i et forsøg på at skabe større faglighed og sammenhæng mellem folkeskolens 

§6 og fagets formål. (2016, s. 99) 

Efter skolereformen i 2014 fik skolerne også nye Forenklede Fælles Mål, der indeholder et 

paradigme, som sigter mod målstyret undervisning. Fagets formål blev forenklet, hvor korre-

lationsmetoden udskrives, men den religiøse dimension står stadig centralt i formålet. (2016, 

s. 100-101) 

N.F.S Grundtvig 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) var dansk teolog, præst og forfatter og var 

interesseret i oplysning af folket. Han ses som en af de tænkere, der har haft stor betydning 

for dansk kultur og samfund. (Jellesen, 2016, s. 95) Grundtvig tog del i diskussionen om kri-

stendomsfaget, idet han i 1830’erne kritiserede den generelle kristendomsforståelse og fagets 

pædagogiske virke, da han mente, at skolens sigte ikke var at danne eleverne til gode kristne, 

men derimod “Menneske først og Christen saa”. (Holm, 2012, s. 45) Han mente dog, at kirke-

historien og bibelske tekster skulle fylde mere i skolen, men på en sådan måde, at eleverne 

skulle undervises om kristendom og ikke i kristendom. (Jellesen, 2016, s. 95) 
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Hos Grundtvig var dannelse af hele folket et vigtigt aspekt i at kunne deltage ansvarsfuldt i 

samfundet. Dannelses skulle ske gennem livsoplysning, hvori historien, den frie samtale og 

den levende vekselvirkning havde en betydelig rolle. (Holm, 2012, s. 80-83) Indholdet i un-

dervisningen skulle følge samfundsudviklingen og give oplysning om livet, så den forberedte 

eleverne på stillingtagen i samfundet. Historien og folkeånden har en særlig betydning for 

livsoplysningen, fordi en nation deler en fælles historie, mytologi og kulturarv, der giver 

mennesket mulighed for at høre til og skaber sammenhæng mellem fortid og nutid. (2012, s. 

81-82)  

K.E. Løgstrup 
Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) var dansk teolog og filosof og inspireret af Grundtvigs tan-

ker om livsoplysning. Løgstrup brugte begrebet tilværelsesoplysning, når han talte om et dan-

nelsesideal. Tilværelsesoplysning handler om at tyde sammenhæng i tilværelsen gennem hi-

storie, naturen, universet og samfundet. (Bugge, 2014, s.11-13) Ved Danmarks Lærerhøjsko-

les 125-års jubilæum holdt Løgstrup et foredrag med overskriften Skolens formål. I foredra-

get tilkendegiver han, at skolen har mange formål, men kun et hovedformål. Tilværelsesop-

lysning er skolens vigtigste opgave og må ikke se sig nedslået af at opdrage til demokrati. 

(2014, s.11-13) Dette udtrykte Løgstrup også klart, da han ved en paneldebat blev spurgt til, 

hvordan en formålsparagraf, der har tilværelsesoplysning som sigte, kunne lyde; ”Folkesko-

lens hovedopgave er at give eleverne del i den oplysning om deres tilværelse og den verden, 

der er givet med vor kulturoverlevering. Under skoleforløbet sker oplysning til at begynde 

med fortælling for at ende med stillingtagen” (2014, s.17)  

Løgstrup tillægger dermed fortællingen en særlig betydning for tilværelsesoplysningen og 

elevernes dannelse til samfundet, fordi fortællingen udvikler fantasien og udvider den enkel-

tes horisont. (2014, s.21-22)  

Paul Tillich  
Paul Tillich (1886-1965) var tysk-amerikansk teolog og religionsfilosof. Tillichs begreb Den 

religiøse dimension har siden 1994 været indskrevet i kristendomskundskabsfagets formål. 

(Jellesen, 2016, s. 98). Begrebet religion har hos Tillich to betydninger; det handler om kon-

krete historiske religioner og om dybdedimensionen. De historiske religioner koncentrerer sig 

om anerkendelse og dyrkelsen af det guddommelige, livsførelse og mål i livet. Tillich beskri-
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ver endvidere to fællestræk for alle religioner; at de er meningsskabende for kulturen og til-

værelsen samt et udtryk for et forhold til noget ubetinget (2016, s. 66). Dette betyder, at bag-

ved den betingede virkelighed findes noget ubetinget, der ligger til grund herfor. Dette dob-

belte aspekt og forholdet til det ubetingede er det som Tillich betegner dybdedimension, den 

religiøse dimension. Den religiøse dimension skal forstås som religionen i religionerne, og 

Tillich definerer det at være religiøs som ”at spørge lidenskabeligt efter vort livs mening og 

være åben for svar, også når svarene ryster os dybt”. (Tillich, 1979, s. 7-8)  

Tillich udviklede i Systematic Theology korrelationsmetoden, der sigtede mod at skabe sam-

menhæng mellem eksistentielle spørgsmål og kristendommens svar herpå. Korrelationsmeto-

den beskriver, hvordan filosofiske spørgsmål kan besvares ud fra teologien. (Bjerg, 2006, s. 

25).   

Danskernes religiøsitet i det senmoderne samfund  

Anthony Giddens peger på nogle træk som definerende for det senmoderne samfund. Opløs-

ning af traditioner og fællesskaber og en kultur, der er mere individualiseret og værdiplurali-

stisk er kendetegnende for det senmoderne samfund. Den større grad af individualisering 

medfører en øget refleksivitet, og værdier og fællesskaber er ikke længere overleveret i kultu-

ren, men noget mennesket selv skal vælge og skabe. (Brejnrod, 2012, s. 68) Dertil kunne det 

forventes, at religion ville forsvinde, men i stedet er der sket en bevægelse mod nye former 

for religion. Dette kan være en af årsagerne til interessen for religionsforskning i Danmark. I 

de senere år er flere forskere begyndt at interessere sig for religion i Danmark, og der laves 

derfor flere undersøgelser og udvikles teori med henblik på at afdække danskernes religiøsi-

tet.  

I Usikker modernitet (2019) skitseres tre teoretiske positioner til fortolkning af religiøse for-

andringer; en sekulariseringsteori, en individualitetsteori og en kompleksitetsteori.  

Forsimplet siger sekulariseringsteorien, at religiøsiteten er aftagende, og den blev set som en 

uundgåelig proces, der gennem århundrede ville foregå i hele verden. (Andersen, Gundelach 

& Erkmen, 2019, s. 232) Ifølge sekulariseringsteorien er religion aftagende blandt befolknin-

gen i Danmark. Det kan betyde en stigning i antallet af nones, som betegner personer uden et 

religiøst tilhørsforhold. Blandt nones finder man en bred vifte af personer uden religiøst til-

hørsforhold, da den både indeholder mennesker, der er modstandere af religion, og menne-

sker der ikke føler, at religion siger dem noget. Teorien om sekularisering indebærer også, at 
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religion forvises til sin egen sfære i samfundet og får en vigende betydning i de andre livsfæ-

rer. (2019, s. 232) 

Ifølge individualiseringsteorien forsvinder religiøsiteten ikke, men den antager nye former i 

samfundet, hvor den ikke nødvendigvis er knyttet til kirken, men i stedet sammensættes på 

forskellig vis. Den enkelte kan sammensætte sin religiøsitet, som han ønsker, fordi religionen 

er personlig. Det betyder også, at den enkelte kan sammensætte forskellige religiøse elemen-

ter, som ikke almindeligvis er religiøst forenelige. Derfor distancerer den enkelte sig fra kir-

ken og andre trosmæssige autoriteter for i stedet at anskue religion som en personlig sag. 

(2019, s. 233)  

Den tredje teori, kompleksitetsteorien, er foreslået på baggrund af forskning, der viser, at for-

skellige indikatorer for religiøsitet kan variere uden entydige strukturer, og dermed karakteri-

seres religion som mere kompleks end de to øvrige teorier. Med kompleksitet menes der ikke, 

at det er kompliceret, men at der i et bredere spektrum af fænomener sker religiøs svækkelse, 

vækst og skift på samme tid. (Andersen et. al, 2019, s. 233) Denne teori bryder med religi-

onsteorier, der mener, at udviklingen i religiøsitet går i én retning. Teorien prioriterer ikke 

blot en enkelt indikator på religiøsitet, men betragter alle religiøse indikatorer som ligevær-

dige. Teorien åbner for, at forskellige bevægelser i religiøsitet kan ske samtidig uden at ude-

lukke hinanden. (2019, s. 233)  

Phil Zuckerman (2008) har undersøgt danskernes religiøsitet og oplevede en holdning, som 

han betegner som ligegyldighed, ved omtrent halvdelen af sine informanter. Den holdning in-

debærer, at man ikke har noget imod religion, men at religion ikke er noget, man interesserer 

sig særlig meget for, og at man derved ikke ved ret meget om det. Derudover tænker de heller 

ikke meget over religion, taler ikke om eller diskuterer det. Irreligiøsiteten i Danmark er altså 

ikke antireligiøs, men mere en mangel på interesse, hvilket peger på, at religion i det danske 

samfund er perifer og magtesløs. (2008, s. 16) 

Fagsyn i kristendomskundskab 

Et fagsyn betegner to forbundne forhold, som kan tydeliggøre dannelsespotentialer og mål i 

faget. Disse to forhold drejer sig om, hvorledes man begrunder faget og legitimerer dets plads 

i skolens fagrække og hvilket overordnet perspektiv, der tages afsæt i når man formidler det 

faglige stof til eleverne. (Olesen, 2016, s. 56) 

Man kan overodnet tale om tre forskellige dannelseshorisonter i kristendomskundskab. Den 

første er det eksistentielt orienterede fagsyn, som sigter mod at lade mennesket træde frem 



Astrid Frank Andersen A170294 
Sabrina Larsen A170149 
3/5-2021 
 

Side 16 af 51 

som et eksistensvæsen, hvor livsformen er kendetegnet ved selvbevidstheden, som muliggør 

et forpligtende selvforhold. Det indebærer, at menneskets grundlæggende bestemmelse kun 

kan udfoldes ved eksistensbegreber som f.eks. ansvar, skyld, frihed og Gud/det absolutte.  

I dette fagsyn er religion derfor uomgængeligt og et udtryk for en engagerende tydning af til-

værelsen, hvor mennesket i kraft af sin eksistens er sat under tiltale, som det ikke kan distan-

cere sig fra. Deraf er mennesket altid indsat i en eksistentiel bestemmelse, som forlanger en-

gagementet, som formidles ved anvendelsen af eksistensbegreberne. (2016, s. 60)  

Dette fagsyn lægger vægt på de potentialer faget har for at give eleverne forståelse for de 

grundbegreber som religioner og livsanskuelser tyder menneskets tilværelse med. Med dette 

fagsyn vil man belyse elevernes livserfaringer fra forskellige perspektiver, der knytter sig til 

religioner og livsopfattelser, hvorved dette fagsyn fremhæver det personligt orienterede og 

subjektive i dannelsesbestræbelsen. Eleverne reflekterer over og forholder sig til sig selv samt 

det at være menneske. Derved legitimeres faget, fordi man kan behandle eksistentielle livs-

spørgsmål i deres oprindelige kontekst, og fordi faget her kan bidrage til elevernes holdnings- 

værdi- og identitetsdannelse. Dette fagsyn knytter sig til stk. 1 i fagets formål, hvor der læg-

ges vægt på det eksistentielle. (2016, s. 60)  

 

Det andet fagsyn er det kulturelt orienterede, hvor der ses en sammenhæng mellem religions-

historie og kulturhistorie. Religion ses her som et af de afgørende kulturbærende og kulturfor-

midlende fænomener i menneskets tilværelse, og for at forstå livet må man have en erken-

delse af, hvilken kultur og religion, der har formet det. Religion og kultur forstås som funkti-

oner af en historisk udviklingsproces, og mennesket forstås som et historisk betinget væsen. 

(2016, s. 61) Dette fagsyn har altså et historisk orienteret sigte og lægger samtidig vægt på 

forståelse af kultur og værdier, og derved kan det vesteuropæiske menneske og samfund ikke 

forstås uden, at man forstår dets historiske forankring i den kristne kultur. I dette fagsyn læg-

ges vægt på, at kristendomskundskab skal betragtes som et oplysende kulturfag. Det må 

gerne, som et indirekte afkast, bidrage til den (personlige) holdnings-, værdi- og identitets-

dannelse, men det skal hovedsageligt dreje sig om, at eleverne opnår forståelsen for, hvad det 

vesteuropæiske menneske er rundet af og ikke hvad mennesket er som sådan, som det eksi-

stentielt orienterede fagsyn fremhæver.  

Dette fagsyn knytter sig til kristendomskundskabs formål stk. 2, hvor der lægges vægt på det 

kulturelle. (2016, s. 61)  
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De to fagsyn skal tilsammen bidrage til at danne selvstændige og ansvarlige individer, der er i 

stand til personlige stillingtagen og handlen i det demokratiske samfund, som de er og bliver 

en del af. Dette knytter sig til stk. 3 i fagets formål, hvor der lægges vægt på det samfunds-

mæssige. (2016, s. 61-62)  

 

Det tredje fagsyn er det kritisk orienterede fagsyn. Dette fagsyn adskiller sig fra de andre ved 

at forholde sig kritisk til rammerne for kristendomskundskab, og den repræsenterer en kritik 

af faget, som kommer fra forskellige personer, der ønsker at faget ændres, men som derud-

over ikke altid er homogen.  

En af de vigtige repræsentanter for det kritiske fagsyn er Mikael Rothstein, som har den op-

fattelse, at religionsfaget er rundet af en misforståelse af, hvad børn egentlig har brug for at 

lære. (2016, s. 63) At børn skulle have brug for at vide noget særligt om religion, mener han 

ikke, men derimod, at de har brug for at lære noget om verden ud fra begreber om samfund 

og historie. Han mener, at man skal beskæftige sig med religion, men at det ikke skal være et 

emne af særlig betydning i skolen. Ifølge Rothstein er folkeskolens religionsfag teologisk i 

sin vinkling af stoffet, og hvor Gud og Kristus tales om som noget selvfølgeligt, behandler 

man andre religioner som noget fremmedartet. Han mener også, at man bør have et kritisk 

blik på religion, frem for blot at fremhæve de essentialistiske og medmenneskelige aspekter 

af religioner. En opprioritering af den kristne kulturarv anser Rothstein som et udtryk for kul-

turel chauvinisme og etnocentrisme, han ønsker derimod en opprioritering af kulturanalyse. 

Han ønsker et religionsfag, der er mere antropologisk og kulturanalytisk orienteret. (2016, s. 

63)  

En af de nyere kritiske stemmer omkring kristendomskundskab er Karna Kjeldsen. Hun be-

skriver i sin Ph.d. et problem med den plads, kristendom har i faget i forhold til andre religio-

ner. Ifølge hende bliver kristendom og dansk kultur ofte sidestillet, og derfor anses viden om 

den evangelisk-lutherske kristendom og bibelske fortællinger som særligt vigtig for elevernes 

social-etiske dannelse og som grundlag for at forstå ”andre” religioner og kulturer. (Kjeldsen, 

2016, s.137-138) Hun peger også på, at den livsfilosofiske-eksistentielle tilgang, som er den 

mest benyttede tilgang i kristendomskundskab, kan være problematisk, fordi man her itale-

sætter kristne teologiske og filosofiske forestillinger som almenmenneskelige, ontologisk 

givne eksistentielle forestillinger, og derfor bliver det legitimt at beskæftige sig med religio-

nernes og især kristendoms tydning af tilværelsen med udgangspunkt i elevernes eksistenti-
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elle spørgsmål til trods for fagets status som ikke-konfessionelt fag. Der peges på, at kristen-

dom repræsenteres og didaktiseres anderledes end andre religioner. Hvor der på ikke-kristne 

religioner ofte lægges et praktisk perspektiv, som koncentrerer sig om religionsfænomenolo-

giske begreber som ritualer, lægges der på kristendom et teologisk-dogmatisk perspektiv. 

(Kjeldsen, 2016, s. 252) 

Analyse  

Faghæftets legitimering af kristendomskundskab - et diskursanalytisk blik 

Faghæftet 2019 for kristendomskundskab er udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet, 

som ifølge Folkeskoleloven skal fastsætte regler for formålet med undervisningen og kompe-

tencemålene. Faghæftet må derfor betegnes som en central kommunikativ begivenhed i kri-

stendomskundskab, fordi det er fagets øverste myndighed, der er afsenderen. Faghæftet er 

altså et politisk dokument, hvorved der er tale om, at faghæftet bliver til i et kompromis mel-

lem de politiske partier. Derfor kan det også forventes, at faghæftet er et udtryk for, hvordan 

politiske partier ønsker faget i praksis.  

Det er væsentligt at nævne, at kristendomskundskab er det eneste fag, hvor det centrale kund-

skabsområde er nævnt i Folkeskoleloven, i § 6, som foreskriver, at den danske folkekirkes 

evangelisk-lutherske kristendom er fagets centrale kundskabsområde, hvilket i kraft af at 

have karakter som lov, må have en indflydelse på faghæftet.  

Faghæftet henvender sig til lærere, der skal undervise i faget, som en overordnet ramme for, 

hvad faget og dets formål er. Dele af hæftet er bindende, og altså nødvendigt for lærere at 

planlægge undervisning efter, og udover dette kan hæftet bruges som inspiration til planlæg-

ning af undervisning. Man må derfor forvente, at faghæftet bruges af lærere i kristendoms-

kundskab, og derved har indflydelse på undervisningen i praksis.  

Denne diskursanalyse af kristendomskundskabs faghæfte udarbejdes med afsæt i et ønske om 

at undersøge, hvorledes faget legitimeres af Børne- og Undervisningsministeriet gennem en 

kulturel og eksistentiel diskurs. 
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Den første diskurs, man møder i formålet, kan betegnes som en eksistentiel diskurs, hvor fa-

get skal gøre eleverne i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betyd-

ning hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Med begrebet ’den religiøse dimen-

sion’ skabes der i formålet en intertekstuel reference til Paul Tillich.  

Når fagets formål bruger dette begreb, og derved henviser til Tillich, defineres religion som 

noget universelt menneskeligt og ikke som noget, der nødvendigvis knytter sig til en eller 

flere guder, men som handler om menneskets liv og eksistens. Dette begreb står centralt i for-

målet, og får derfor stor betydning for den måde, hvorpå formålet tolkes, idet religion gøres 

alment menneskeligt og dermed relevant for alle. Religiøsitet anses altså her som en ontolo-

gisk sandhed, hvor det antages, at der for alle mennesker findes en dybdedimension, som en 

spørgen efter mening, som alle mennesker længes efter at forholde sig til. Dette fremhæves 

som en præsupposition, idet det antages som selvfølgeligt, hvilket er nødvendigt for legitime-

ringen af faget med den eksistentielle diskurs. 

Når ordene “forholde sig til” benyttes i denne sammenhænge må det henvise til, at der skal 

etableres et forhold til eller en holdning til den religiøse dimension, hvilket også er af eksi-

stentiel karakter, hvorimod hvis der stod “have viden om” eller “kende til”, ikke ville have 

samme eksistentielle betydning.  

Dernæst findes en kulturel diskurs, da eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i histo-

risk og nutidig sammenhæng og om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdi-

grundlaget i vores kulturkreds. Det påpeges, at Bibelen og kristendommen har en særlig be-

tydning for værdierne i “vores” kulturkreds, hvilket peger på det monokulturelle i den kultu-

relle diskurs. Kristendomskundskabs fokus på kristendom legitimeres altså med henvisning 

til religionens betydning for værdierne i vores kulturkreds. Begrebet kulturkreds henviser til 

en gruppe geografiske områder med afgørende kulturelle fællestræk, og det kan i dette til-

fælde henvise til den vestlige verden, Europa, Skandinavien og Danmark, alt efter hvem man 

mener, har nogle afgørende fælles værdier. Men diskursivt henviser dette til, at der i ’vores 

kulturkreds’ er nogle værdier, som er forskellige fra andre kulturkredse, og som er påvirket af 

kristendommen.  

Her findes en intertekstuel reference til Grundtvig, idet han betegner, at historien og folkeån-

den har en særlig betydning for kulturkredsen, fordi fortiden er med til at skabe sammenhæng 

til nutiden. Løgstrup betegner også vigtigheden af kulturoverleveringer, fordi den verden vi 

lever i, er præget af disse. Derved benyttes referencen til Grundtvig og Løgstrup til at repro-

ducere den kulturelle diskurs i kristendomskundskab. Denne påstand om nogle fælles, danske 



Astrid Frank Andersen A170294 
Sabrina Larsen A170149 
3/5-2021 
 

Side 20 af 51 

værdier må også anses for en præsupposition, idet den i kraft af henvisningen til Grundtvig 

og Løgstrup opleves som en selvfølgelighed, der er nødvendig for opretholdelsen af faget 

gennem den kulturelle diskurs.  

Dertil kommer også, at eleverne i de ældste klasser skal opnå viden om andre religioner og 

livsopfattelser, hvilket må betegnes som den kulturelle diskurs, men denne del af formålet in-

deholder ikke en begrundelse på højde med den for kristendom. For den monokulturelle dis-

kurs ovenover henviser til Grundlovens § 4 “Den evangelisk-lutherske kirke er den danske 

folkekirke, og understøttes som sådan af staten“, hvorfor det også er legitimt at hævde i kri-

stendomskundskabs formål, at kristendom er en religion, der har en særlig betydning for vær-

dierne i Danmark. Det ville derimod, i kraft af Grundloven, ikke være meningsgivende at 

give andre religioner plads i faget ved at henvise til deres betydning for vores kulturkreds’ 

værdier. 

Den eksistentielle legitimering af kristendomskundskab ses flere steder i faghæftet.  

Det beskrives, at faget skal “kvalificere eleverne til at drøfte og reflektere over livets grund-

vilkår og de spørgsmål, som er knyttet til det at være mennesket”. Herved legitimeres faget 

med den eksistentielle diskurs, idet menneskets eksistens af nødvendighed drøftes, og det 

hævdes, at der er nogle særlige grundvilkår knyttet til mennesket, som eleverne i faget skal 

arbejde med. Det tilføjes, at “religioner og andre livsopfattelser konstitueres af disse spørgs-

mål og repræsenterer forskellige svarmuligheder”. Her legitimeres fagets arbejde med religio-

ner og forskellige livsopfattelse også ved den eksistentielle diskurs, da det beskrives, at de 

spørgsmål, der knytter sig til at være menneske, er netop det religioner og andre livsopfattel-

ser beskæftiger sig med. Dette refererer også til Tillichs korrelationsmetode, hvor han beskri-

ver, hvordan filosofiske spørgsmål kan besvares ud fra teologien. Dette er med til at reprodu-

cere den eksistentielle diskurs i den kristendomsfaglige diskursorden.  

 

Den kulturelle diskurs findes også flere steder i faghæftet. Fagets formål knyttes til folkesko-

lens formål, hvor undervisningen skal “ … gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og hi-

storie og give dem forståelse for andre lande og kulturer”, hvilket knyttes til stk. 2 i kristen-

domskundskabs formål, hvorved faget bidrager til at opfylde den pågældende del af folkesko-

lens formål. I denne forbindelse påpeges det igen, at eleverne skal kunne identificere grund-

læggende værdier i kulturen ud fra centrale bibelske fortællinger, hvorved der lægges særligt 

vægt på kristendoms betydning for den danske kultur. Herved bliver referencen til Grundt-

vigs tanker, om kulturen som bærer af et folks værdier igen tydelig. Kristendomskundskabs 
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kulturelle sigte indebærer også andre religioner og livsopfattelser, idet det beskrives, at disse 

præger både Danmark og verden, og at alle elever uanset baggrund skal kunne forbinde det 

faglige stof med deres virkelighed. Her tales der indenfor det multikulturelle i den kulturelle 

diskurs.  

 

Til faget findes fire kompetenceområder; Livsfilosofi og etik, bibelske tekster, kristendom og 

ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser, og til disse fire områder findes kompetence-

mål. Kompetencemålene for faget er bindende, mens færdigheds- og vidensmålene er vejle-

dende, og i analysen lægges særlig vægt på læseplanens beskrivelse af kompetenceområ-

derne, hovedspørgsmålene og forslag til emner, der kan undervises i.  

 

Først i afsnittet om fagets kompetenceområder findes en model, der viser en måde at bruge 

kompetenceområdet livsfilosofi og etik som indgangsvinkel til de tre resterende kompetence-

områder. Når faghæftet lægger op til dette, antydes det, at livsfilosofi og etik er det bærende 

for faget, idet det kan inkludere de øvrige kompetenceområder, hvorfor den eksistentielle dis-

kurs hæves over de andre. I samme model tydeliggøres det også, at kristendommen normativt 

fylder mest i faget, da der her findes to kompetenceområder, hvor kristendommen indgår, 

hvorved det monokulturelle vægtes højere end det multikulturelle.  

 

I kompetenceområdet livsfilosofi og etik, beskrives det, at arbejdet skal bestå af grundlæg-

gende tilværelsesspørgsmål og etiske principper, hvilket skal gøre eleverne i stand til at for-

holde sig til den religiøse dimension. Det nævnes, at dette kan udvikles ved filosofiske samta-

ler. Derved peger dette kompetenceområde mod den eksistentielle diskurs, idet der arbejdes 

med grundlæggende menneskelige vilkår, som eleverne skal forholde sig til, hvor det, at ele-

verne skal ‘forholde sig’ til den religiøse dimension, går igen fra fagets formål. 

Når filosofiske samtaler pointeres som en måde at udvikle elevernes evne til at forholde sig, 

peger det også på den eksistentielle diskurs, idet der ved filosofiske samtaler reflekteres over 

eksistentielle spørgsmål. Det henviser også til en mere specifik tilgang “filosofi med børn”, 

hvori hverdagsoplevelser diskuteres og bevæger sig til almene drøftelser. I tilgangen forstås 

det, at filosofi kan bidrage med væsentlige dannelsesaspekter for eleverne. (Nabe-Nielsen, 

2019, s. 17) Det beskrives i faghæftet, at disse filosofiske samtaler kan være grundlag for ele-
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vernes personlige og kritiske stillingtagen. Denne antagelse problematiseres f.eks. i det kriti-

ske fagsyn, hvor det at filosofere med børn ses som intimiderende, og derfor ikke noget der 

skal finde sted i skolen.  

 

Til hvert kompetenceområde knytter sig to hovedspørgsmål. Til kompetenceområdet livsfilo-

sofi og etik hedder spørgsmålene “hvad vil det sige at være menneske?” og “hvad er det gode 

liv?”, hvilket er eksistentielle spørgsmål, som kræver, at eleverne forholde sig til eksistensbe-

greber, der knytter sig til at være menneske samtidig med, at de får mulighed for at forholde 

sig til sig selv.  

 

Kompetenceområdet bibelske fortællinger legitimeres med en diskurs om, “at Bibelen og 

dens fortællinger har bidraget og bidrager til menneskers tolkning af grundlæggende vær-

dier”. Her sættes Bibelen i relation til nogle grundlæggende menneskelige værdier, hvorved 

området legitimeres med den eksistentielle diskurs. Dernæst beskrives, at eleverne gennem 

samtale om fortællingerne “opnår forståelse for de almen- menneskelige spørgsmål, som for-

tællingerne handler om og kan sætte indholdet i forhold til nutidige eksistentielle, etiske og 

religiøse problemstillinger”. Dette knytter sig til den kulturelle diskurs, hvor de religiøse for-

tællinger anses som kultur- og værdibærende, men samtidig peges der også på den eksistenti-

elle diskurs, idet fagets indhold her giver eleverne forståelse for religioner og livsopfattelsers 

grundbegreber, som kan sættes i relation til grundlæggende menneskelige spørgsmål.  

Den kulturelle diskurs findes også, fordi eleverne skal opnå kendskab til, “hvordan de bibel-

ske fortællinger har præget kultur og samfund før og nu”, hvorved de bibelske fortællinger 

anses for at have præget og stadig præger den kultur eleverne befinder sig i.  

Det er understreget her, at eleverne skal “stifte bekendtskab med” og “få en forståelse for” re-

ligioner og bibelske tekster, og samtidig sætte det i forhold til eksistentielle, religiøse og eti-

ske problemstillinger, hvilket peger på den eksistentielle diskurs.  

Hovedspørgsmålene til kompetenceområdet bibelske fortællinger lyder “hvad er det for al-

menmenneskelige spørgsmål, fortællingerne handler om?” hvilket peger på, at fortællingerne 

indeholder eksistentielle spørgsmål, som er vigtige at beskæftige sig med og “hvordan har de 

bibelske fortællinger præget kultur og samfund før og nu?”, hvorved de bibelske fortællinger 

har betydning for samfundet. Derved legitimeres arbejdet med de bibelske fortællinger både 

med den eksistentielle og kulturelle diskurs.  
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I kompetenceområdet kristendom “lærer eleverne om” og opnår en “grundlæggende forstå-

else af” kristendom, hvilket peger mod den kulturelle diskurs, idet kristendom opfattes, som i 

kompetenceområdet bibelske fortællinger, som en religion, der har bidraget til kultur og vær-

dier. Eleverne skal dog også “forholde sig”, men her i et historisk perspektiv og med fokus på 

Danmark og ikke det enkelte menneske, som i livsfilosofi og etik, og dette blik på kristen-

dommen medfører, at kompetenceområdet legitimeres med den kulturelle diskurs.  

 

I kompetenceområdet ikke-kristne religioner peges på historiske betydninger af religioner og 

livsopfattelser i dag, og hvordan de påvirker menneskers liv og samfundet, hvilket peger ind i 

den kulturelle diskurs. Eleverne skal i dette kompetenceområde “forholde sig” til hovedtanker 

og problemstillinger samt de dilemmaer, der kan opstå i samspillet mellem individ, fælles-

skab og samfund. At der her også peges på individet medfører, at dette kompetenceområde 

også legitimeres med den eksistentielle diskurs, omend det først finder sted i udskolingen.  

Fælles for kompetenceområderne kristendom og ikke-kristne religioner og livsopfattelse er, 

at der spørges til hovedtanker og praksisformer i hhv. kristendommen og ikke-kristne religio-

ner og livsopfattelser, hvilket peger på, at eleverne skal have en viden om disse som kultu-

relle fænomener, og dernæst spørges til betydningen for individ og samfund hvilket peger på 

en forståelse af religioner som noget kultur- og værdibærende med betydning for både individ 

og samfund, hvor betoningen af individ skaber en eksistentiel legitimering.  
 
Til sidst i faghæftet findes et bilag, der knytter sig til kompetenceområderne, hvori der gives 

eksempler på emner, der kan behandles i undervisningen. Heri ligger også en legitimering, 

idet disse emner viser, hvad Børne- og undervisningsministeriet anser som centralt for hvert 

kompetenceområde. For livsfilosofi og etik findes almene eksistentielle emner som liv og 

død, lykke og lidelse, mening og tomhed, som alle peger mod, at eleverne skal forholde sig 

eksistentielt til emnerne, og det peger derfor ind i den eksistentielle diskurs. Dernæst følger 

forslag til emner for de 5 verdensreligioner, kristendom, jødedom, islam, buddhisme og hin-

duisme. For hver af religionerne findes eksempler på højtider og ritualer, som er centrale for 

den pågældende religion og forståelsen af denne. Dette peger altså på den kulturelle diskurs.  

For kristendom findes en del grundbegreber, hvor flere går igen fra livsfilosofi og etik blandt 

andet tro/tvivl, kærlighed og håb, hvilket lægger op til, at disse, med udgangspunkt i kristen-

dom, kan fortolkes eksistentielt. Disse begreber medfører altså, at emnet kristendom også le-

gitimeres ved den eksistentielle diskurs. Det er en af Karna Kjeldsens vigtige pointer, at det 
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eksistentielle fokus i faget på kristendom er problematisk, fordi det kan virke som en indfø-

ring i kristendommen frem for blot en viden om religionen. I de øvrige religioner er ingen af 

emnerne knyttet til eksistentielle emner og grundbegreber, hvilket tyder på, at disse emner le-

gitimeres kulturelt.  

Opsummering 
Faget legitimeres i faghæftet ved intertekstuelle referencer til Grundtvig, Løgstrup og Tillich. 

Med disse referencer trækker faghæftet på andre tekster for at opretholde og reproducere de 

ønskede diskurser indenfor den kristendomsfaglige diskursorden.  

Den eksistentielle diskurs opretholdes i faghæftet ved at henvise til, at mennesket er et me-

ningssøgende væsen, som i faget skal forholde sig til den religiøse dimension og drøfte men-

neskers grundvilkår. Den eksistentielle diskurs benyttes til at legitimere arbejdet med eksi-

stentielle spørgsmål, og religioner som mulige svar på disse. Bibelske fortællinger anses som 

omhandlende grundlæggende menneskelige spørgsmål, hvorved dette også legitimeres med 

den eksistentielle diskurs. Livsfilosofi og etik henvises til som en metode, der kan inkludere 

de øvrige kompetenceområder, hvorved alle fire kompetenceområder præsenteres som muligt 

eksistentielle. I faghæftet legitimeres arbejdet med kristendom også med den kulturelle dis-

kurs, hvor fokus er det monokulturelle, idet kristendom anses som særlig betydningsfuld for 

dansk kultur og værdier. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser legitimeres som be-

tydningsfulde for Danmark og verden med den kulturelle diskurs med fokus på det multikul-

turelle. Den kulturelle legitimering betegner altså vigtigheden af forståelse for egen og andres 

kulturer.  

Læreres legitimering af kristendomskundskab - et diskursanalytisk blik  

Lærerne befinder sig også indenfor det kristendomsfaglige domæne, og må anses som være 

påvirket af diskurserne i faghæftet i kraft af faghæftets magtposition i domænet, samtidig 

med, at de har mulighed for at påvirke domænet i kraft af deres position som lærere ved deres 

didaktisering og praktisering af faget. De følgende kommunikative begivenheder analyseres 

med formål om at finde lærernes legitimering af faget, og derved anses den kommunikative 

begivenhed som repræsenterende for lærernes didaktisering af faget.  
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Lærer 1 

Citaterne der bruges i følgende analyse findes i bilag 1.  

Læreren har arbejdet på den pågældende skole i 15 år og undervist i kristendomskundskab i 

12-13 år.  Han er uddannet i faget og har primært undervist i udskolingen.  

Læreren legitimerer faget gennem både den eksistentielle og kulturelle diskurs. 

I begyndelsen af interviewet spørges der til lærerens generelle syn på faget, hvortil der blandt 

andet svares: ”Det er et helt andet personligt fag … men jeg synes de ting, der ligesom er mu-

ligheder for, og egentlig ikke kun mulighed, men også et krav, er noget med personlig stil-

lingtagen og noget med, at der ikke nødvendigvis altid er et enkelt svar … ”. Herved sker en 

legitimering af faget gennem den eksistentielle diskurs, idet faget anses som et personligt fag, 

der bearbejder spørgsmål uden endegyldige svar.  

Der spørges endvidere til faghæftet, hvori læreren fremhæver følgende:  

”Og så synes jeg jo, apropos stk. 3, det her med her med personlig stillingtagen, medansvar 

og handling i et demokratisk samfund og det er også virkelig der, hvor jeg siger, at det er her, 

hvor jeg synes kristendomskundskab som fag har en enorm berettigelse … det ligger simpelt-

hen for mig, så indgroet i faget, det her med personlig stillingtagen”. 

Her italesættes personlig stillingtagen som ‘indgroet’ i faget, og stk. 3 af fagets formål frem-

hæves som særlig vigtig. 

Den eksistentielle diskurs bruges også som legitimering i det følgende ”Det handler om at 

give dem et forhold til tro og give dem et forhold til religion, men også et forhold til etik, 

altså filosofi er også fantastisk. De her almenmenneskelige ting, hvorfor er er vi til. Det har 

mennesket jo til alle tider uanset hudfarve og religion undret sig over. Hvorfor er jeg til, hvor-

for skal jeg dø, hvad sker der efter døden? Hvad er meningen med livet egentlig, hvad er det 

jeg går og laver?” Her legitimeres både arbejdet med religioner og filosofi og etik med den 

eksistentielle diskurs, idet religioner og filosofi ses som svar på nogle grundlæggende spørgs-

mål.  

Lærerens legitimering af faget ses også tydeligt i det følgende:  

“Og så er det klart, at der også er mange i Danmark, der er kulturkristne. Nu tænker jeg i for-

hold til stykke to, altså det her med en historisk sammenhæng. Vi kan jo ikke løbe fra, at vi 

har været kristne i Danmark siden Jellingestenen, og meget af vores sådan samfund og lov-

givning osv. er jo meget ud fra sådan nogle kristne værdier. Og jeg synes også, at det her, 

hvad skal jeg kalde det, menneskesyn.”  
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Her legitimeres fagets fokus på kristendom og bibelske fortællinger med den kulturelle dis-

kurs, hvor det monokulturelle er i fokus, da der henvises til, at Danmark har nogle særlige 

værdier, der bygger på kristendommen, men læreren fortsætter med “Ja, nu modsiger jeg lidt 

mig selv. Jeg gør meget ud af også at forklare menneskesynet i islam, og hvordan tro og reli-

gion nemt kan misbruges, altså hvis man bliver for enerådig. Jeg synes jo, at der er fantasti-

ske ting i islam også, og i buddhisme osv. Altså jeg synes, det handler om at finde det, der gi-

ver mening, kan man sige.”  

Her legitimerer læreren igen med den kulturelle diskurs, men her med et multikulturelt fokus 

på alle religioner som lige vigtige og eventuelt problematiske. Arbejdet med andre religioner 

legitimeres eksistentielt, fordi læreren også anser disse som meningsgivende for menneskets 

eksistentielle søgen.  

Den kulturelle diskurs bruges igen som legitimering i det følgende ”…   så skal det handle 

om religion og stadig på et grundlag af kristendom. Det er det, der er hovedfokus og det sy-

nes jeg også det er, fordi det er det, der er vores kontekst her i verden, men vi skal også åbne 

os ud mod verden. Ja, og så skulle jeg til at sige, at det er vores kontekst, det passer jo heller 

ikke, der kommer jo … flere og flere andre trosretninger i vores samfund … ”.  

Her peger læreren først mod det monokulturelle, men retter sig dernæst mod det multikultu-

relle, idet han indtænker flere trosretninger som en del af samfundet. Han forholder sig altså 

nuanceret til fagets postulat om nogle grundlæggende værdier, som han ikke blot ser som 

kristne, danske værdier, men som en betegnelse, der også kan inkludere andre religioner, idet 

samfundet har gennemgået en udvikling, hvor flere trosretninger kommer til.  

Lærer 2 

Citaterne der bruges i følgende analyse findes i bilag 2. 

Denne lærer blev uddannet lærer i 2003 og har siden da undervist i faget.  

I det indledende spørgsmål italesættes faget som et “livskundskabs-filosofisk-religionsoply-

sende fag”. I samme svar legitimeres faget med følgende begrundelse; “ …  (Jeg) ved jo også, 

at det senere hen bliver sådan en måde at have et kig ud i verden på og forholde sig til nogle 

af de der personlige ting som vi mennesker har brug for - altså at vide noget om …, men det 

kan noget sådan mellemmenneskeligt som jeg synes er grundlæggende, det der med at være 

til her på jorden, … ” Når læreren forklarer, at faget kan bidrage til, at eleverne forstår og for-

holder sig til personlige ting og grundlæggende kår i tilværelsen, tillægges faget en særlig be-

tydning for elevens alsidige udvikling, hvor den eksistentielle og etiske dannelse er central. 
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Læreren bruger altså først den eksistentielle diskurs til at legitimere faget. Dog indleder lære-

ren også med at fortælle, at faget bør omdefineres en smule, men ikke til hvad det bør omde-

fineres til.  

I forhold til fagets formål tillægger læreren her den religiøse dimension betydning for faget, 

men uddyber med, at “religion for en stor gruppe af mennesker i verden er et konkret sådan 

pejleredskab i forhold til hvordan man agerer, … Så er det også noget helt konkret, en helt 

konkret måde at erkende, at folk gør ting i verden, sådan håndgribelige ting, træffer beslut-

ninger, som får indflydelse på mit og dit liv ud fra religiøse overbevisninger.” Læreren påpe-

ger altså, at den religiøse dimension er relevant, men at den kulturelle diskurs i højere grad 

bør legitimere faget. Dette uddybes yderligere idet “den der del med, at vi jo er et kulturkri-

stent land, altså mange af de ting vi går med i hverdagen gør … Taler med hinanden og vores 

referenceramme til de der sådan fortællinger om skyld og skam, og hvorfor verden ser ud 

som den gør. Det viser jo også tilbage til de der fortællinger fra bibelen, som vi er bygget op 

omkring, men det er jo i langt mindre grad nu.“ Igen legitimeres faget gennem den kulturelle 

diskurs, men hun fortæller også, at kristendommen fylder i mindre grad nu, hvilket kan være 

en henvisning til den omdefinering af faget, læreren mener er berettiget. Læreren bruger dog 

også arbejdet med de bibelske fortællinger og begreber som skyld og skam til at legitimere 

faget gennem den eksistentielle diskurs, hvorved kristendommen alligevel vægtes højt, når 

der f.eks. arbejdes med grundvilkår i tilværelsen.  

I interviewet spørges der også til, om noget i faget er mere relevant end andet, hvortil der sva-

res “Ja, altså det der med, at de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i 

vores kulturkreds. Jeg tror man måske tillægger det lidt for stor betydning. Jeg tror ikke det 

har så meget at skulle have sagt.” 

Her udfordrer læreren altså det monokulturelle i den kulturelle diskurs, som hun ikke mener 

udelukkende kan legitimere faget. Læreren påpeger også, at tingene har ændret sig og hun fø-

ler derfor, at hun nogle gange “går folkekirkens ærinde”. Læreren fortæller selv, at det pri-

mært er kristendommen, der kredses om i indskolingen, men at jødedom og islam medtænkes 

i undervisningen allerede i indskolingen, fordi “det er en stor familie langt hen ad vejen, og 

forsøger ligesom at tillægge det en værdi også som et sted at stå i livet, så de ligesom forstår, 

at det ikke kun er de kristne, der er de rigtige, og så er alle de andre jo så noget andet.” Det 

kan derfor siges, at læreren i højere grad legitimerer faget gennem den kulturelle diskurs med 

et multikulturelt frem for det monokulturelle fokus. 
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Læreren viser på denne måde kompleksiteten af undervisningsindholdet i faget, da kristen-

dommen og de bibelske tekster på den ene side bør fylde meget, da de er grundlæggende for 

det danske samfund og dets kulturarv, men på den anden side bør også andre religioner og 

kulturer inddrages mere og ses som svar på eksistentielle spørgsmål. 

Under interviewet spørges også til lærerens intention med faget, og hvad der er vigtigt, at ele-

verne får ud af faget, og til dette svarer læreren, at “…  det er rigtig vigtigt, at de forstår, at 

verden ser forskellig ud afhængig af hvad man tror på, og at vi kan ikke bare gå med den der 

hedder; jamen det er jo oplagt, at det er sådan det er, fordi hvis man står med et udkigspunkt 

et andet sted fra, … så skal man have respekt for det … Respekten for andre mennesker og 

for det, der er fremmed, og som vi ikke forstår, men at forstå at det heller ikke er meningen, 

at vi skal forstå alting, men vi skal stadig respektere det.” Lærerens udsagn opretholder den 

kulturelle diskurs som legitimering af faget, fordi der lægges vægt på, at faget skal være et 

oplysende kulturfag, hvor eleverne skal opnå viden om og forståelse for andre.  

Opsummering 
Lærer 1 legitimerer primært faget med den eksistentielle diskurs, idet faget fremhæves som et 

personligt fag, der skal relatere sig til elevernes hverdag, hvor eleverne får mulighed for at 

finde forskellige svar på eksistentielle spørgsmål. Læreren henviser også særligt til den per-

sonlige stillingtagen, som faget skal bidrage med. Læreren legitimerer også faget gennem den 

kulturelle diskurs, men her er læreren meget splittet mellem det monokulturelle og det multi-

kulturelle aspekt, idet han mener, at det monokulturelle er væsentligt for samfundet, men at 

samfundet i dag også omfatter flere trosretninger, hvorfor det multikulturelle findes vigtigere. 

Læreren påpeger desuden, at det er relevant, at ikke-kristne religioner også sættes i et eksi-

stentielt perspektiv.  

Lærer 2 legitimerer primært faget gennem den kulturelle diskurs, hvor det særligt er med et 

multikulturelt fokus, idet læreren betragter andre religioner og kulturer på lige fod med den 

kristne som betydningsfuld for mennesker og samfund. Den eksistentielle diskurs oprethol-

des, når læreren fremhæver vigtighed i, at eleverne skal forholde sig til menneskelige grund-

vilkår. Begge lærere er enige om, at det danske samfund er opbygget om kristne værdier og 

fortællinger, men de mener dog, at samfundet har udviklet sig, så andre religioner og kulturer 

har større indflydelse, og derfor er endnu vigtigere at forholde sig til, hvorfor den kulturelle 
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diskurs både benyttes til legitimering af arbejdet med kristendommen og bibelen, men i sær-

deleshed også benyttes med et multikulturelt sigte, hvor andre religioner og kulturer ses som 

en del af samfundet. 

Elevers legitimering af kristendomskundskab - et diskursanalytisk blik 

Citaterne der bruges i følgende analyse findes i bilag 3.  

Interviewene med eleverne anses for en samlet kommunikativ begivenhed og analyseres som 

dette. Eleverne befinder sig indenfor det kristendomsfaglige domæne, hvor de bliver påvirket 

af de diskurser, som lærerne legitimerer faget med, og hvor de kan påvirke faget i kraft af de-

res deltagelse og opfattelse af faget.  

 

Den første 9. klasses piger påpeger i interviewet, at det er vigtigt at have kristendomskund-

skab, ”for ellers ville man ikke lære om kristendom og religion nogen steder”. Der peges altså 

mod den kulturelle diskurs, og det understreges også, når de siger, at de gerne vil vide, ”hvor-

for man egentlig er kristen, og hvad det hele er for noget”. 

Den eksistentielle diskurs kommer også til syne, idet det beskrives, at pigerne især er glade 

for diskussioner i klassen om blandt andet skæbne og meningen med livet, og længere henne i 

interviewet tales der yderligere om skæbnen, hvor det er tydeligt, at pigerne selv forsøger at 

formulere nogle svar på, hvorfor ting sker, og hvad skæbnen er, hvilket er nogle centrale eksi-

stentielle emner.  

Faget legitimeres med den kulturelle diskurs idet pigerne siger ”det er sådan set i skolen, jeg 

har fået det, jeg ved. Jeg har aldrig sådan rigtig snakket om det … vi snakker aldrig om kri-

stendom derhjemme”. Denne kulturelle legitimering står stærkt i og med, at den viden de får i 

kristendomskundskab, ikke er én de føler, at de kan tilegne sig andre steder. Ovenstående 

suppleres med ”Jeg synes bare det er rart at kunne se det fra andre sider i stedet for bare at se 

min egen lille tanke og høre andres, ik´!” Hvilket tyder på, at faget kan påvirke elevernes tan-

ker.  

  

Hos drengene i den klasse er det særligt den kulturelle diskurs, der opretholdes. Det ses 

blandt andet når drengene siger ”for religion har jo ret stor indflydelse på folk i forskellige 

lande, så på den måde er det meget vigtigt at kunne forstå, hvad deres hensigter med religion 

er”. Drengene finder ikke den eksistentielle del af undervisningen så væsentlig, idet de udta-

ler, at de tidligere skulle snakke meget om deres værdier, men at de ikke behøver det længere. 
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Derved udfordres den eksistentielle diskurs i faget. For drengene handler det hovedsageligt 

om andre kulturer og religioner, og der henvises særligt til islam ”da jeg ikke kendte til islam 

og så, at de gik med tørklæde, syntes jeg, det var fjollet, så lærte vi lidt om det, og så var det 

ikke så skørt, så jeg ændrede jo min opfattelse”, hvorved faget legitimeres gennem den kultu-

relle diskurs, hvor det anses som vigtigt at have viden om andre religioner. 

 

Pigerne i den anden 9. klasse synes, det er vigtigt at lære om både kristendom og andre religi-

oner ”for at blive klogere på vores egen tro, på andres tro og respektere og forstå andre”. Her-

til nævner de, at det er vigtigt, når man rejser ud i verden, og når der kommer indvandrere til 

Danmark, og de giver eksempel på, at det er vigtigt at vide, at muslimer ikke spiser svinekød, 

så man ikke kommer til at give dem det. Faget legitimeres herved gennem den kulturelle dis-

kurs, hvor kristendom og andre religioner findes vigtige for forståelse af verden. Det er van-

skeligt at gennemskue, hvorvidt der tales om ‘vores’ og ‘andre’ som en monokulturel segre-

gering mellem ‘os’ og ‘muslimer’, eller om der, idet der også tales om ‘respekt’ og ’forståelse 

for andre’, kan være tale om en multikulturel tilgang til dansk kultur.  

 

Drengene i denne klasse taler særligt om emnet kristendom, som de ikke mener er så vigtigt i 

de højere klasser, og at de har lært det meste om kristendom til konfirmationsforberedelsen. 

De er skeptiske overfor, at man skal have faget, og forbinder det primært med viden om reli-

gioner, særligt kristendom. Drengene udfordrer altså her antagelsen om, at faget er vigtigt, 

hvor særligt den eksistentielle diskurs udfordres. 

De mener dog, at faget kan afskaffe noget uvidenhed, særligt i relation til kristendommen. 

”jeg tror heller ikke, at det er alle, der får den nødvendige kristendomsundervisning i hjem-

met, som deres forældre har lovet, at de skal have.” Her forbinder drengene faget med en for-

kyndende tilgang, som udfordrer de ellers herskende diskurser om at faget har et eksistentielt 

og kulturelt sigte.  

 

Pigerne i den tredje klasse indleder interviewet med at sige, at “det er ikke meningen, at vi 

skal få tro - Nej, nej, det er det ikke, det handler om vores egen mening. - Lærerne skal lige-

som forklare om religioner og kristendom.” Udtalelsen peger både ind i den kulturelle dis-

kurs, fordi der skal forklares noget om religioner, og fordi de ikke skal ‘få’ tro, og den eksi-

stentielle, fordi det handler om elevernes egen mening. Senere i interviewet tales der meget 

om forskellige religioner, hvor særligt islam er i fokus, og pigerne udtaler ”for vi lærte f.eks. 
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om det der islam, men det var så også meget kulturen med, at de bærer tørklæde og sådan, og 

så har vi danskere meget med, at tørklæder, det er en dårlig ting, og det er kvindeundertryk-

kende, og så lærte vi, hvorfor de egentlig gør det, og at det ligesom er for, at mænd ikke skal 

vælge dem på deres udseende, og så får det da mig til at tænke over, at det godt kan være i 

orden at de går med tørklæde … (det) får os til at tænke - så vi ikke kun tror, at det er os selv, 

der har ret … ”. Denne udtalelse peger ind i den kulturelle diskurs, hvor der både ses et 

mono- og multikulturelt blik, idet der skelnes mellem “danskere” og “muslimer”, men det 

multikulturelle ses, idet det ‘os’ der tænker og reflektere kan referere til en tanke om nogle 

fælles danske værdier og kultur, som her udvides med en større forståelse for ændringer i 

samfundet.  

 

Drengene i den tredje klasse legitimerer primært i den kulturelle diskurs, da de påpeger, at det 

er vigtigt at lære om kristendom ”for vores grundlov er bygget op over det. - og de ti bud. - 

og påske og jul”. De betegner altså faget som vigtig for at forstå samfundet og kulturen, og at 

kristendom er særlig for netop deres kultur, hvilket tyder på et monokulturelt sigte, hvor ‘vo-

res’ kultur er en kristen kultur.  

De udtaler dog også ”det er også vigtigt for os kristne at høre om andre religioner. - så man 

også kan vælge. - Det er også noget med det frie valg … man skal have noget at vælge imel-

lem, så det ikke bare bliver kastet i hovedet på en, at det skal du”. Drengene omtaler altså sig 

selv og klassekammeraterne som kristne, men de oplever, at deres tro og den kristne kultur 

udfordres, hvilket tyder på et multikulturelt fokus.  

Drengene nævner nogle eksistentielle temaer som for eksempel tro, og de forholder sig også 

til, hvad tro og religion er, men de relaterer det ikke til sig selv, og de siger, at kristendoms-

kundskabsundervisningen ”betyder ikke noget mere for vores tro”, hvilket tyder på at det ek-

sistentielle i faget ikke er noget de har oplevet eller er bevidste om.  

Opsummering  
I analysen af elevinterviews er der en tydelig kulturel legitimering af kristendomskundskab, 

hvor arbejdet med kristendom, bibelske fortællinger og andre religioner legitimeres med den 

kulturelle diskurs. De fleste elever oplever, at de i faget får viden om forskellige religioner og 

kulturer, hvor særligt viden om islam findes vigtig. Flere elever taler også om, at det er vig-

tigt at have viden om kristendom, fordi de kommer fra en kristen kultur, og de derfor mener, 
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at det er en væsentlig del af mange danskeres liv. Den kulturelle legitimering af faget opret-

holdes altså af vigtigheden af at forstå andre kulturer, og af at kristendommen anses som cen-

tral for værdierne i elevernes kulturkreds. Der findes både et monokulturelt og multikulturelt 

fokus i elevernes udtalelser, hvor det monokulturelle findes i opfattelsen af ‘vores’ kultur som 

kristen kultur, men det ses alligevel, at den opfattelse udfordres i undervisningen.  

Den eksistentielle diskurs legitimerer faget idet eleverne særligt betegner vigtigheden af dis-

kussioner, de har haft i klassen om eksistentielle grundbegreber, hvor flere elever oplever, at 

de får udviklet og udfordret deres holdninger, og hvor de bliver nødt til at forholde sig til 

grundbegreberne, men i elevernes udtalelser er den kulturelle diskurs hegemonisk i legitime-

ring af faget, idet det særligt er viden om kristendom og andre religioner, der findes vigtig, og 

fordi arbejdet med ikke-kristne religioner ikke legitimeres eksistentielt.  

Kristendomskundskab i den sociale praksis 

Idet faghæftet, lærere og elever alle befinder sig inden for det kristendomsfaglige domæne, 

som både påvirker og påvirkes af de herskende diskurser, må det forventes at diskurserne fra 

faghæftet, der legitimerer faget ‘siver ned’ i lærernes og elevernes legitimering af faget.  

Den eksistentielle og kulturelle diskurs udelukker ikke nødvendigvis hinanden og fører til 

diskursiv kamp. Men de kan udfordre hinanden i kraft af, hvilke dele af faget, der legitimeres 

af den ene eller anden diskurs. Når faget ifølge Folkeskoleloven har den evangelisk-lutherske 

kristendom som sit centrale kundskabsområde samtidig med, at Tillichs religiøse dimension 

står centralt, kan arbejdet med kristendom anses som særligt legitimeret ved den eksistentielle 

diskurs. 

Der ses modsætninger ved den måde ikke-kristne religioner og livsopfattelser skal bearbej-

des. Det beskrives med den religiøse dimension, at religioner er konstitueret af og kan give 

svar på grundlæggende menneskelige spørgsmål, hvilket både må omfatte kristendom og 

ikke-kristne religioner. Derved legitimeres de ikke-kristne religioner med den eksistentielle 

diskurs. Heroverfor står den måde, ikke-kristne religioner kan didaktiseres ifølge faghæftet, 

som peger på, at de skal bearbejdes med begreber, der omhandler den religiøse praksis, og 

ikke som svar på eksistentielle spørgsmål, hvorved den kulturelle diskurs her benyttes som 

legitimering. Dette til trods for, at livsfilosofi og etik præsenteres som en tilgang til alle kom-

petenceområderne. Dette kan, i sammenhæng med, at den evangelisk-lutherske kirke som 
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centralt kundskabsområde, udfordre den måde religioner didaktiseres i undervisningen og 

dermed, hvordan eleverne opfatter disse. Er det kun kristendom, der didaktiseres i et eksisten-

tielt perspektiv, kan det lede til, at denne religion ses som ’den rigtige’ og ikke-kristne religi-

oner anses som ’fremmede’, og den kvalitative lighed, der burde være mellem arbejdet med 

religionerne, forsvinder. Denne problematik knytter sig til det kritiske fagsyn, hvor det pro-

blematiseres, at de ikke-kristne religioner præsenteres i et praktisk perspektiv og kristendom i 

et eksistentielt. Dette bærer elevernes udtalelser præg af, idet de betegner vigtigheden af at 

forstå ’vores’ kultur og kristendommen, idet ’vi’ er kristne, hvilket står overfor, at de ønsker 

viden om islam, som de anser for anderledes end deres kultur.  

Dette modstrider delvist lærernes tilgang til faget. Særligt lærer 1 påpeger at eleverne også 

kan lære noget af andre religioner end kristendommen, hvorved det må antages, at han også 

underviser i religionerne med dette eksistentielle sigte.  

Fagets fokus på nogle grundlæggende værdier i samfundet modsiges også af lærerne, som op-

fatter danske værdier i et bredere og mere dynamisk, multikulturelt perspektiv. Her kan der 

ses en påvirkning fra det kritiske fagsyn, hvor prioriteringen af den kristne kulturarv ses som 

etnocentrisme. Elevernes udtalelser tyder på, at de opfatter danske værdier som kristne og 

ikke som hos lærerne, der har en bredere opfattelse af dansk kultur og værdier.  

Hverken lærere eller elever sætter spørgsmålstegn ved, at faget præsenterer religioner i et ek-

sistentielt perspektiv, men dette udfordres af det kritiske fagsyn, hvor denne behandling af re-

ligioner, hvor særligt kristendom er fremtræden, anses for forkyndende og dermed problema-

tisk for faget.  

 

Idet faget gennem dets historie har en, dog med tiden løsere tilknytning til kristendommen og 

den evangelisk-lutherske folkekirke, som stadig står som det centrale kundskabsområde for 

faget jf. Folkeskoleloven § 6, er det antageligt, at religiøsiteten i samfundet er en af de kultu-

relle relationer, som påvirker og påvirkes af diskurserne i kristendomskundskab. Lærerne kan 

antages at være påvirket af den udvikling i religiøsiteten, som beskrives i afsnittet Dansker-

nes religiøsitet i det senmoderne samfund, da de peger på, at den kulturelle diskurs ikke læn-

gere står stærkt som legitimering af faget, fordi der er sket en ændring. Her tales der både om 
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en ændring i mangfoldigheden af religioner i det danske samfund, og en ændring i religiøsite-

ten og værdierne i Danmark. De mener dog, at kristendommen stadig er en vigtig del af faget, 

og at den er bærer af nogle værdier, men at den ikke har samme rang som tidligere. Det ses, 

at faget tilpasser sig denne ændring i religiøsitet, særligt fordi lærerne kan bruge deres didak-

tiske frihed til at skabe en undervisning, som de mener, passer ind i samfundet, hvilket ifølge 

interviewene er et fag, hvor der er en mere multikulturelt opfattelse af dansk kultur og vær-

dier. Faghæftet må også anses at være præget af udviklingen i danskernes religiøsitet, idet 

den med præsuppositionen omkring danske værdier og kultur, forsøger at opretholde nogle 

bestemte forestillinger om dansk kultur og værdier, idet det kan findes gavnligt for samfun-

det. Derved bliver faghæftet en måde at udøve magt, så de ønskede forestillinger om dansk 

kultur og værdier reproduceres i undervisningen. Faghæftet forsøger muligvis at skabe og op-

retholde en sammenhængskraft i den danske befolkning, så afstanden mellem forskellige 

grupper ikke bliver for stor, ved at understrege en fælles kultur og værdier. Dette kan givetvis 

være gavnligt for samfundet, i og med der skabes fællesskaber på tværs af mennesker, men 

det kan frygtes at denne insisteren på bestemte danske værdier, der bunder i kristendommen, 

kan ekskludere en stor del af befolkningen, der ikke anser sig selv som kristne, og som der-

ved af den øvrige del af befolkningen ikke anses som en del af den danske kultur.  

 

Giddens påpeger, at der i det senmoderne samfund ikke længere findes de samme faste nor-

mer og værdier, men kristendomskundskab opretholder tanken om nogle grundtanker om 

mennesket som et meningssøgende væsen og nogle værdier, som ’vi’ i Danmark er fælles 

om, hvorved kristendomskundskab står i modsætning til tanken om, at der ikke findes fælles 

værdier og traditioner. Det kan anses som, at kristendomskundskab imødegår det senmoderne 

samfund, som af Giddens defineres som et samfund med større individualitet med mere fri-

hed for mennesket til at skabe sig selv, og hvor værdier og traditioner opløses. Faget imøde-

går opløsning af traditioner, individualisering og øget refleksivitet, da faget kan give eleverne 

mulighederne for at reflektere over værdier, der giver mening for dem, og ikke blot kræve, at 

de reproducerer tidligere tiders traditioner og værdier, hvorved der kan skabes forståelse for 

nye bredere værdier og kulturer, som inkluderer pluraliteten og kompleksiteten i det senmo-

derne, multikulturelle samfund. 
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Handleperspektiver - et bud på eksistentiel og interkulturel undervisning   

I analysen tyder det på, at ikke-kristne religioner primært behandles i et kulturelt og fakta-ba-

seret perspektiv, og ikke som det til dels foreskrives i faghæftet, som svar på eksistentielle 

spørgsmål. Derudover ses en tendens til et snævert kultur- og værdibegreb i faghæftet og 

blandt eleverne, som lærerne ikke deler i kraft af samfundets udvikling.  

Derfor vil vi her give et bud på, hvordan ikke-kristne religioner kan didaktiseres i et eksisten-

tielt og multikulturelt perspektiv. Der tages dog forbehold for begrebet multikulturalisme, da 

det kan forstås på flere måder, blandt andet som “de normative og politiske svar på det histo-

risk-sociologiske faktum, at et samfund eller et fællesskab er flerkulturelt.” (Jellesen, 2016, s. 

114) Derved bliver multikulturalisme som begreb neutralt, og ikke nødvendigvis med sigte på 

at fremme den kulturelle diversitet. I stedet anvendes begrebet interkulturalisme, da begrebet 

rummer en åbenhed, hvor kultur forstås som et dynamisk og komplekst begreb, der skabes af 

mennesker i forskellige sammenhænge. Målet med interkulturel undervisning er, at “alle ele-

vers individuelle projekter knyttes til et inkluderende nationalt og politisk fællesskab med 

fælles værdier”. (2016, s. 114) 

Undervisning med et eksistentielt sigte kan tage udgangspunkt i Tillichs korrelationsmetode, 

som er beskrevet i teoriafsnittet, hvor der tages udgangspunkt i almene tilværelsesspørgsmål 

og de svar, som religionerne kan give herpå. Men hvis undervisningen både skal forekomme 

interkulturel og eksistentiel, må undervisningen medtænke og sætte elevernes sociale og kul-

turelle erfaringsverden i centrum for eksistentielle drøftelser, så det ikke blot er kristne grund-

tanker, som læreren udvælger, der bliver udgangspunkt for undervisningen. Undervisningen 

skal medføre, at eleverne på tværs af religiøse og kulturelle skel kan drøfte eksistentielle, 

vedkommende spørgsmål med et mål om at udfordre og udvikle elevernes forståelser.  

For at opnå dette, kan metoden ”filosofi med børn” benyttes. Som udgangspunkt for filosofi-

ske drøftelser må elevernes fælles eksistentielle undring stå centralt. Der opstilles her en hy-

potetisk fælles undren som eksempel for undervisningen. Overvejelser omkring døden findes, 

efter vores erfaringer, ofte interessante af mange børn og unge, og det må ses som et almen-

menneskeligt vilkår. Derfor foreslås det hypotetiske spørgsmål ”hvad sker der, når man dør?” 

Dertil må det eksistentielle spørgsmål undersøges, så der kan gives forskellige svar, som ele-
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verne kan forholdes sig kvalificeret til. Denne undersøgelse må initieres af læreren, så der op-

nås en bred vifte af svar på spørgsmålet. Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i religiøse 

svar, hvor både kristendom, islam og buddhisme kan give forskellige svar på spørgsmålet. Nu 

undersøges de forskellige religioners svar på spørgsmålet med den religionsfænomenologiske 

tilgang. Tilgangen er optaget af at afdække religiøse fænomener, så eleverne bliver i stand til 

både at forstå den enkelte religion og kunne beskrive ligheder og forskelle mellem religioner.  

Når eleverne har opnået viden om, hvordan de forskellige religioner forholder sig til spørgs-

målet, kan de kvalificeret forholde sig til det, og samtidig trække på egne overvejelser. De får 

her også forståelse for, at religion sjældent fortolkes fuldstændigt i overensstemmelse med de 

religiøse tekster, hvorved de opnår en forståelse af, at religion og kultur er dynamisk og op-

står i mødet mellem mennesker. Dette foregår i en filosofisk samtale, hvor religionernes svar 

på spørgsmålet ’hvad sker der, når man dør?’ drøftes. Samtalen skal både inddrage religioner-

nes perspektiv, elevernes forforståelser og egne refleksioner og skabe en refleksion hos ele-

verne over andre perspektiver end deres egne. I samtalen får eleverne mulighed for at forstå 

andres perspektiver og sætte sig i deres sted, hvorved der kan opstå nye forståelser i klassen. 

Tvungen stillingtagen bør ikke efterstræbes, men læreren skal sikre, at de almene filosofiske 

overvejelser kan skabe overvejelser om, hvad de svar, der nu er fundet, ville afstedkomme i 

elevens eget liv, hvis de var sande.  

Undervisningen bliver på denne måde både stof- og elevorienteret, så elevernes livsverden 

skaber udgangspunkt for at arbejde med et stof, hvorved eleverne bliver bevidste om forskelle 

og ligheder mellem religionerne, og hvordan disse kan fortolkes på et utal af måder. Derved 

bidrager undervisningen både til elevernes eksistentielle dannelse og interkulturelle forstå-

else.  

Konklusion 

Faghæftet legitimerer kristendomskundskab gennem to diskurser; den eksistentielle og den 

kulturelle diskurs. I den eksistentielle diskurs henvises særligt til Tillichs begreb om den reli-

giøse dimension, hvor argumentet, at mennesket naturligt er meningssøgende, bruges til at 

legitimere faget. Den kulturelle diskurs legitimeres både med et mono- og multikulturelt 
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sigte. Det monokulturelle legitimeres med henvisning til kristendommen og de bibelske tek-

ster som særligt væsentlige for forståelsen af det danske samfund og dets kulturkreds og vær-

dier, hvorimod det multikulturelle legitimeres gennem relevansen af at forstå andre religioner 

og livsopfattelser, der har betydning for Danmark og verden. I faghæftet ses en tendens, hvor 

kristendom legitimeres med den eksistentielle diskurs, idet det knyttes til eksistentielle em-

ner, hvorimod ikke-kristne religioner primært legitimeres med den kulturelle diskurs, hvor 

emnerne knytter sig til religionernes praksis. Den kulturelle diskurs trækker særligt på 

Grundtvig og Løgstrups tanker om livsoplysning og tilværelsesoplysning, hvor historien og 

fortællingen har en central plads, for at forstå fortiden og skabe sammenhæng til nutiden.   

Lærerne legitimerer faget med den eksistentielle diskurs ved at henvise til, at faget kan være 

med til at give eleverne blik for forskellige svar på eksistentielle spørgsmål, hvorved den ek-

sistentielle diskurs fra faghæftet reproduceres. Med den kulturelle diskurs legitimerer lærerne 

vigtigheden af at forstå, hvordan kristendommen og Bibelen har betydning for samfundet, 

men de legitimerer samtidig også med et fokus på, at flere religioner og kulturer har indfly-

delse, idet samfundet har ændret sig.  

Eleverne legitimerer primært faget med den kulturelle diskurs. Herigennem legitimeres arbej-

det med kristendom og Bibelen, idet eleverne finder det vigtigt for dem selv og deres forstå-

else af samfundet. Viden om andre religioner, særligt islam, findes også vigtig, men i mod-

sætning til lærerne finder eleverne det primært relevant for at forstå ’andre’, som ikke er en 

del af den danske kultur.  

Når analyserne sættes i forhold til den sociale praksis, bliver det tydeligt, at faghæftet forsø-

ger at opretholde nogle diskurser, som udfordres af samfundets udvikling. Kristendom og bi-

belske tekster som grundlag for værdierne i vores kulturkreds udfordres af en ændring i dan-

skernes religiøsitet, hvor religions betydning bliver mindre, og hvor individer i højere grad 

selv skaber deres religion. Giddens tanker om det senmoderne samfund, hvor traditioner og 

værdier udfases, og der forekommer en individualisering og som følge heraf en højere grad af 

refleksivitet, kan kristendomskundskab antages at ville imødekomme. Faget fastholder dansk 

kultur og værdier som noget særligt, hvilket både kan skabe en sammenhængskraft i befolk-

ningen, men også skabe segregering blandt folk, der opfatter sig som danske og ikke-danske. 
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Den øgede refleksivitet imødekommer faget, idet det giver mulighed for, at eleverne kan re-

flektere over og finde svar på forskellige eksistentielle spørgsmål.  

Ønsker man en undervisning med et interkulturelt og eksistentielt fokus, kan man benytte me-

toden filosofi med børn i sammenhæng med den religionsfænomenologiske tilgang, hvor ele-

verne både vil opleve et indefra og udefra perspektiv på religionerne, og hvor de med deres 

egne erfaringer kan opleve, at der findes mange mulige fortolkninger af alle religioner. 
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Bilag 

Bilag 1 - Lærer 1 

Vil du fortælle lidt om dit syn på faget kristendomskundskab? 

Det er fordi, at jeg synes faktisk kristendom er et fag, som kan noget helt andet end andet end 

andre fag, og det er nogle helt andre, hvad skal man sige, diskussioner, dilemmaer. Det er et 

helt andet sådan personligt fag, synes jeg, end mange af de andre fag. Jeg har jo også historie 

og jeg har jo også dansk osv., men jeg synes de ting, der ligesom er muligheder for, og egent-

lig ikke kun mulighed, men også et krav, er noget med personlig stillingtagen og noget med, 

at der ikke nødvendigvis altid er et enkelt svar, og at det jeg synes, er lige så vigtigt som du 

synes, (...) Og i udskolingen er der jo de der fire områder man skal arbejde med, hvor det ene 

hedder kristendom og det andet hedder bibelske tekster, så i hvert fald 50% handler jo i hvert 

fald om kristendom, men altså, nu lyder det som om, at jeg ikke følger læseplanen, sådan er 

det jo ikke, men for mig handler det jo om religion. Det handler om tro. Det handler om mo-

ralske, etiske dilemmaer. Det handler også om filosofi, altså det handler også om livsoplys-

ning, som der engang var et fag, der hed på seminariet, og det tænker jeg også rigtig meget er 

med til at danne de unge mennesker som de ikke får i noget andet fag. 

 

Hvad tænker du om fagets formål? 

I virkeligheden, så synes jeg jo det underbygger ret fint det jeg lige har sagt. … Og så er det 

klart, at der også er mange i Danmark, der er kulturkristne. Nu tænker jeg i forhold til stykke 

to, altså det her med en historisk sammenhæng. Vi kan jo ikke løbe fra, at vi har været kristne 

i Danmark siden Jellingestenen, og meget af vores sådan samfund og lovgivning osv. er jo 

meget ud fra sådan nogle kristne værdier. Og jeg synes også, at det her, hvad skal jeg kalde 

det, menneskesyn, så kommer det … Ja, nu modsiger jeg lidt mig selv. Jeg gør meget ud af 

også at forklare menneskesynet i islam, og hvordan tro og religion nemt kan misbruges, altså 

hvis man bliver for enerådig. Jeg synes jo, at der er fantastiske ting i islam også, og i bud-

dhisme osv. Altså jeg synes, det handler om at finde det, der giver mening, kan man sige. 

Men ja. Og så synes jeg også det her med andre religioner og livsopfattelser, der står til sidst i 

stk. 2, det synes jeg også er rigtig vigtigt, og derfor prøver jeg altid i min undervisning at for-

søge at sammenligne på tværs af religioner. Det kan godt være jeg har et emne, der handler 

om islam, og 80% af tiden handler om islam, og det er det, der er centralt, fordi det er en af 

de religioner vi skal arbejde med f.eks. Men hvordan er det her i kristendommen også, og 
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hvordan ser buddhister på det samme, sådan så de er bedre klædt på til at tage stilling. Og så 

synes jeg jo, apropos stk. 3, det her med her med personlig stillingtagen, medansvar og hand-

ling i et demokratisk samfund og det er også virkelig der, hvor jeg siger, at det er her, hvor 

jeg synes kristendomskundskab som fag har en enorm berettigelse … Altså det ligger sim-

pelthen for mig, så indgroet i faget, det her med personlig stillingtagen, fordi vi ikke arbejder 

med rigtig og forkert på den måde.  

 

Hvad tænker du om fagets navn? Om det er kristendomskundskab eller religion? 

… Så jeg mener for mig, så skal det handle om religion og stadig på et grundlag af kristen-

dom. Det er det, der er hovedfokus og det synes jeg også det er, fordi det er det, der er vores 

kontekst her i verden, men vi skal også åbne os ud mod verden. Ja, og så skulle jeg til at sige, 

at det er vores kontekst, det passer jo heller ikke, der kommer jo flere og flere muslimer og 

der kommer flere og flere andre trosretninger i vores samfund, så jeg synes også, at det skal 

afspejle vores samfund, at vi er mere blandede end vi var for 100 år eller 200 år siden. Så ja, 

så jeg er nok for at summere op, nok mest til religionslærerforeningen.  

 

Har du en bestemt intention med faget? 

For mig det der med kristendom, nu snakker du intention, altså. Jeg skulle til at sige, at for 

mig er det ikke så vigtigt med de faglige begreber, og det er det så alligevel, ik’. Det er derfor 

jeg er sådan lidt vægelsindet, men jeg tænker faktisk kristendomskundskab som fag er enormt 

sådan udviklende og sådan … Jamen, jeg er bange for at gentage mig selv, men det der med, 

at det er nogle helt andre parameter vi spiller på, så min intention er meget det her med at få 

dem til at udvide deres horisont, forholde sig til omverden og respektere, at der er mange for-

skellige livsformer, trosformer, men samtidig have en bevidsthed om, at de livsformer og 

trosformer også er med til at påvirke samfundet.  

 

Nu siger du det ikke er noget, der kommer på forældremøder eller skole-hjem-samtaler, men 

hvis det gjorde, hvordan kunne du så godt tænke dig at tale om det? 

… Det handler om at give dem et forhold til tro og give dem et forhold til religion, men også 

et forhold til etik, altså filosofi er også fantastisk. De her almenmenneskelige ting, hvorfor er 

er vi til. Det har mennesket jo til alle tider uanset hudfarve og religion undret sig over. Hvor-

for er jeg til, hvorfor skal jeg dø, hvad sker der efter døden? Hvad er meningen med livet 

egentlig, hvad er det jeg går og laver?  
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Bilag 2 - Lærer 2 

 
Vil du fortælle lidt om dit syn på kristendomskundskab?  

… Det er sådan et lidt fortærsket … Altså det der kristendomskundskab, det er jo et livskund-

skabs-filosofisk-religionsoplysende fag, som bliver … Altså som har sådan en negativ klang, 

altså til trods for, især i indskoling, at rigtig mange børn synes det er et mega hyggeligt og 

spændende fag. Og jeg synes, at det har en stor relevans. Jeg tænker jo, jeg ser kun en lille 

flig af det, nu i år er jeg kun indskolingen, men ved jo også, at det senere hen bliver sådan en 

måde at have et kig ud i verden på og forholde sig til nogle af de der personlige ting som vi 

mennesker har brug for - altså at vide noget om. Ja, så jeg synes faktisk, det er et vigtigt fag, 

og jeg ved godt, at alle faglærer synes deres fag er, men det kan noget sådan mellemmenne-

skeligt som jeg synes er grundlæggende, det der med at være til her på jorden, som er spæn-

dende. 

 

Hvad du tænker om fagets formål? 

Jeg tænker jo, at det er et formål, der beskriver meget fint hvad det er, faget skal kunne. Og at 

det der med at forstå, forholde sig til den religiøse dimension. Ja selvfølgelig er den religiøse 

dimension, men det handler også meget om … Fordi religion for en stor gruppe af mennesker 

i verden er et konkret sådan pejleredskab i forhold til hvordan man agerer, også for ekstremi-

ster. Så er det også noget helt konkret, en helt konkret måde at erkende, at folk gør ting i ver-

den, sådan håndgribelige ting, træffer beslutninger, som får indflydelse på mit og dit liv ud 

fra religiøse overbevisninger. Det synes jeg også er interessant. Og den der del med, at vi jo 

er et kulturkristent land, altså mange af de ting vi går med i hverdagen gør … Taler med hin-

anden og vores referenceramme til de der sådan fortællinger om skyld og skam, og hvorfor 

verden ser ud som den gør. Det viser jo også tilbage til de der fortællinger fra bibelen, som vi 

er bygget op omkring, men det er jo i langt mindre grad nu. Jeg føler nogle gange, at jeg går 

Folkekirkens ærinde, når jeg underviser, fordi jeg synes at tingene har ændret sig, men jeg er 

også klar over, at den fortælling, der er i, at vi alle sammen kender de samme historier.  

 

Men tænker du måske, at der er noget, der er mere relevant end andet? Og noget, hvor 

det måske ikke længere er så relevant en del af faget? 
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Ja, altså det der med, at de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vo-

res kulturkreds. Jeg tror man måske tillægger det lidt for stor betydning. Jeg tror ikke det har 

så meget at skulle have sagt.  

 

Hvad tænker du om balancen mellem at faget bliver forkyndende eller formidlende?  

Den balance synes jeg nogle gange kan være svær, også fordi jeg kredser meget om kristen-

dom. I de små klasser er det primært det vi formidler, men jeg bringer tit jødedom og islam i 

spil også fordi det er en stor familie langt hen ad vejen, og forsøger ligesom at tillægge det en 

værdi også som et sted at stå i livet, så de ligesom forstår, at det ikke kun er de kristne der er 

de rigtige og så er alle de andre jo så noget andet.  

 

Hvad du synes er vigtigt, eleverne får ud af faget? 

Jeg synes det er rigtig vigtigt, at de forstår, at verden ser forskellig ud afhængig af hvad man 

tror på, og at vi kan ikke bare gå med den der hedder; jamen det er jo oplagt, at det er sådan 

det er, fordi hvis man står med et udkigspunkt et andet sted fra, om det så er fordi man er 

buddhist og man fejer foran sig med en kost, så man ikke kommer til at træde på et insekt, for 

det kunne være ens reinkarnerede mor, så skal man have respekt for det. Man kan ikke latter-

liggøre andre mennesker på baggrund af det de tror på. Det er et ugyldigt udkig i verden og vi 

bliver fattigere af det. Vi kan sagtens have vores egne holdninger i fred og så også respektere 

andre mennesker uden at det bliver et problem. Og en forståelse af, at så længe vi bliver ved 

med at bekrige hinandens udgangspunkt for, hvordan vi ser verden, så vil der aldrig nogen-

sinde blive fred. Det bliver der så heller aldrig, fordi det er jo ikke kun derfor vi bekriger hin-

anden, men altså. Respekten for andre mennesker og for det, der er fremmed og som vi ikke 

forstår, men at forstå, at det heller ikke er meningen, at vi skal forstå alting, men vi skal sta-

dig respektere det. Det synes jeg er mega vigtigt.   
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Bilag 3 - Elevinterviews 

Følgende citater er fra bogen Nogle historier gemmer jeg lidt for livet - kristendoms-

undervisningens betydning for folkeskolens elever af Irene Larsen og Peter Green Sø-

rensen.  
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Bilag 4 - Interviewguide 

	
Introducerende spørgsmål 

• Vil du fortælle lidt om dit syn på kristendomskundskab?  
 
Fagets formål 

• Hvad synes du om fagets formål?  
• Hvad tænker du om fagets relevans i folkeskolen?  
• Hvad tænker du om fagets navn (kristendomskundskab)?  
• Synes du, at faget skal fylde mere eller mindre i skolen? Eller en anden vægtning af 

faget? (F.eks. flere timer i overbygningen og færre i indskolingen?) 
• Har du oplevet at du skulle begrunde det overfor forældrene? 

• I hvilke situationer? mangler lidt svar - har sat det ned 
• Har du oplevet at du skulle begrunde det overfor eleverne?  

• I hvilke situationer? 
 

Planlægning af undervisning 
• Hvordan planlægger du din undervisning? 

• Bruger du faghæfte? 
• bruger du bestemte læremidler?  
• Eksamen? 

• Hvordan udvælger du indhold til undervisningen? 
• Bruger du faghæftet og hvis ja, hvilke dele? 

• kompetenceområder 
 
Elever og faget 

• Hvad tror du, eleverne synes om faget? 
• Hvad udtrykker de omkring faget? 

• Hvad viser de særlig interesse for? 
• Har du oplevet, at nogle elever(forældre) vil gøre brug af fritagelsesparagraffen?  
• Hvad er din intention med faget? Hvad synes du er vigtigt, at eleverne får ud af det?  
• Hvad oplever du eleverne - ud fra din vurdering - får ud af kristendomskundskab?  

• er det forskelligt i forhold til forskellige undervisningsforløb? 
 
Italesættelse af faget  

• Taler I om faget med jeres kollegaer? Eksisterer der et fagteam? 
• Taler I om faget til skole-hjem-samtaler?  
• Har du oplevet at du skulle begrunde det overfor forældrene? 

• I hvilke situationer? mangler lidt svar 
• Taler I om faget til forældremøder?  
• Hvordan kunne du forestille dig at tale om faget til forældre?  

 


