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Kære præster.
Som en vigtig del af undervisningsprojektet På kant med Kierkegaard foreslås det, at 
klasserne besøger en lokale kirke. Med det tilsendte materiale, har I muligheden for 
at forberede jer, hvis en af lærerne ringer for at aftale et kirkebesøg.
Denne vejledning, som indeholder en relativ detaljeret beskrivelse af et tænkt forløb 
for afviklingen af kirkebesøget, er primært tænkt til inspiration og skal naturligvis 
afpasses deres lokale forhold. Det gælder såvel for de enkelte aktiviteter som det tids-
mæssige omfang, som kan gøres kortere end beskrevet.
Ønskes en dybere forståelse af projektet, henvises der til lærerkompendiet og hjem-
mesiden www.paakant.dk, hvor projektet er at finde i sin helhed. 

Brugernavn: paakant-underviser
Adgangskode: KierkePass2013
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På kant med Kierkegaard - projektforløbet
I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket af folkekir-
kelige skoletjenester et projekt i øjenhøjde med udskolingen om Kierkegaards tænkning. Kierkega-
ard er en af ophavsmændene til eksistentialismen, og han har blik for de elementære problemstillin-
ger i tilværelsen. I projektet er der udvalgt 5 centrale begreber fra Kierkegaards tænkning. Dette er 
på ingen måder dækkende, men fungerer som den introduktion til Kierkegaard, projektet omfatter. 
De 5 begreber er: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. 

Projektforløbet strækker sig over 5 faser, hvoraf kirkebesøget er det fjerde (jf lærervejledningen s. 
10 – 11).
Fase 1: 
Herunder introduceres eleverne til de 5 udvalgte begreber gennem et æstetisk arbejde med 5 mo-
derne kunstværker, som er fremstillet til lejligheden.

Fase 2: 
Herunder introduceres eleverne for Kierkegaards liv, og de 5 begreber kædes sammen med Kier-
kegaards tænkning. Dette sker primært gennem læsning af en tegneserie, der ligeledes er lavet til 
dette projekt.

Fase 3: 
Herunder fordyber eleverne sig i Kierkegaards begreber gennem gruppearbejde på hjemmesiden 
www.paakant.dk, I denne fase foldes begreberne ud gennem fordybelse i nogle citater af Kierke-
gaard og gennem de bibelske fortællinger, Kierkegaard selv bruger til at illustrere sin forståelse af 
begreberne. Ligeledes inddrages sekundære tekster, musikvideoer og videoklip undervejs, og ele-
verne skal finde genstande fra deres hverdag, der symboliserer begreberne.

Fase 4: 
Herunder besøges den lokale kirke, og gennem dialog udfoldes begrebernes betydning i kirken - 
herunder udformningen af ritualerne.

Fase 5: 
Som afslutning på projektforløbet skal eleverne på kreativ vis udtrykke deres egen forståelse af be-
greberne, idet de producerer en lille film.
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Christian Lemmerz: Skyld
Judas Christ
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Erik A. Frandsen: Frihed
Uden titel
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Peter Brandes: Skyld
Isaks ofring



8

Maja Lisa Engelhardt: Tro
Kristus står i sin tornekrone
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Cahtrine Raben Davidsen: Kærlighed
I am an Island
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Formål med kirkebesøget
Undervejs i projektet bliver eleverne udfordret til at gå i dialog med de fem gennemgående begreber 
og Kierkegaards forståelse af dem ved at sætte dem i relation til deres eget liv – altså en personlig 
og nutidig refleksion over begrebernes indhold og relevans. 
Formålet med besøget i kirken, er, at præsten supplerer disse overvejelser med et fagligt input om 
folkekirkens svar på de udfordringer, de fem begreber rejser. Formålet er altså, at vise, at de eksi-

stentielle udfordringer, som alle slås med, får udtryk og form i kirkens ritualer.

Forberedelse
Ud over at læse denne vejledning grundigt igennem, består præstens forberedelse i at gøre sig 
overvejelser om, hvordan begreberne skyld, frihed, angst, tro og kærligheder i spil i ritualerne og 
kirkerummet. Sidstnævnte vil være forskelligt fra kirkerum til kirkerum.
Tænk begreberne igennem ét for ét og overvej om og i givet fald hvordan de er i spil ved:
• Dåb
• Nadver
• Gudstjenesten generelt
• Konfirmation
• Bryllup
• Begravelse
Hvilke konkrete formuleringer i de enkelte ritualer og kirkelige handlinger møder menneskers tanker 
om skyld, frihed etc.? Hvilke handlinger gør det?
Tænk igennem om der er særlige ting (arkitektonisk, udsmykningsmæssigt o.a.) ved eller i det kon-
krete kirkerum, der kan inddrages i denne forbindelse.
Man kan overveje at hjælpe elevernes associationer på vej ved at stille nadverkalk, brød, vin, vand 
i døbefont, ”vielsesringe” på knæfaldet, salmebøger på kirkebænke, jord og skovl frem i kirken. 
Således stimuleres nysgerrigheden og genstandene giver måske anledning til refleksion og debat.
Vigtigt er det at gøre sig klart, at der er tale om en dialog, således at eleverne kommer på banen med 
deres egne overvejelser og indtryk fra kirkerummet og ikke bliver mødt med en timelang monolog. 

Endelig kan man med fordel printe forløbsoversigten ud, som støtte i afviklingen af besøget.
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Forløbsoversigt
Det forventes, at der er afsat 2 lektioner til kirkebesøget. Det konkrete forløb kunne se således ud 
(Enkelte punkter uddybes nedenfor):

1. Velkomst i våbenhus (5 min)

2. Tableauer – se nedenfor 
    (5 min til forklaring og øvetid og 1 min til fremvisning per hold. Samlet              10 min) 

3. Fælles opremsning af folkekirkens ritualer (5 min)

4. På opdagelse i kirken (5 min til at gå rundt og placere sit billede/begreb (se nedenfor) og 5  
    min til at begrunde valget. Samlet 10 min)

5. Samtale om begreberne i kirkerummet og i ritualerne (10 min til hver gruppe med fremlæg   
    gelse, debat og perspektivering. Samlet 50 min)

6. Introduktion af den afsluttende opgave samt fotoshooting (5 min)

7. Afrunding (5 min)
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Uddybende bemærkninger til forløbet
Ad 1: Under velkomsten inddeler eleverne sig i de grupper, der har arbejdet i skolen. Således vil 
der være 5 hold, som har beskæftiget sig med hver deres begreb. Det sikres at hver gruppe har 
en kopi af det tilhørende kunstværket med. Alternativt må de skrive begrebet på en post-it.

Ad 2: Eleverne har i opgaver i skolen arbejdet kropsligt med begreberne: hvordan føles angsten? 
Hvor sidder den i kroppen osv., men eleverne har ikke hørt meget om de andre gruppers begreber. 
Det skal de bl.a. gennem denne øvelse, hvor grupperne skal lave et tableau over deres begreb, 
mens de øvrige grupper forsøger at afkode tableauet for følelser, udtryk mm. (fx angst kan gøre, at 
man næsten ikke kan trække vejret. Det kan vises med en, der kvæler en anden).

Et tableau er en fremstilling af en begivenhed, stemning mm ved hjælp af stillbilleder, som skabes 
med kroppen. Eleverne skal altså lave en eller flere opstillinger, som udtrykker deres begreb.

Ad 3: Formålet med denne samtale er at forberede eleverne på den kommende opgave, hvor de 
skal forsøge at skabe forbindelse mellem begreberne og kirkerummet/ritualerne.

I plenum styrer præsten en generel samtale, som lægger sig i forlængelse af den forrige øvelse. 
Følgende spørgsmål kan bringes i spil:
- Hvordan udtrykker vi os kropsligt i forhold til begreberne (fx. sidde, ligge, knæle, græde, ryste 
osv.…)
- Hvilke sanser bruger vi og hvordan? (kan man fx få en dårlig smag i munden af skyld? Påvirker 
angsten vores syn osv)
- Hvordan kan man auditivt give udtryk for de forskellige sindstilstande? (fx råbe i angst, synge af 
kærlighed, være overvældet af tavshed pga. mængden af frihed osv.)

Præsten kan om muligt trækker enkelte tråde mellem elevernes input og ting, der sker i kirken, 
hvor en del af de samme følelser, sanser og udtryk er i spil. Ideer kunne være: 
I formessen anråbes Gud. 
Menigheden synger både om fortvivles og tro. 
Ved nadveren inddrages smagssansen osv.

Til sidst nævner præsten, som intro til det følgende, de mest centrale ritualer og handlinger, der 
finder sted i kirken: nadver, dåb, konfirmation, vielse og begravelse. 

Ad 4: Eleverne sendes rundt i kirken gruppevis.  Her skal de lade sig påvirke af indtrykkene fra 
kirkerummet, inventaret og genstandene. Hver gruppe skal efter 5 min placere deres billede ved 
en genstand. Om angst placeres ved døren, på kirkebænkene, ved knæfaldet, med vielsesringene 
eller på døbefonten er ikke afgørende. Herefter får eleverne 5 min til i grupperne at begrunde de-
res valg.

Ad 5: Hver gruppe fremlægger deres overvejelser for klassen på det sted, de har valgt at placere 
deres billede. Kunne andre grupper tænke anderledes? Præsten perspektiverer samtalen ved at 
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tage udgangspunkt i elevernes overvejelser og placering af billede eller sekundært ved at fortælle, 
hvor man selv ville placere billedet. Ligger skyld fx ved døbefonten kunne dåbsvelsignelsen evt. 
inddrages, hvor syndernes tilgivelse og Guds nåde udsiges. Der er mange kombinationsmulighe-
der. Nedenfor er der et eksempel knyttet til hvert begreb. Vær opmærksom på, at der kun er 10 
min til fremlæggelse, debat og perspektivering til hver gruppe.

Begreb 

Skyld

Placering

Ved brød og 
vin på alteret

Ritual

Nadveren

Begrundelse

Efter Adams fald fødes alle mennesker med synd.
Kierkegaard skelner mellem synd og skyld. Skyl-
dig er vi alle gennem vore valg og det ansvar, 
der følger deraf, men skyld er ikke nødvendigvis 
dårligt. Man kan være skyld i både det gode og 
det onde.
Mens skylden grundlæggende er et etisk begreb, 
idet vi kan skylde hinanden noget, så er synden 
den skyld, vi skylder Gud, men som vi ikke af 
egen kraft formår at betale; nemlig at frygte og 
nære tillid til Gud. Synden er altså det, der står 
imellem Gud og mennesker.
Men hvordan genetableres det brudte forhold, når 
nu mennesket ikke evner at overvinde synden? 
Det sker ved, at Gud forlader os vores synd - ikke 
forstået på den måde, at vi ikke længere skylder 
Gud alt, men således, at Gud vælger at tilgive 
synden.
Hvor møder vi den tilgivelse? Det gør vi en gang 
for alle i dåben, men fordi vi løbende gør os skyl-
dige i både det gode og det onde, kan vi have 
behov for at erindre om den tilgivelse og dermed 
fastholdes i fællesskabet med Gud.
Det er det, der er nadverens ærinde: at trøste 
samvittighederne og styrke troen. Og netop troen 
er afgørende for at den tilsigelse af syndernes for-
ladelse, der er nadverritualets omdrejningspunkt, 
bliver til tilgivelse for os, for tilgivelsen kan aldrig 
blive til virkelighed for den, der ikke tror sig tilgivet. 
Nadveren er altså et ritual for den, der er tynget af 
skyld, og som søger tilgivelse, trøst og forsoning, 
men nadveren peger også tilbage i livet blandt 
mennesker. Således bedes der i slutkollekten om, 
at nadverens gave vil styrke vores tro, grundfæste 
vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende 
i blandt os.
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Begreb

Frihed

Placering

På døbefonten

Ritual

Dåben

Begrundelse

Evt. kan læses Rom 6,1-6, hvori dåbens frigø-
rende karakter udfoldes under overskriften ”frihed 
fra synden”.
I oldkirken var dåbens renselsesmotiv tydeligt – 
ikke mindst i kraft af eksorcismernes tilstedevæ-
relse. Selvom de røg ud af dåbsritualet i 1783 er 
der bevaret en rest ikke mindst i korstegnelsen og 
dåbsvelsignelsen, der lyder: ”som nu har genfødt 
dig med vand og Helligånd og skænket dig syn-
dernes forladelse”.
Luther kalder også dåben for at drukne den gamle 
Adam.
Dåben har altså en frigivende karakter – ikke per 
automatik, men hvor den tros og udfoldes. Man 
kan måske sammenligne den med en slave, der 
får fjernet lænken, men som først er egentlig fri i 
det øjeblik, han tror sig fri og udfolder friheden.
Hvad er det, dåben sætter fri for? Ja det er netop 
synden. Den der tror på dåbens nåde, sættes fri 
fra sig selv og egoismens indesluttethed, sættes 
fri til at udfolde det gode, Guds vilje.
Ligesom hos Kierkegaard er det altså ikke en fri-
hed til at gøre hvad som helst, men en frihed til at 
binde sig til Gud.
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Begreb

Angst 

Placering

Ved skovlen og 
jorden

Ritual

Begravelse

Begrundelse

Kierkegaard hævder, at Intet føder angst - ang-
sten for intetheden, den ultimative isolation og 
meningsløshed er en drivkraft i ethvert menneske, 
men netop fordi angsten både kan være para-
lyserende og engagerende, er angsten hverken 
positivt eller negativt for Kierkegaard. På trods af 
det bruger vi i kirken mange kræfter på at dulme 
angsten, eller rettere sætte den ind i den rette 
sammenhæng. Man kan hævde at stort set alt, 
hvad vi foretager os i kirken, er et svar på den 
menneskelige angst. Forkyndelsens primære mål, 
er at styrke troen og vække håbet, altså at tale 
isolation og meningsløshed imod.
Et af de steder hvor kirken tydeligst (og gennem 
ritualer) taler angsten imod, er ved begravelsen, 
hvor intetheden presser sig på.
I oldkirken fulgte man de romerske begravelses-
skikke, hvor ligbrænding var udbredt, men gan-
ske tidligt fandt man ud af, at ligbrænding var et 
upædagogisk signal at sende i forhold til troen på 
kødets opstandelse, og derfor begyndte man at 
jordfæste folk i stedet. 
Til at begynde blev man ofte begravet i mas-
segrave, for døden var en almen og upersonlig
størrelse, men i den tidlige middelalder skete et
afgørende skift (i en danske sammenhæng skete 
dette skift dog langt tidligere). De individuelle 
grave vandt frem, fordi døden blev individualise-
ret. Det skete ikke mindst pga. at døden gennem 
skærsildstanken blev kædet sammen med dom 
- frelse og fortabelse. Pludselig var døden og de 
døde ikke længere ude af de levendes hænder, 
og angsten stillede sig i dødens skygge, for nu 
var man på nærmest Kierkegaardsk vis tvunget 
til at tage stilling. Det var vigtigt, afgørende, hvor-
dan man kom herfra. En pludselig og voldsom 
død var noget af det værste, så derfor udviklede 
man kunsten i at dø korrekt, memento mori. Såle-
des kunne man dø i forventningen om, at freden 
i dødsøjeblikket ville fæstne sig evigt, og ellers 
udviklede man en backupplan - sjælemesserne, 
hvor man kunne gå i forbøn for afdøde, og man 
kunne få præster til at gøre samme mod betaling. 
En praksis Luther tog skarp afstand fra.
Helt konkret kunne man se, at angsten havde 
sneget sig ind, for med tiden skulle der større 
og større distance til den døde. Den døde skulle 
gemmes væk i en kiste og med tiden satte man 
også låg på.
Med Luther og reformationen blev tingene igen 
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vendt på hovedet, for nu var det ikke længere den 
døde, der var i fokus, men de efterladte. Dermed 
var det ikke længere angsten på den dødes veg-
ne, men de efterladtes egen angst, der blev tiltalt.
Kierkegaard hævder som nævnt at angsten kan 
engagere os og få os til at træde i karakter. De 
gælder selvfølgelig ikke mindst den sorg og smer-
te som er forbundet med vores dødelighed, også 
den skal vi tage på os.
I begravelsesritualet er netop det at tage sorg og 
smerte på sig afgørende, men vel at mærke kun 
for at lægge det fra sig igen, ved at lægge det i 
Guds hænder. Således lyder det i den indledende 
bøn: 
”hør os, når vi i sorgen og savnet kalder på dig, og 
hjælp os med trøst og styrke i vor nød”.
At den middelalderlige angst for dom har sat sig 
spor i nutiden er også uomtvistelig. Således lyder 
det i den foreslåede bøn efter prædiken: ”vær os 
til sidst en nådig dommer, og skænk os for Jesu 
skyld en glædelig opstandelse”. 
Den liturgiske fokusering på opstandelseshåbet er 
måske det tydeligste svar på den menneskelige 
angst, idet tilintetgørelsen tales imod. Således 
lyder jordpåkastelsesordene: ” Af jord er du kom-
met. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen 
opstå.”
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Begreb

Tro

Placering

På knæfaldet, 
hvor konfirman-
derne knæler

Ritual

Konfirmation

Begrundelse

Ordet konfirmation betyder bekræftelse. Det, der 
bekræftes, er dåbens nåde. Allerede i oldkirken 
kunne man se et behov for at bekræfte dåben. 
Dette begrundes bibelsk ud fra ApG 8,14ff, hvor 
de døbte endnu ikke har modtaget Helligånden. 
Det sker først med forbøn og håndspålæggelse.
Dermed åbnes der for tanken om, at dåben ikke 
virker per automatik, men skal suppleres, udfoldes 
i tro.
I 411 bruges ordet confirmatio for første gang, og 
med tiden bliver konfirmationen et sakramente i 
den katolske kirke. Det betyder, at konfirmationen 
bliver et nødvendigt supplement til dåben. Det er 
dette syn på konfirmationen, Luther gør op med 
– konfirmationen er ikke et supplement, men kan 
være en nyttigt bekræftelse, idet troen ihukommes 
og fastholdes. Således lyder det i den indledende 
forbøn: ”fuldend din gode gerning, du har begyndt 
i dem” og ”lær dem stadig bedre at kende den 
frelse, du har beredt”. På den måde er der en di-
rekte parallel mellem konfirmationen og nadveren 
med ihukommelse af nåden og styrkelse af troen.
Først i 1736 blev konfirmationen en selvstændig 
kirkelig handling i Danmark.
Fra pietismen og senere rationalismen følte man 
et behov for at lægge vægt på det personlige og 
viljesbestemte. Det fik også konsekvenser for 
synet på konfirmationen, idet man lagde vægt på 
konfirmandernes løfte og forpligtelse på troen. 
Derfor fik man den personlige tilspørgsel: ”for-
sager du…? Tror du…? Vil du konfirmeres i den 
kristne tro?”
Man skulle altså afgøre sig for troen.
I dag lægger man ofte vægt på begge dele. Kon-
firmationen er bagudrettet Guds bekræftelse af 
dåbens nåde, af troens gave. Derfor rummer den 
efterfølgende konfirmationsvelsignelse bortsen-
delsesordene: ”han styrke dig i din tro og give dig 
håb”. Samtidig er konfirmationen også fremadret-
tet konfirmandernes løfte om at forblive tro og 
udfolde troen.
Troen er altså grundlæggende Guds værk, men vi 
mennesker har behov for at holde fast og holdes 
fast, fordi tro og tvivl eksisterer sideløbende. Dette 
står i kontrast til Kierkegaards syn på troen, hvor 
tvivlen er troens modsætning, og hvor det ingen 
betydning har, om vi vil troen eller ej, fordi den 
ikke kan gribes med fornuften.
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Begreb

Kærlighed

Placering

Ved vielsesrin-
gene

Ritual

Vielse

Begrundelse

I oldkirken havde ægteskaber intet med kirken at 
gøre. Det var en verdslig sag, en aftale mellem to 
parter: brudens far og gommen.
Med tiden lagde man dog mere vægt på det gen-
sidige troskabsløfte, og dermed blev bruden en 
aktiv del af aftalen. Også for Luther var ægteska-
bet et borgerligt anliggende, som for så vidt intet 
havde med kirken at gøre. Man kunne dog efter-
følgende stadfæste ægteskabet med en kirkelig 
velsignelse Også Luther fremhævede den gensi-
dige troskab, som konstituerende for ægteskabet. 
Det var dette gensidige: ”vil du”, der var bindende. 
Kærligheden havde altså intet med sagen at gøre. 
Således er det også i dag. Et praktisk ægteskab 
uden kærlighed og varme følelser er fuldt ud et 
gyldigt ægteskab med kirkens øjne. Alligevel er 
der ingen tvivl om, at en vielse i dag også er en 
fejring af menneskers kærlighed. Ritualet rummer 
mange henvisninger til kærligheden.
Således takkes der for den kærlighed, de to forlo-
vede allerede har mødt i livet, og som har mulig-
gjort deres indbyrdes kærlighed. Her tænkes i to 
planer. I 1. Joh 4,19 står der: ” Vi elsker, fordi han 
elskede os først.” Guds kærlighed er forudsætnin-
gen for vores kærlighed. Men på det menneske-
lige plan er det også en erfaring, at kærligheden 
skal læres. Det barn der ingen kærlighed møder, 
har ufattelig svært ved selv at udvise kærlighed 
som voksen.
Den sidste af de tre læsninger (fra Gal 6,2ff)er en 
opfordring til at lade kærligheden, næstekærlig-
heden, råde mennesker imellem. At denne læs-
ning bruges i ægteskabet vidner om, at man også 
overfor sin særligt udkårne er forpligtet af næste-
kærligheden.
Under tilspørgselen spørges der: vil du elske og 
ære – i medgang og modgang indtil døden skiller 
jer ad. Dermed forpligtes man på kærligheden, 
og det slås fast at kærligheden er grænseløs, idet 
man ikke kan love at elske i tre år og så tage den 
derfra. Men at kærligheden kan ophøre er hævet 
over enhver tvivl. Her kunne man tale om, hvad 
man så gør, eller man kan tale om ægteskab af 
fraskilte alt efter teologisk ståsted.
Endelig sendes brudeparret også bort med hånds-
pålæggelsen og velsignelse til at leve i indbyrdes 
kærlighed. Således er vielsesritualet en måde at 
kirken svarer på menneskers kærlighed, men man 
kan jo også tage en diskussion for rammerne for 
kærligheden: gælder det fx homoseksuelle?
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Ad 6: Grupperne skal efter kirkebesøget afslutte projektforløbet ved at fremstille et kreativt udtryk, 
som rummer deres egen forståelse af det begreb, de har arbejdet med. Det kan være en kortfilm, 
en stop motion, en tegnefilm osv. Det kan være en god idé, hvis du som præst sikrer dig at eleverne 
allerede har fået denne information af læreren inden kirkebesøget eller alternativt, at læreren her på 
2-3 min. fortæller om opgaven. Idéen er så, at eleverne får 3-5 min. til at gå rundt i kirken og tage 
billeder af kirken og inventaret på baggrund af det, de netop har hørt om deres begreb. Således har 
de noget at arbejde ud fra, når de senere skal arbejde i skolen. Billederne kan også fungere som en 
slags digital notesbog.


