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Introduktion

Studiet af ritualer har længe haft en central position i antropologisk og 
religionsvidenskabelig forskning. De forskellige analytiske og teoretiske 
greb fra ritualistikken har med tiden også sat præg på undervisningen 
i religion.  Det gælder nok især den tredelte struktur i analysen af 
overgangsritualer, som blev udviklet af Arnold van Gennep (1873-
1957) og finpudset af Victor Turner (1920-1983). Ritualer er ’et af de 
centrale fænomener, der forekommer uomgængelige i beskæftigelsen 
med religioner’, som det hedder i læreplanen for gymnasiet. Derfor har 
mange gymnasieelever og lærerstuderende prøvet at analysere ritualer 
ud fra begreber som liminalfase, rituel kontrol og antistruktur. Sådanne 
analyser kan gøre sig godt i en eksamenssituation, men hvilke erkendelser 
opnår vi ved at inddele forskellige religioners rituelle forløb i separations-, 
liminal- og inkorporationsfase? Hvordan bidrager det til forståelsen af 
religion som fænomen, og hvor meget eller hvordan udfordrer sådanne 
perspektiver en tekstbaseret tilgang til religion?  

Med dette temanummer vil vi sætte fokus på ritualer ud fra forskel-
lige teoretiske tilgange og derigennem lægge op til diskussion af styrker 
og svagheder ved en ritualbaseret undervisning.

Nyere ritualforskning har mange forgreninger. Der foregår brydnin-
ger mellem forskellige opfattelser af ritualers funktion og betydning, af 
forholdet mellem myte og ritual og af forholdet mellem krop og bevidsthed 
i den rituelle praksis. Ritualteorierne knytter an til helt fundamentale 
spørgsmål om religion som begreb og fænomen. Er religion primært 
noget, man tror på, noget, man identificerer sig med, eller noget, man gør? 
Starter religion i hovedet eller i kroppen? I undervisningen hænger det 
sammen med didaktiske spørgsmål om, hvordan det er muligt at tilegne 
sig viden om religion og religiøse fænomener. Her gør det en forskel, om 
vi tager afsæt i en forståelse af religion som praksisform, socialt fællesskab 
og kropslige handlinger eller religion som erkendelsesform, tankemønstre 
og teologisk refleksion. De to perspektiver udelukker ikke nødvendigvis 

hinanden, men det kan gøre stor forskel, om en undervisning begynder 
i religionernes centrale tekster eller i de religiøse handlinger.

Opprioriteringen af ritualer i forskning og undervisning har bag-
grund i antropologiske og sociologiske teorier. Det er metoder, som i nyere 
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religionsforskning forbindes med det, man kan kalde et post-orientalistisk 
paradigme. Altså et opgør med perspektiver, der ser og tolker verden ud 
fra en europæisk vinkel. Frem for tekststudier – der ses som udtryk for en 
luthersk teologisk optik (skriften alene) – lægges vægten på religionernes 
praktiske og sociale aspekter (Borup 2006). I de senere år har det også 
ført til nye perspektiver på den lutherske kristendom (Rubow, 2000; 
Nielsen 2004; Helboe Johansen 2010).  Her kan der ligefrem tales om 
en ritualistisk vending, hvor feltstudier og/eller teoretiske studier med 
ritualer og ritualisering som hovedtema åbner for nye perspektiver på 
nutidig kristendom. 

De ritualteoretiske perspektiver hænger sammen med de forskyd-
ninger i forholdet til religion, som generelt præger vores samfund i dag. 
Det senmoderne menneske har tilsyneladende et stort behov for rituelle 
holdepunkter, men også en trang til selv at sætte præg på ritualerne. Det 
gælder for folkekirkens medlemmer, hvis primære brug af kirken netop 
er rituel.  Men det gælder også større samfundsmæssige begivenheder 
og kollektive kriser, hvor vi i de senere år har set en markant tendens 
til opritualisering. Vi støver gamle ritualer af og tilskriver dem nye 
betydninger, og vi udvikler nye ritualer af både sekulær og religiøs art. 
For dem, der skifter religion, kan den nye identitet, man tilegner sig 
som konvertit, understreges gennem en ritualisering af hverdagen. Selv 
mennesker, der ikke vil være religiøse, vil alligevel gerne have ritualer – eller 
’ceremonier uden religion’, som Humanistisk Samfund kalder det.

Det er altså ikke nyt at sætte fokus på ritualer i religionspædagogik-
ken, men vi mener, der kan være behov for en opdatering af såvel det 
teoretiske grundlag som de didaktiske perspektiver. Med dette sidste 
nummer af RPForum tager vi derfor udgangspunkt i centrale nybrud i 
ritualforskningen. Med afsæt i disse behandler forfatterne ritualiseringens 
rolle og betydning i forskellige sammenhænge – fra højmessen i en dansk 
folkekirke til ramadanen i Marokko, fra buddhistisk pilgrimsvandring 
i Nepal til fodboldspillets rituelle aspekter på Anfield Road Stadion i 
Liverpool.  Ud fra forskellige ritualteoretiske perspektiver belyser artik-

lerne også de religionspædagogiske potentialer og udfordringer, som en 
ritualbaseret undervisning rummer.

Bent Flemming Nielsen åbner med en introduktion til den nyere 
diskussion af ritualer. Udgangspunktet er den engelske religionsfilosof 
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John Cottinghams tese om, at den religiøse praksis har primær status 
i forhold til religionens intellektuelle dimensioner. Derved bliver Cot-
tingham eksponent for den vending mod praksis, som er karakteristisk 
for nyere ritualteori. Nielsen knytter kroppen og kropslighedens rolle 
i det rituelle sammen med den moderne kropsfænomenologi og stiller 
skarpt på nogle af de religionspædagogiske udfordringer ved en krops- og 
praksisorienteret tilgang til religion. Måske er de største udfordringer for 
religionspædagogikken ikke af intellektuel art, men nærmere det problem, 
at mange mennesker i dag lever med religiøst set ’uskolede kroppe’? 
Dermed bliver det ekstra påkrævet at inddrage kropslige og praktiske 
aspekter, hvis det for alvor skal være muligt at tilegne sig viden om og 
erkendelse af religion. Men hvis idealet er en neutral religionsundervisning, 
undgår vi ikke at forholde os til de dilemmaer, som Nielsen afslutningsvis 
ridser op.

Kirstine Helboe Johansen tager udgangspunkt i en ritualteoretisk 
og praktisk teologisk analyse af højmessen. Dermed peger hun på nye 
indgange til undervisningen i kristendom. Netop arbejdet med den 
evangelisk-lutherske kristendom starter ofte i tekstfortolkningen. Med 
afsæt i begreber fra den amerikanske ritualteoretiker Roy A. Rappaport 
og den canadiske antropolog Michael Houseman viser Helboe, hvordan 
en ritualteoretisk tilgang udfordrer trosforståelsen og tydeliggør sammen-
hængen mellem handling og tro. Hun pointerer, at ritualer er en ligeværdig 
og nødvendig del af et religiøst tilhørsforhold og viser, hvordan det rituelle 
fokus bedre kan favne bredden i de forskellige religiøse udtryksformer, 
som er del af en nutidig folkekirkelig kristendom. Mange af de nye tiltag 
lægger vægt på handlinger – vandre, spise, danse, synge og meditere. De 
afspejler, at tro ikke alene er indre overbevisning, men har forskellige 
kropslige, kollektive og individuelle udtryk. Den ritualteoretiske tilgang 
sætter fokus på nybrud og variation samt skærper blikket for en folkekirke 
i forandring. Helboe argumenterer for at lade undervisningen begynde 
i den kristendom, som findes og praktiseres i kirkerne i dag og derfra 
nærme sig de mere komplekse klassiske ritualer og grundlæggende tekster.

Kate Østergaard diskuterer tilsvarende, hvilken forskel det gør, om 
undervisning i islam tager udgangspunkt i religiøse tekster eller i praksis. 
Hendes afsæt er den franske sociolog Pierre Bourdieu med den overførelse 
af hans praksisteori til studiet af ritualer, som er formuleret af religions-
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forskeren Catherine Bell. Med ritualisering som grundlæggende begreb 
lægger Bell vægt på ritualer som foranderlige og situationsafhængige. 
Kate Østergaard analyserer ramadanritualet som kropslig praksis med 
renhed og renselse som centrale elementer. Gennem en sammenligning 
af ramadanen i Marokko og i Danmark bliver ritualets foranderlighed 
og samspil med konteksten tydeligt. For danske konvertitter kan fasten 
sammen med de daglige bønner fungere som et middel til at kropslig-
gøre det nye gudsforhold og bevise, at man er del af et nyt fællesskab. 
Men ritualernes betydning for identitetsdannelsen viser sig også i en 
generel tendens til ritualisering af hverdagen. Den religionspædagogiske 
udfordring, som Kate Østergaard formulerer, bliver dermed at studere, 
hvordan dogmer, religiøse idéer og ortodokse regler spiller ind i den 
konkrete praksis – og at tage udgangspunkt i, hvordan islam leves og 
praktiseres i forskellige kontekster.

Jesper Østergaard fremhæver, at selv om buddhismen rummer en 
mangfoldighed af tekster, bliver det en skævvridning, hvis fokus primært 
er på teksterne. Buddhismen har en mangfoldighed af ritualer og stor 
variation i den rituelle praksis. Med pilgrimsfærden som udgangspunkt 
viser Jesper Østergaard, at adfærd, materialitet, religiøse individer og 
kosmologisk og mytologisk forestillingsverden i forskelligt omfang kom-
bineres i ritualer. Han beskriver den tibetanske pilgrimsfærd til Maratika 
i det østlige Nepal som koncentreret om tre centrale dele: sted, vandring 
og person. Pilgrimsfærdens overordnede funktion er at lade pilgrimmen 
leve sig ind i en fortælling om sig selv som del af en større religiøs verden. 
Det involverer sansemæssige oplevelser og en erfaring af landskabet 

som det stedlige punkt, hvor mytologi manifesteres. Forskydningerne 
mellem sted, vandring og person kan være en god komparativ skabelon 
i religionsundervisningen. Jesper Østergaard giver eksempler på disse 
forskydninger i forskellige religiøse traditioner og peger afslutningsvis 
på den didaktiske udfordring, som ligger i, at ritualer ikke skal læses, 
men observeres.

Bodil Junker Pedersen viser, hvordan fodbold og et helt konkret 
fodboldstadion, Anfield Road Stadion i Liverpool, kan fungere som 
udgangspunkt for religionsundervisning. Gennem en analyse, som tager 
afsæt i religionshistorikeren Ninian Smarts syv dimensioner, viser hun, 
at der er mange paralleller mellem fodbold og religion. Elementer som 

intRoduktion
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mirakler, mission, håb, trøst og fællesskab står centralt i fodboldkulten. 
Dermed kan de rituelle aspekter af fodboldspillet bidrage til en diskussion 
af det senmoderne menneskes behov for at mærke livets irrationelle 
dimensioner og bringe religiøse fænomener tættere på elevernes egen 
dagligdag. Junker pointerer dog samtidig, at en religionsundervisning 
med afsæt i fodbold også må tematisere forskellene. Nok er fodboldspillet 
rituelt, og nok rummer det sakrale elementer i dyrkelsen af spillerne og 
de fysiske rammer, men det fodboldmæssige håb er alligevel et andet end 
det religiøse, og et transcendent gudsbegreb findes ikke på fodboldbanen. 
Men analysen af fodbold som religion kan åbne blikket for irrationelle 
dimensioner i nutidsmenneskers liv og dermed også pege videre mod 
diskussioner af symbolisering og identitetsdannelse i bredere forstand.

Johannes Adamsen runder dette nummer af med at karakterisere 
koncentrationen om ritualer som en genopdagelse af gamle indsigter. 
Ritualstudierne ligger ved roden af den moderne religionshistories opståen, 
og Adamsen tager sit afsæt i fire pointer, som blev formuleret allerede 
af W. Robertson Smith (1846-94): At ritualer er vigtige, at den tidlige 
religionsvidenskab fokuserede på studiet af gamle religioner, at studiet af 
ritualer hænger sammen med et samfunds helhed, og at ritualer i kraft 
af deres indbyggede kontinuitet er forbundet med gamle samfund og 
med tradition. For Adamsen bliver det didaktiske spørgsmål ikke, om 
ritualer skal spille en rolle i undervisningen, men hvor meget og hvordan. 
Han diskuterer historieløshed, kausalitetstænkning og funktionssprog 
som tre elementer, der gør undervisning i religion, ritualer og historie 
vanskelig. Hvis ritualer forbindes med det gamle og med det sociale, 

bliver spørgsmålet, om ritualer i religionsundervisningen kan pege på 
tradition og fællesskab i en særlig kontekst. Adamsen fremhæver Susanne 
K. Langers symbolteori som en tilgang, der fastholder, at sproget hos 
mennesker altid er symbolsk og meningsbærende, og at ritualer er kropsligt 
forbundet med en sådan symbolsk logik. Det åbner for en undervisning 
i ritualer med vægt på det meningsfulde, det gådefulde og muligheden 
for at tematisere både tradition og fællesskab.  

Vi håber hermed, at er bolden givet op til nytænkende, traditions-
bevidst, kropslig, meningsfuld og kreativ undervisning i ritualer. 

Lakshmi Sigurdsson (ekstern redaktør) 
og Allan Friis Clausen (redaktionen) 
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Farvel – og tak!

Med dette nummer 2010/3 lukker tidsskriftet RPForum. Abonnentantal 
og redaktionelle ressourcer muliggør ikke en fortsættelse. Redaktionen 
takker såvel bidragydere som abonnenter for interessen og velvilligheden, 
vi har mødt – og for tålmodigheden! Det er med et vist vemod, at vi 
slutter af – men heller ikke uden en vis tilfredshed med, at vi dog fik 
søsat godt tre årgange i de religionspædagogiske farvande og samlet 
ti solide numre. Vi håber, at der et stykke tid endnu vil være interesse 
og opmærksomhed rundt omkring for at hente, hvad der vitterlig er 
at hente til gavn og inspiration for religionspædagogisk arbejde i de 
udgivne numre.

Redaktionen

intRoduktion
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Praksis, krop og ritualisering

Af Bent Flemming Nielsen, lektor, 
Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet

Den engelske religionsfilosof John Cottingham har gjort følgende 
generelle iagttagelse: 

Inden for religionsfilosofien har jeg overværet mange kringlede de-

batter mellem folk, hvad enten de forsvarede teistiske eller ateistiske 

synspunkter. Uanset hvor fascinerende diskussionerne ofte kan være, 

så har jeg imidlertid sjældent set nogle af deltagerne give sig så meget 

som en tomme på grund af de argumenter, der har været fremført, 

endsige ladet sig flytte af argumenterne, så at de har forandret eller 

forladt deres tidligere religiøse eller antireligiøse standpunkt. Man 

får den ejendommelige følelse, at den intellektuelle analyse, uanset 

præcisionen, ikke får fat i det, som er på spil, når nogen tilslutter sig 

eller afviser at vise troskab imod et religiøst verdenssyn. På en eller 

anden måde er fokus forkert. (Cottingham 2005, 2; citater her og i 

det følgende oversat v. BFN) 

John Cottingham er selv uddannet inden for den analytiske sprogfilosofi, 
hvilket ikke gør iagttagelsen mindre interessant. Hvis nogen har haft 
tiltro til sprogets evne til at gribe og fremstille tingenes kerne, så må 
det netop være sprogfilosofferne. I det følgende uddyber Cottingham 
problemstillingen ved selv at stille spørgsmålet, om ikke den sproglige 
påstand (proposition) altid må og skal fungere som ’test’. Med talen om 
’påstand’ ( = proposition) forstås, at det er en sætning, som udtrykker 
noget, der enten er sandt eller falsk. I det aktuelle tilfælde kan spørgs-
målet om Gud således bringes på påstandens form i følgende skikkelse: 
’Accepterer du påstanden, at Gud eksisterer? Ja eller nej!’ Her er den 
religiøse tematik tydeligvis bragt på påstandens niveau, og den forventes 
besvaret på samme. Stillingtagen til religionen gøres hermed til ét med 
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stillingtagen til sandheden i sætningen, ’Gud eksisterer/eksisterer ikke’, 
og skal afklares i ét hermed.

Men dette grundlag – påstanden – er ikke tilstrækkeligt for en 
kvalificeret diskussion af religion og religiøse temaer, mener Cottingham. 
Med baggrund i hans overvejelser om denne problemstilling vil jeg i det 
følgende søge at indplacere den nyere diskussion om ritualer i en større 
kontekst. Det er Cottinghams tese, at religiøs praksis i flere af ordenes 

betydning ’går forud’ for de religiøse sætninger eller sætningerne om 
religion. Det er efter hans mening netop miskendelsen af den status, 
som praksis faktisk har, som leder til mange mislykkede samtaler og 
diskussioner om religionens sandhed. Denne forskydning af fokus, som jeg 
finder meget frugtbar, tager nærværende artikel udgangspunkt i, således at 
vi på baggrund af et referat af nogle hovedtanker bag John Cottinghams 
tese om den religiøse praksis’ primære status i forhold til religionens intel-
lektuelle dimensioner ankommer til artiklens anden del, som går ud over 
Cottinghams religionsfilosofiske oplæg. Denne del omhandler spørgsmålet 
om kroppen og kropslighedens rolle i religionen. Først på denne basis af 
dels praksis, dels kropslighed vil det være muligt for det tredje at antyde 
den rolle, som ritualer og navnlig begrebet ritualisering i stigende grad 
synes at indtage både i dele af den nyere teologi, religionsvidenskab og 
socialvidenskab.

1. Religionens praksis og dens primære status

Det interessante ved Cottinghams bog er ikke mindst, at han – uden 
at ville vige en tøddel fra den sproganalytiske traditions krav om 
begrebsmæssig klarhed og præcis argumentation – ikke desto mindre 
argumenterer for, at der indsniger sig et falsk fokus, hvis religionens sag 
skal afklares alene på et sprogligt påstandsniveau. Det er temaet for en 
interessant drøftelse i bogen. Detaljerne heri kan vi lade ligge. 

I et første trin af argumentationen flytter han genstandsområdet 
fra ’religion’ til ’spiritualitet’. Der er flere begrundelser herfor, men den 
væsentligste er nok denne, at ”spiritualitet har længe været forstået som 
et begreb, der i første omgang drejer sig om aktiviteter snarere end om 
teorier, om måder at forme sit liv på snarere end om doktriner, der skal 
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skrives under på, [kort sagt] om praksis snarere end om tro [belief ]” (3). 
Baggrunden for denne forskydning fra religion til spiritualitet er med 
andre ord, at selve begrebet religion (i de mindste for os nordeuropæere) 
er så indvævet i forestillinger om doktriner, teologi, kognition og intel-
lektualisme, at denne givne forudsætning er tilstrækkelig til at blænde af 
for mange andre ting, som enhver religion, om den er sig det bevidst eller 
ej, de facto bærer med sig. Ved at flytte diskussionen fra det ’intellektuelt 

belastede’ religionsbegreb og til den praksisorienterede spiritualitet mener 
Cottingham således at kunne åbne for andre dimensioner ved det religiøse 
end det rent kognitive. Disse andre dimensioner karakteriserer han bl.a. 
ved begrebet exercise – ’udøvelse’, ’beskæftigelse’, ’brug’ eller ’praksis’ – 
snarere end ved doktriner eller læremæssige teologier. Det, Cottingham 
påpeger, og som han ønsker at betone ved at tale om spirituality, er 
således, at enhver religion som konkret, spirituel virkelighed i troende 
menneskers liv antager skikkelse af forskellige former for praktisk udøvelse, 
som forlener de specifikt intellektuelle sider (lære, doktriner, myter, 
refleksioner) med former for erfaring af sandhed og mening, som er 
knyttet til selve religionens praktiske virkeliggørelse, og som derfor ikke 
uden videre lader sig udsondre eller repræsentere gennem strenge sproglige 
påstande. Det gælder ikke kun særlige religiøse traditioner, men i en eller 
anden grad al religion. Exercise omhandler træk, som efter hans mening 
er til stede i enhver religion, men som overses det øjeblik, hvor teorierne 
om religionen, religionsfilosofien eller religionsforskningen alene forholder 
sig til de religiøse postulater, propositionerne. Men det er en fejlagtig 
fokusering, som efter hans mening heller ikke leder frem til kernen i 
det, religionen i grunden handler om. Deraf de fejlslagne diskussioner. 

Med understregningen af disse implicitte træk, som henvisningen 
til spiritualiteten tjener anskueliggørelsen af, kan vi så vende tilbage til 
religionsbegrebet igen. Efter Cottinghams mening rummer religionen 
faktisk elementer, som den dominerende akademiske, religionsvidenska-
belige, teologiske samt pædagogiske religionsdiskurs i dens intellektuelle 
orientering ofte har udvist en sær blindhed over for. Det drejer sig mere 
præcist om den rolle, som udspiller sig via religionens konkrete praksis i 
skikkelse af liturgi, fælles sang og bøn, gestik, askese osv. Det forekommer 
indlysende, at vi her har med særdeles omfattende dimensioner ved alle 
religiøse traditioner at gøre, om end disse træk gøres gældende på forskellig 
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vis og med forskellig styrke i de forskellige traditioner. Cottingham er 
ikke den første til at gøre opmærksom på, at religion ikke alene har at 
gøre med det, som lader sig sammenfatte i sproglige ytringer. Ser vi på 
teologihistorien, kan det minde om træk ved den liberalteologiske bølge, 
som gik hen over især tysksproget protestantisk teologi ved slutningen af 
det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. De store navne fra denne 
bevægelse såsom Albrecht Ritschl (1822 – 1889) og Wilhelm Herrmann 
(1846 – 1922) understregede stærkt, at religion ikke først og fremmest 

angår sproglige begrebsdannelser eller dogmer, som skal holdes for sande. 
Efter deres opfattelse består religion derimod i en altomfattende oplevelse 
af en guddommeligt befriende magt i forhold til alle undertrykkende 
momenter i den menneskelige bevidsthed. Man kan således sige, at 
Cottinghams kritik af en for snæver fokusering af det sproglige ved 
religionen for længst er foregrebet i tidligere tiders teologi. Men der er 
også noget andet og nyt på spil. Det nye hos Cottingham er betoningen  af 
exercise, dvs. af praksis, korporlig aktivitet og øvelse. Den finder vi ikke på 
samme måde i tidligere tiders liberalteologi, som var optaget af religionens 
mentale, emotionelle og bevidsthedsmæssige sider. Med fremhævelsen 
netop af den religiøse og spirituelle praksis indskriver Cottingham sig 
imidlertid i en ny og meget omfattende trend blandt religionsforskere og 
antropologer, som synes at vinde gennemslagskraft her ved begyndelsen af 
det 21. århundrede. Her hævdes det med stigende vægt, at kropslighed og 
praksis, og det vil konkret sige ritualer og ritualisering, lader sig udhæve 
som de steder i den menneskelige virkelighed, hvor religionen primært 
synes at indlejre sig i. Set i forhold til det indledende problem (’Hvorfor 
er det så vanskeligt at afgøre religiøse spørgsmål på et påstandsniveau?’) 
kunne et bud på et svar altså lyde, at det netop hænger sammen med, 
at religion i langt højere grad end hidtil antaget er noget, som har med 
kropslighed, ritualiseret udøvelse og praksis at gøre. Og at dette gælder 
selv for en så reflekteret og intellektuel tradition som den moderne 
protestantisme. Det indebærer, at de strengt filosofiske diskussioner 
af religiøse teser og doktriner – selv de mest enkle, som skulle kunne 
afgøres med et ja eller et nej – ofte får en underlig post festum-karakter, 
uanset om de er for eller imod det ene eller det andet. De er kort og godt 
ufokuserede i forhold til den omdiskuterede sag. Grunden er, hvis vi skal 
følge Cottingham, the primacy of praxis (den forrang, som praksis har).

Bent Flemming nielsen: pRaksis, kRop og RitualiseRing



13Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

Inden vi går videre ad dette spor, er det vigtigt at nævne, at det er 
særdeles vigtigt for Cottingham at betone, at hans overvejelser ingenlunde 
må forstås som et forsvar for religiøs eller teologisk irrationalitet, dvs. ’en 
hovedet-under-armen-religiøsitet’. Tværtimod, der kan argumenteres for 
praksis’ forrang i forhold til intellektet, når det gælder religiøse sandheder, 
hævder han. Det kan ske på flere måder. For det første gør han gældende, 

at langt de fleste af os har vort første møde med religionen, længe før 
vi er intellektuelt og kognitivt dannede. I dansk sammenhæng, som 
jeg eksempelvis kunne henvise til som min egen illustration, sker det 
almindeligvis ved barnedåben og ved aftensang og Fadervor i hjemmet. 
Praksis’ forrang er i så henseende en tidsmæssig forrang. Sådan er det 
tilsyneladende overalt, hvor der er levende religion til stede. Forskel-
lige former for praktisk indøvelse af aktiviteter, herunder sange, remser 
osv., løber forud allerede i barndommen, længe før enhver selvansvarlig 
overtagelse af de religiøse forpligtelser finder sted. I protestantismen sker 
overgangen principielt ved konfirmationen. Men allerede som små ’gør’ vi 
noget eller noget gøres med os, vi involveres i religiøse kontekster og deres 
særlige praktikker, endnu før vi har nogen form for adækvat erkendelse 
af, hvad vi gør, og hvorfor vi overhovedet gør det. Folkekirken udøver 
faktisk en religionsform, som via dåben når de fleste af os på kroppen, 
længe inden den som religion begynder at anspore intellektet. En sådan 
form for praktisk forrang betyder, at også ’neutrale’ forældre vælger på 
deres børns vegne, når de vælger ikke at lade deres børn døbe. De vælger 
nemlig i forhold til den primære praksis, den korporlige praksis – også 
selv om de måske selv er af den mening, at religionen har med blotte 
idemæssige eller kognitive størrelser at gøre.

Men også i anden og videre forstand kommer praksis først, hævder 
Cottingham. Under henvisning til Blaise Pascals berømte ord om, at hjertet 
har sine grunde, uddyber han synspunktet, at religion som væsentligt ele-
ment i menneskets livsfuldbyrdelse nødvendigvis må udspille sig på andre 
niveauer end dem, vi almindeligvis forstår ved det blot fornuftsmæssige. 
Den komplekse diskussion af dette punkt må vi lade ligge her. Det samme 
gælder det vanskelige spørgsmål om, hvorvidt betoningen af praksis’ 
forrang i sig rummer farer for at tilsidesætte intellektuelt krævende eller 
anfægtende erkendelser blot ved at henvise til praksis. Men tesen om the 
primacy of praxis er ifølge Cottingham netop ikke nogen undskyldning 
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for at slippe for intellektuel refleksion. Der kan som sagt argumenteres 
for denne orden i forholdet mellem praksis og teori. 

Det saglige kernepunkt i Cottinghams argumentation udgøres 
af hans forsøg på at påvise en parallel mellem religion og kærlighed. 
Ligesom kærligheden for at være sand og virkelig indebærer former for 
selvinvolvering fra de elskendes side, uden hvilke den simpelt hen ville 

være noget andet end kærlighed, således forholder det sig også med 
religionen. Hverken kærlighed eller religion kan realiseres distant, på 
afstand, eftersom begge fordrer former for tilstedeværelse og nærvær, 
som hører til deres egentlige substans: der findes visse former for sandhed, 
hvormed det forholder sig således, at selve dette at forsøge at gribe dem rent 
intellektuelt er det samme som at undgå dem, hævder Cottingham (11). 
Der er ting, vi kun forstår ved at elske. Der er sandheder, som kun kan 
gribes i eksistentiel tro, kunne en parafrase lyde.

Med disse indledende referater og betragtninger har jeg gjort op-
mærksom på, at der for øjeblikket ikke alene inden for religionsvidenskab 
og antropologi foregår en markant ’vending mod praksis’ (jf. Ortner 1984), 
og at denne tendens – om end i noget svagere form – også kan spores 
inden for den filosofisk orienterede religionsfilosofi. Det sker i form af 
teorier, som betoner erkendelsen og erkendelsesinterressens karakter af 
’allerede’ at være involveret i det erkendte – nemlig via en altid forudsat 
og overgribende praksis. Tanken om et distant subjekt-objekt forhold 
med forskeren som det undersøgende subjekt, der står på afstand af og 
betragter et givet objekt, drages hermed i tvivl eller benægtes rent, som 
det sker i sætningen om, at der findes former for sandhed, hvormed det 
forholder sig således, at selve dette at forsøge at gribe dem rent intellektuelt er 
det samme som at undgå dem. Dette fører i retning af en fornyet interesse 
for praksis’ rolle under dannelsen af teori. At praksis skulle have en basal 
funktion har til tider stået i skyggen, til andre tider været stærkt betonet, 
som hos gamle Friedrich Engels (der også kan kaldes en slags teoretiker 
om praksis), idet han formulerede sætningen ’the truth of the pudding is 
in the eating’ ! (Pilario 2005, 57)

Nævnes skal også, at det er et gennemgående træk ved de nyeste 
teorier om praksis, at de hævder, at noget afgørende – måske det afgørende 
– smutter mellem fingrene, netop som vi forsøger at være mest præcise 
og objektive i vore beskrivende iagttagelser. Noget overses, der sker en 
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miskendelse, en blindhed gør sig gældende, idet vi overser den rolle, 
som den undersøgende praksis selv spiller, idet vi er i færd med at danne 
vore teorier. Det, som overses, er ikke mindst vores egen krop i alle de 
biologiske, sociale og kognitive roller og interaktioner, som denne krop 
tager del i. 

2. Krop og praksis

Kroppen og hvad den gør med os – hvad enten det sker åbenlyst, tavst 
eller skjult – er et af de tunge temaer i nyere religionsforskning. Pro-
blemstillingen formuleres især inden for socialvidenskaber,  lingvistik, 
filosofi, dramaturgi og antropologi (jf. Holm, Nielsen, Vedel 2009) – for 
blot at nævne nogle dybt berørte forskningsfelter. Også teologien er 
undervejs. Blandt andet har den svenske teolog Ola Sigurdsson i den 
759 sider store bog Himmelska Kroppar begået en kompendieagtig 
sammenfatning af stort set al relevant teologisk kropsteologi indtil dato. 
Fra Afdeling for systematisk Teologi, Københavns Universitet, er en bog 
om kroppens teologi (nøjagtig titel er ikke kendt i dette øjeblik) undervejs 
med et bredt udvalg af forskellige bidrag. Man kan således sagtens få 
det indtryk, at det er ved at være lidt for meget af det gode med al den 
snak om kroppen. Det er det sikkert også. Træthedstendenser synes 
allerede at kunne spores. Men som det gælder for ethvert gennembrud 
af nye perspektiver, ethvert paradigmeskifte, så vil det altid tendere til 
at blive overgjort i første omgang. Det er muligvis der, vi står lige nu. 
Samtidig gælder det også, at nye erkendelsesgevinster aldrig kan gøres 
ugjorte. Hvis det imidlertid er rigtigt, som mange i dag vil hævde, at den 
menneskelige krop som medløbende praktisk forudsætning har været 
skjult for forskningen i moderniteten (de sidste ca. 300 år), så betyder 
det nye blik også, at nye erkendelser (alle tænkelige overdrivelser til 
trods) banker på døren.

Nu er dette ikke rette sted – ej heller den rette forfatter – til at 
give en omfattende præsentation af hele dette felt. Det følgende berører 
kun sporadiske eksempler fra et stort område, som også rummer andre 
synsvinkler end dem, der præsenteres her.

Som antydet i det foregående vil nyere teorier om kroppen hævde, 
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at krop og praksis spiller en stor og for det meste overset rolle inden for 
traditionel religionsforskning. Det beror på, at kroppen vil gøre sig selv 
usynlig, så længe den blot fungerer. Vi får først for alvor øje på kroppen, 
når der er noget galt, når det gør ondt, når vi begrænses af vore kroppe. 
Derfor kender vi som regel de dysfunktionelle sider af vores krop langt 
bedre, end vi kender alt det, som fungerer. Den, der lider af en alvorlig 
sygdom, vil ofte tale langt mere om kroppen end den, der er rask. Jeg 
bemærker uafladeligt den ene finger, jeg har ondt i, men er helt ubevidst 
om de ni andre. Kroppen har det på den måde med at usynliggøre sig 
selv, gøre sig tavs og uset. Undtagen når den ikke fungerer. 

Den velfungerende krop, som blot er der, i og med at jeg sidder på 
stolen og læser eller skriver på computeren eller taler i telefonen, gør sig 
ikke bemærket. Det skal man nu ikke lade sig snyde af, hvis vi skal tro 
de nyere kropsteoretikere. Vores krop og den praktiske kunnen, som er 
indlejret i den, er alt andet end en neutral, fælles forudsætning for vores 
forståelse og fortolkning af verden. For denne ’usynlige’ krop er en krop, 
som – for læreren eller forskerens vedkommende – i sig bærer resultater 

af årelange disciplineringer og sensorisk dannelse, som er med til at 
afgøre, hvad der overhovedet lader sig tænke eller forstå af vedkommende. 
Vore kroppe ’kan’ – eller de ’kan-ikke’ – tage del i og finde forskel-
lige aktiviteter meningsfulde. Nogle religionsforskere og antropologer 
hævder på den baggrund, at problemet med religionsundervisning og 
religiøs dannelse således ikke primært angår de intellektuelle sider. Vi 
kan sådan set godt – intellektuelt – forstå, hvad der skal forstås. Nej, 
hævder de, problemet er langt snarere, at ’kroppene ikke har lært’ – at vi 
lever med religiøst set ’untaught bodies’ (uskolede kroppe) (Asad 1997, 
48) – hvorfor adgangen til den religiøse virkelighed, vi skulle beskæftige 
os med (pædagogisk, i forskning eller uddannelse), på grund af vore 
(usynliggjorte) kroppes ’uvidenhed’ stort set er spærret (jf. La Mothe 
2008; Asad 1997; Asad 1993). Et sådant perspektiv må selvsagt betegnes 
som noget af en religionspædagogisk udfordring. Det rejser spørgsmålet, 
hvorvidt viden om en given religion lader sig kommunikere på et rent 
tekstuelt eller mundtligt kundskabsplan, eller om erkendelse og ’viden’, 
hvad angår religion i et eller andet omfang, fordrer, at der involveres helt 
andre kropslige sensoriske og praktiske niveauer, for at vi kan tale om 
virkelig viden.
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Hvis sidstnævnte er tilfældet, så står forestillingerne om en neutral 
religionsundervisning i noget af et dilemma: enten undervises der distant 
og neutralt, men religionen selv bliver i grunden ikke til at begribe. Det, 
som meddeles i undervisningen, bliver ikke en viden om religionen, som 
svarer til den religiøse selvopfattelse hos dem, der faktisk praktiserer den. 
Undervisningen risikerer derfor at blive til en overfladisk kundskabsmed-

delelse, hvori selve det, som er religionens egen touch, aldrig kommer inden 
for synsvidde. Eller også implicerer undervisningen – for overhovedet 
at være en form for indføring i f.eks. kristendommen – elementer af 
praktisk og dermed korporlig religionsudøvelse (f.eks. salmesang). Men 
så er den ikke mere blot kundskabsmeddelende. Jeg kender ikke specielt 
til de nyere diskussioner på dette felt, da mit arbejdsområde ikke er 
religionspædagogik, men jeg antager, at opkomsten af de nye praksis- og 
kropsteorier vil skærpe denne diskussion i de kommende år.

3. Ritualisering

Teologisk, religionsvidenskabeligt og religionspædagogisk melder 
spørgsmålet om kroppen sig primært i forbindelse med omgangen med 
ritualer, hvilket allerede har været strejfet i det foregående. Ritualer, riter, 
ceremonier og liturgier gøres, de fuldbyrdes i og gennem aktiviteter, som 
finder sted med menneskelige kroppe, eventuelt under inddragelse af 
forskellige genstande såsom vin, vand, brød, røgelse, bægre, fade, kapper, 
hatte, bøger eller andet. Hermed bringes kroppen i spil i og med selve 
den rituelle praksis, og et af de gode spørgsmål er følgelig, hvorledes 
kroppen gennem sin involvering i sådanne aktiviteter selv er med til at 
danne og forme den betydning eller måske rettere den erfaring, som 
deltagerne i ritualet gør sig. Er kroppen så at sige blot det sted, hvor 
det fortolkende subjekt, ’det indre menneske’ eller ’selvbevidstheden’ 
tilfældigvis opholder sig, imens det fortolker de gestiske handlinger og 
læste eller sungne tekster, som har deres plads i den pågældende liturgi? 

Det vil moderne kropsfænomenologi og kropsteori benægte, idet 
den netop hævder, at kroppen spiller en langt større – og miskendt – rolle. 
Den vil tværtimod insistere på, at den altid tilstedeværende krop deltager 
i og involverer sig på et fundamentalt niveau i enhver religionspraksis. 



18

Selv i de tilfælde, hvor vi kan fascineres af religionens ejendommelige 
begrebs- og fortællingsunivers, altså det sproglige, sker det dog altid over 
indlejrede former for kropslighed, som vi bærer med os, og som tager 
del i en omfattende fælles kropslig verden. En virkelighed, hvor vore 
kroppe tavst sanser og mærker resonanser fra andre kroppe. Vi kan kun 
tage fortællingernes universer til os og gøre dem til vore egne i kraft af 
sådanne strukturer, en kropslighed, vi er fælles om som en dynamisk, 

sensitiv forudsætning. Ganske rigtigt kan vi lade os fascinere og rive med 
af lignelser, salmer, fortællinger og også af lærepunkter såsom læren om den 
treenige Gud, om de to naturer i Kristus, om jomfrufødselen. Men dette 
finder altid sted i en yderste konkretion og i et nærvær, hvori vi korporligt 
kommer sammen, danner menneskelige fællesskaber og gør ting sammen: 
Vi mødes i kirken, vi står, går, sidder, synger, overøser et barnehoved med 
vand, spiser et lille brød og drikker en dråbe vin, tænder et lys, bærer en 
kiste den sidste vej, kaster en buket på en kiste osv. Kroppen deltager 
tavst, men dybt involveret. Selv om enhver religion – og da ikke mindst 
kristendommen – rummer fascinerende tankebygninger, fortællinger, 
salmer, refleksioner og andre sproglige ytringer, så når det os alt sammen 
via vore kroppe. Kroppen tager del i omfattende fællesskaber, og disse 
indlejrer sig set fra den anden side samtidig som en del af os – virkelig 
en del af os selv. Det er her, religionen sætter os stævne som en form for 
nærværende, konkret virkelighed, der både kan modsige og overbyde 
den virkelighed, vi ellers holder for sand og virkelig. Det er eksempelvis 
ved at samles om en kiste, kaste tre skovle jord på med ritualiserede 
formler, bede Fadervor og modtage velsignelsen, at døden konkret gøres 
til genstand for en religiøst begrundet modsigelse og genfortolkning. 
Sådanne omfattende dimensioner (lidelse, synd, død, skyld, tab, glæde) 
adresseres helt konkret, modsiges og genfortolkes igennem forskellige 
former for ritualiserede praktikker. Og denne praktiske exercise, det, 
man kunne kalde genopførelsen eller det performative, kan ikke udelades 
eller overflødiggøres til fordel for en mere ’ren’ begrebsmæssig, teoretisk-
teologisk bestemmelse af, hvad f.eks. kristen opstandelsestro vil sige. For 
det er ikke primært som en form for teori eller teologi abstrakt forstået, 
troen gør sig troværdig. Den gør sig derimod troet – når det sker – via 
alle de momenter af kropslig, performativ udførelse, som kun kan nævnes 
antydningsvist her.  
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Dette har også betydning for, hvorledes tekster og salmer, dvs. de 
sproglige ytringer, fortolkes i den rituelle kontekst. Det indebærer, at 
teksternes betydning ikke blot ligger i de betydningsgivende (semantiske, 
litterære) lag, men at teksterne i deres konkrete funktion i liturgien nok så 
meget gør sig gældende som lyd, som performance, via den oplæsning, der 
sker af præst, kordegn og eventuelle andre læsere. Teksternes reception, 
dvs. det, de skaber hos de tilstedeværende, er således noget langt videre 
end det, der lader sig læse ud af de samme tekster, når de f.eks. ligger på 
et skrivebord. Religiøse forestillingsverdener, teologier og konfessionelle 

læresystemer lever netop ikke som abstrakte systemer af ideer eller tanker, 
men de lever – hvis og når de gør det – i og igennem deres konkrete brug.

Det drejer sig bl.a. om praktisk-æstetiske betydningsniveauer, som 
ikke uden videre lader sig oversætte til tekst eller skrift, idet de har med 
menneskets sensoriske udrustning at gøre. Religion har i praksis også 
noget med lyd, smag, følesans, duft og hørelse at gøre. Sanseindtrykkene 
er ikke blot tegn, som kan oversættes til bestemte betydninger. Men de 
er så at sige det æteriske ’stof ’, hvori og hvorunder en religion sanseligt 
gør sig tilstedeværende.

Derfor har en given religion ikke blot en bestemt teologi, altså en 
læremæssig identitet. Men man kan også med en vis ret hævde, at noget af 
det mest karakteristiske for en given religion faktisk er dens karakteristiske 
sanseindtryk, f.eks. dens lyd. Søndag morgen mellem 10 og 11 kan man 
således på Danmarks Radio P1 høre, hvordan dansk lutherdom lyder. Da 
transmitteres denne særlige konfessions lyd, sådan som den nu engang er 
med dens orgelspil, Grundtvigsalmer, babypludren og indgangsbøn læst 
fra korbuen, prædiken og nadver. Denne særlige version af en bestemt 
konfession har som enhver anden konfession sin helt egen lyd, som er nem 
at kende til forskel fra alle andre. Det høres nemt den søndag, hvor der 
transmitteres fra et andet kirkesamfund, f.eks. pinsemissionen eller den 
katolske kirke: da er lyden klart en anden. Rent bortset fra alle de andre 
ting af teologisk art, som måtte være anderledes.  Det samme gælder i 
endnu højere grad f.eks. russisk-ortodoks kristendom for slet ikke at tale 
om de ikke-kristne religioner. De sanses anderledes.

Hermed være naturligvis ikke sagt, at omfanget af en religions 
udbredelse og virkningskraft skulle begrænse sig til et snævert liturgisk 
rum og dets særlige sansekvaliteter. Men det er formentlig her, det hele har 
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sit udspring, og herfra breder det sig ud i kraft af en afsmittende virkning 
også uden for brugen. Tesen om the primacy of praxis (som jeg her har 
elaboreret videre på) kan betragtes som et forsøg på at sætte dette forhold 
på plads. Et andet eksempel: Lige så enkelt det principielt er at udføre en 
liturgisk handling, en dåb, en nadver, en jordpåkastelse ved en begravelse, 
og lige så intenst og betydningsmættet en sådan praktisk handling kan 
opleves af de implicerede, lige så vanskeligt, ja, umuligt kan det være at 
svare på, hvad denne handling så også ’betyder’. Betydningen lader sig 

ikke umiddelbart flytte ud af sammenhængen, hvor den opstår. Den lader 
sig ikke nødvendigvis generalisere og udtrykke distant i propositionelle 
udsagn. De religiøse eksperter, teologerne, lærerne og præsterne, kan og 
skal naturligvis stå vagt om den ’ortodokse’, det vil sige rette læremæssige, 
formulering af ’indholdet’: dåben er genfødelsens bad, i nadveren modtager 
vi Jesu Kristi legeme og blod osv. Noget helt andet er imidlertid den 
mening og den erfaringstilvækst, som den liturgiske handling bidrager 
til på deltagerniveau under udførelsen. 

Betyder det så, at teologien, læren, og de intellektuelle sider er uden 
betydning? På ingen måde. Der er ganske vist ikke meget, som tyder på, 
at folk, som deltager i liturgiske handlinger, også forholder sig til det 
læremæssige indhold, som disse kan siges at udtrykke. Forældrene, som 
lader deres barn døbe, forholder sig næppe under dåbshandlingen til 
tanken om handlingen som et sakramente i luthersk forstand. Opmærk-
somheden er bundet op på helt andre ting end de strengt læremæssige, 
formentlig først og fremmest på emotionelle dimensioner såsom erfaringen 
af højtidelighed, øjeblikkets hellighed og en særlig glæde. Det betyder 
naturligvis ikke, at læren er ligegyldig. Den har afgørende betydning for 
kirkesamfundets opbygning af og fastholdelse af sin identitet, men det er 
blot ikke det, som står i centrum i de fortolkninger, som finder sted hos 
deltagerne i og under de liturgiske handlinger. Den mening, liturgien 
giver for deltagerne, er langt mere fleksibel i sit indhold, idet den lader 
emotioner, kunnen, viden og erindringer fra tidligere begivenheder flette 
sig sammen på måder, som ofte danner nye og stærke erfaringer af dyb 
mening. Hermed overskrides det, der kan gengives i skikkelse af blotte 
teologiske læresætninger. 

Med udgangspunkt i ovenstående har jeg således valgt at nærme 
mig ritualerne og teorierne herom dels via en praksisteoretisk overvejelse 

Bent Flemming nielsen: pRaksis, kRop og RitualiseRing



21Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

– the primacy of praxis – dels via en præcisering af praksis som kropslig 
praksis, som især tager skikkelse som egentlig rituel praksis. Ad denne 
vej ankommer vi til spørgsmålet om ritualer. En sådan tilgang har ikke 
altid været den foretrukne. I ældre teorier har religionsvidenskabsfolk og 
antropologer ofte tematiseret ritualet som en særlig kommunikationsform, 
en pædagogisk model for videreførelse af kendt viden, en symbolsk 

fremstilling eller fornyelse af et samfunds gældende værdier, eller man har 
fæstnet sig ved de såkaldte overgangsritualer. Overgangsritualer er den 
sociale institution, som formår at bringe mennesker fra en livssituation til 
en anden, fra barn til voksen, fra single til gift osv., idet ritualet formår 
at transformere deltagernes status. Et barn gøres til en voksen, en single 
gøres til ægtefælle, et samfund genskaber sig med den realitet, at de døde 
ikke mere er aktivt til stede på samme måde som tidligere. Ritualer kan 
netop bringe sådanne sociale accepter og transformationer i stand.

Nyere teorier er imidlertid ikke blevet stående ved disse indsigter. 
Diskussionen om ritualer, deres definitioner, virkemåder og i det hele taget 
spørgsmålet om, hvorfor vi mennesker tilsyneladende ikke vil slippe dem, 
har medført en stor og vidt forgrenet diskussion gennem mere end 100 år 
(Nielsen 2004). I de senere år synes fokus imidlertid at kondensere sig i 
synet på ritualer som særlige strategiske former for praksis eller aktivitet 
snarere end på de symbolske eller kommunikative former for mening, 
som knytter sig til et givet ritual. 

Sammenhængende med denne udvikling har terminologien ofte 
ændret sig fra at tale om ritualet til at tale om ritualisering. Begge begreber 
bruges i det næstfølgende. Moderne teorier søger at definere ritualisering 
som bestemte former for handling, der har nogle særlige karakteristika, 
som det allerede på et filosofisk eller sociologisk niveau er muligt at 
afgrænse. Det betyder, at ritualisering (og ritualer) ikke begrænser sig 
til det religiøse. Også i helt sekulare sammenhænge kan man tale om 
ritualisering, eftersom det er et begreb, som kan bestemmes allerede på 
et sociologisk eller filosofisk handlingsplan. Således argumenterer f.eks. 
de engelske etnografer og antropologer Caroline Humphrey og James 
Laidlaw for, at ritualisering skal forstås som en særlig kvalitativ afvigelse 
fra, hvorledes ting i øvrigt gøres (Humphrey & Laidlaw 1994). Afvigelsen 
angår ikke primært, hvad der gøres, men derimod de intentioner, hvormed 
aktiviteten gennemføres. Under ritualisering forpligter deltageren sig 
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til at følge nogle allerede givne regler (liturgien) i stedet for så at sige at 
forfølge egne mål. Hermed banes vej for mulige anderledes erfaringer, 
idet den agerende på et vist niveau ikke handler i egen interesse. Den, 
der agerer rituelt, giver afkald på at følge egne snævre mål og giver efter 
for det, den foreskrevne regel forlanger.

Ritualisering får på den måde en hel række konsekvenser, som 

afviger fra det, der sker i mere ordinære handlinger, hvor vi blot følger 
vore egne intentioner. Under ritualiseringen løsnes selve ’aktiviteten’ (i 
snæver forstand: det, der korporligt gøres) fra den ’betydning’, som den 
pågældende aktivitet ville have under ordinære omstændigheder. Den 
anden side af samme sag er, at aktiviteten – f.eks. at rejse sig på bestemte 
tidspunkter under gudstjenesten – åbner sig for fornyet mening. En 
ganske banal aktivitet, som f.eks. at rejse sig, kan således blive tillagt 
dyb og stærk emotionel mening i og under den rituelle aktivitet. Tre 
skovle jord er meget mere end ’tre skovle jord’, når de kastes på en kiste. 
De bliver i stand til at aktualisere en omfattende sandhed om men-
neskelivets forgængelighed (’af jord er du kommet’), begrænsninger (’til 
jord skal du blive’) og transcendente håb (’af jorden skal du igen opstå’). 
Ritualer overstyrer så at sige den mening, som de tilsvarende aktiviteter 
ville kunne betyde under ’normale’ forhold.  Og derfor søger de rituelle 
deltagere efter ekstraordinære betydninger i enhver lille detalje. Alt må 
have en særlig betydning – også selv om den sådan set ikke har det af 
eller fra sig selv. Erfarne præster vil ofte kunne berette om sådanne 
’uautoriserede’ fortolkninger af detaljer, som de har været præsenteret 
for, ved f.eks. begravelsesritualet eller søndagsgudstjenesten. Åbenheden 
for nye fortolkninger indebærer ganske vist ikke, at liturgier og ritualer 
kan betyde hvad som helst. For religiøse ritualers vedkommende gælder 
netop, at de er indfældet i religiøse kontekster, som definerer og muliggør 
legitime betydninger. Jordpåkastelsesritualet vil f.eks. vinde betydning på 
baggrund af den kristne fortolkning af mennesket som skabt af Gud, som 
begrænset af synden og døden og håbet om det evige liv, som skænkes i 
kraft af Jesu opstandelse. Men selv der, hvor sådanne betydninger ikke 
står særlig klart for deltagernes bevidstheder, vil ritualet alligevel ’fungere’ 
og erfares som meningsfyldt af deltagerne. 

De praksisorienterede fortolkninger af ritualiseringen åbner for en 
lang række interessante indsigter. Ad den vej kan man f.eks. beskrive, 
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hvorledes en given ritualisering over tid drastisk kan skifte betydning – 
samtidig med at aktiviteten på handlingsplanet stort set forløber uændret.

Et eksempel herpå finder vi i udviklingen af den tidlige kristne 
nadver i urkristendommen. Efter nogle liturgihistorikeres mening opstod 
den kristne nadverfejring historisk set derigennem, at det jødiske familie- 
og venskabsmåltid Chabûrôth blev overtaget og nyfortolket af de første 
kristne menigheder (Dix [1945] 2005, 50). Det, som i jødedommen var 

et venskabs- og familiemåltid med husfaderen, som forestod bønner over 
brødet, blev under andre forhold omskabt til den kristne nadver. Dette 
kunne vel at mærke ske, næsten uden at måltidets rituelle struktur og 
handlinger, som bestod i bønner, brødsbrydelse, omdeling af vin, ændrede 
sig. I én sammenhæng, den jødiske, var måltidet konstitutivt for det 
familiære og venskabelige sammenhold. I en anden sammenhæng blev 
det samme måltid, gennemført stort set på samme måde, intenst fornyet 
med kristen, teologisk betydning. På handlingsplanet var forskellene 
mellem det jødiske måltid og den tidlige nadverfejring således ikke store. 
Men betydningen kunne skifte. Denne ’evne’ ved en aktivitet, evnen til 
at kunne tilkendes fornyet og forandret betydning, er netop udtryk for 
et af ritualiseringens karakteristika.

Uden for religiøse sammenhænge interesserer moderne socialvi-
denskab sig for ritualisering som en vigtig form for social praksis. Uden 
at kunne gå i dybden med detaljerne vil jeg her fremhæve følgende fire 
karakteristiske aspekter ved enhver ritualisering (Opstillingen er fra 
Gebauer og Wulf 1998, 131, eksemplerne er mine egne):

1. Ritualer er specifikt knyttet til særlige sociale situationer. 
Familien, skolegården har således sine ritualer såsom ritua-
liseringer for årets gang i familien, eller gruppen og dens 
tilhørsforhold i skolegården. Eksempelvis kan en gruppe 
børn performe (opføre) en musikgruppe eller en fodbold-
stjerne, hvorved der gestaltes nye former for virkelighed, 
som muliggør ændrede magtforhold og nye erfaringer. Der 
eksisterer ikke noget universelt ritual, idet alle ritualers 
virkning er knyttet til kulturelt bestemte vilkår.

2. Ritualiseringen er strategisk. Den vil bryde op i gammel 
virkelighed, stadfæste den eller generere anderledes og ny 
virkelighed, som aktørerne kan forholde sig til. Denne 
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virkelighedsforandring er imidlertid genstand for men-
neskelig strategi. Dvs. den kan i et vist omfang gestaltes 
med henblik på bestemte virkninger, som skulle indtræffe i 
forbindelse med ritualiseringen. De enevældige konger søgte 
f.eks. strategisk at iscenesætte deres kroningshøjtideligheder, 
således at disse også kom til at betyde, at folket ville aner-
kende den kommende monarks magt og overlegenhed. Et 
andet eksempel: en kirkelig vielse rummer også strategiske 
elementer derved, at netop de to, som indgår ægteskab, 
fremstilles som forbundne med alt, hvad dette måtte inde-
bære, herunder også udelukkelsen af andres indblanding i 
forholdet.

3. Den principielle blindhed i forhold til ens egen handling og 
dens virkninger. Hvis ritualiseringen fungerer, så forholder 
de involverede sig til den anderledes verden, som gestaltes 
gennem ritualiseringens projektioner, der frembringes af 
de involverede kropslige akter. De ser sådan set ikke selv 
nøgternt, hvad de gør. Når far spiller luftguitar, så ser han 
ikke sig selv, han ser faktisk Jimi Hendrix. Hvis han kun ser 
sig selv og ikke selvprojektionen, standser han formentlig 
hurtigt!

4. Muligheden for at udbygge eller forandre magtstrukturer. 
Religiøse ritualer kan f.eks. gøre en cand. theol. til en 
præst. Men også sekulare ritualer kan skabe en student ud 
af en gymnasieelev bl.a. ved at sætte en hue på vedkom-
mendes hoved. Det kan derfor ikke undre, at huen og den 
offentlige anerkendelse, som knytter sig til denne, breder 
sig langt ud over gymnasiet til alle mulige andre former 
for uddannelsesinstitutioner. Politisk har denne side ved 
ritualiseringen være kendt og udnyttet formentlig gen-
nem hele menneskehedens historie. Ikke alene moderne 
diktaturer, men også de middelalderlige kejsere og senere 
tiders enevældige konger har således forstået at udnytte dette 
karakteristikum til at etablere og cementere deres magtbaser 
(Buc 2001). 
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Afslutning

Fra en indledende overvejelse over praksis’ rolle i religionen har vi via 
en drøftelse af menneskets kropslighed bevæget os frem til en række 
meget generelle karakteristika ved fænomenet ritualisering. Udgangs-
punktet var den sproganalytiske iagttagelse af vanskelighederne ved at 
bringe religionen på en sproglig form, som kan gøres til genstand for 
reel stillingtagen. Der synes at være vanskeligheder med at fokusere 
genstanden. Som et forslag til en anderledes tilgang indførtes teorier om 
den menneskelige praksis’ basale, men oversete rolle. I lyset af kroppen 
og dens praktikker viser det sig, at ritualer og ritualisering kan anskues 
som fænomener eller praksisformer, der muliggør en række strategiske 
tiltag med henblik på magtens distribution i den sociale verden. I 
kraft af ritualisering kan positioner i menneskets fælles verden både 
befæstes og forandres, alt efter hvilke strategiske tiltag de aktuelle 
ritualiseringer udfolder. Ritualer kan forandre kontekster, således at 
erfaringer af glæde, sorg, lidelse eller tab kan genfortolkes, uddybes 
eller deplaceres. Men også i langt mere dagligdags forhold, i familie, 
skolegård og på arbejdspladsen, kan ritualiseringer skabe rum for nye 
magtforhold og anderledes erfaringer med virkeligheden. Dette vide 
perspektiv for en indsigt i ritualiseringens karakteristika åbnes netop 
gennem nyere socialisationsteoriers blik for, hvorledes ritualiseringer 
knytter sig til elementære menneskelige handlings- og praksisniveauer. 
Ritualer er således ikke eksklusivt knyttet til religiøse sammenhænge. 
Om end udforskningen af ritualer historisk set har været knyttet tæt til 
udforskningen af religion, så muliggør den her valgte tilgang en langt 
bredere tilgang til rituelle fænomener uden at fornægte den essentielle 
rolle, ritualer spiller i religiøs praksis. 

Ritualisering er således forstået ikke et fænomen, som kan vælges 
til eller fra, eftersom det uden videre indgår i menneskers sociale liv i alle 
kendte samfund. Det, der kan vælges, er, i hvor høj grad ritualiseringer 
gøres til genstand for kritisk analyse og eventuelt tages i brug, f.eks. i 
pædagogisk øjemed.



26

Litteratur
Asad, Talal, Genealogies of Religion: Discipline and Reason of Power in Christianity 

and Islam. John Hopkins University Press. Baltimore 1993.

Asad, Talal, ”The Body in Western Society”, i:  S. Coakley, Religion and the Body. 

Cambridge University Press. Cambridge 1997, 42-52.

Buc, Philippe, The Dangers of Ritual. Between Early Medieval Texts and Social 

Scientific Theory. Princeton University Press. Princeton and Oxford 2001.

Cottingham, John, The spiritual Dimension. Religion, Philosophy and Human 

Value. Cambridge University Press. Cambridge 2005.

Dix, Dom Gregory [1945], The Shape of the Liturgy. Continuum. London 2005.

Holm/Nielsen/Vedel (udg.), Religion, Ritual, Theatre.  Peter Lang Verlag. 

Frankfurt am Main 2009.

LaMothe, Kimerer L., ”What Bodies know about Religion and the Study of 

It”, i: Journal of the American Academy of Religion, September 2008, Vol 

76, No 3, 573-601.

Humphrey, C. og Laidlaw, J., The Archetypal Actions of Ritual. Clarendon Press. 

Oxford 1994.

Nielsen, Bent Flemming, Genopførelser. Ritual, kommunikation, kirke. Anis 

Forlag 2004.

Nielsen, Bent Flemming, ”Om præsters u/almindelighed”, i: Kritisk Forum for 

Praktisk Teologi 2010/121, 23-34.

Ortner, Sherrry B., ”Theory in Anthropology since the Sixties”, i: Comparative 

Studies in Society and History, Vol 26, No.1, Jan 1984, 126-166. Cambridge 

University Press. Cambridge 1984. 

Pilario, D.F., Back to the Rough Grounds of Praxis. Exploring Theological Method 

with Pierre Bourdieu. Leuven University Press. Leuven 2005.

Sigudsson, Ola, Himmelska Kroppar: Inkarnation, blick, kroppsligked. Glänte 

Produktion 2006.

Bent Flemming nielsen: pRaksis, kRop og RitualiseRing



27Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

Folkekirke – ritualer i stabilitet 
og forandring

Af Kirstine Helboe Johansen, adjunkt, Afdeling for Kirkehistorie og 
Praktisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

For det meste er ritualer centralt placeret, når der undervises religion. De 
store fester, de centrale overgangsritualer og de daglige fromhedsøvelser 
giver en grundlæggende forståelse for en religion. Der er dog en religion, 
hvor vægten i undervisningen i langt mindre grad lægges på ritualer. Det 
er den evangelisk-lutherske kristendom. Sådan har det i hvert fald været 
hidtil, men både inden for den evangelisk-lutherske folkekirke og inden 
for studierne af den indtager ritualer i dag en mere markant position.

Undervisning i kristendom fokuserer ofte på tekster: evangelie-
tekster og andre religiøse tekster. Hvordan kristendommen blev til, og 
hvad de kristne ideelt set bør tro på, har således forrang for, hvad de 
kristne gør, og hvordan man praktiserer kristendom inden for den danske 
folkekirke. Den vægtlægning kan skyldes i hvert fald to ting. For det 
første er folkekirken og dermed den evangelisk-lutherske kristendom den 
dominerende religion i Danmark, og de fleste tager de store fester og 
ritualer inden for deres egen religion for givet. For det andet har denne 
vægtlægning en parallel i den evangelisk-lutherske tradition selv og særligt 
den danske tradition, som netop har betonet den rette tro og i mindre 
grad den rette praksis. Det betyder, at kristendom fremstilles som noget, 
man tror på ud fra tekster og fortællinger, og ikke som noget, man gør. 

I mit arbejde bruger jeg rituel praksis og ritualteori som indgangs-
vinkel til en forståelse af kristendom i Danmark – i denne sammenhæng 
ensbetydende med folkekirken. Dermed tager jeg i højere grad højde for, 
at religion er både overbevisning og handlinger. Med en ritualteoretisk 
tilgang suppleres den traditionelle beskrivelse af kristendom i Danmark 
med en øget forståelse for de religiøse handlinger og deres betydning.
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En ritualteoretisk tilgang er dog mere end et supplement. Det åbner 
også for nye perspektiver, som kan udfordre den traditionelle opfat-
telse af den dominerende religion i Danmark, den evangelisk-lutherske 
folkekirke, og derfor har en ritualteoretisk tilgang et didaktisk potentiale. 

Jeg vil her fremhæve tre elementer, som en ritualteoretisk tilgang 
har åbnet nye perspektiver til. To af dem er et nyt blik på klassiske dele 
af kristendommen. Det tredje er forbundet med folkekirken under 
forandring. For det første udfordrer en ritualteoretisk tilgang trosforstå-
elsen, fordi det bliver tydeligt, at tro også har med religiøse handlinger 
at gøre og derfor ikke kan begrænses til en indre overbevisning. For det 
andet udfordrer det forståelsen af forholdet mellem evangelisk-luthersk 
kristendom og ritualer. Det er ofte blevet set som et stedmoderligt 
forhold, men studier af højmessen viser, at den er opbygget som andre 
ritualer, og derfor er ritualer også grundlæggende for kristendom. For det 
tredje bliver det muligt at gå direkte til de mange nye rituelle tiltag til 
folkekirken såsom pilgrimsvandring, natkirke og spaghettigudstjenester 
og undersøge dem som ritualer - og dermed som reelle religiøse udtryk, 
før de underlægges teologisk bedømmelse. Det giver en åben tilgang til 
folkekirken under forandring.

Hensigten med denne artikel er ikke at foretage et egentligt opgør 
med den traditionelle trosopfattelse, at give en grundig ritualanalyse af 
højmessen eller at udføre et nærmere studie af de nye rituelle tendenser. 
Målet er i stedet at give en smagsprøve på nogle af de elementer ved 
folkekirkens traditionelle ritualer og nyere udvikling, som en ritualteo-
retisk tilgang giver et nyt perspektiv på.

Er en julegudstjeneste rigtig religion?

Den evangelisk-lutherske kristne tradition er kendetegnet ved en kraftig 
betoning af troen som en individuel modtagelse, dvs. tro som nådegave. 
Tro er således blevet forstået som et individuelt, indre forhold til Gud. 
Tro kan ikke bevises eller erhverves gennem fromhedsgerninger, rituelle 
handlinger eller barmhjertighedsgerninger. Denne vægtlægning har sin 
oprindelse i reformationens opgør med Romerkirken, hvor religiøse og 
rituelle handlinger med kirken som mellemled efter reformatorernes 



29Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

mening stod i vejen for et personligt, direkte forhold til Gud. Tro 
var blevet til gerningsretfærdighed, og betoningen af troen som et 
indre anliggende er en del af opgøret hermed. På grund af frygten for 
gerningsretfærdighed betød det i tiden efter reformationen – og særligt i 
den danske tradition – en underbetoning af og endda mistro til religiøse 
handlinger og ritualer. 

Inden for den danske folkekirke er denne skepsis over for religiøse 
handlinger og ritualer blevet yderligere understreget dels af vækkelsernes 
stærke betoning af troens inderlighed, dels af den dialektiske teologis ud-
talte afstandtagen fra ritualer, der grundlæggende opfattes som uforenelige 
med sand kristen tro, om end de er nødvendige på grund af den svage 
menneskelige natur. Personlig, inderlig tro er derfor blevet forstået som 
egentlig kristen tro, mens rituelle handlinger er blevet tildelt en lavere 
status og ofte blevet mistænkeliggjort ud fra devisen: måske deltager folk 
i ritualerne, men tror de virkelig? 

Denne opdeling i rigtig, inderlig tro på den ene side og rituelle 
handlinger på den anden side stikker dybt i forståelsen af tro inden for 
en dansk tradition. Det ses blandt andet i den årligt tilbagevendende 
diskussion om den høje gudstjenestedeltagelse ved juletid: er den udtryk 
for oprigtig kristen tro, eller deltager folk bare for at møde venner og 
familie, og fordi det er en del af traditionen? Min pointe er, at det er 
en kunstig skelnen, som udspringer af en forståelse af tro som et rent 
indre anliggende. Når man arbejder med ritualer, bliver det tydeligt, 
at religiøse handlinger er en ligeværdig og nødvendig del af et religiøst 
tilhørsforhold. Religion har således altid indeholdt et socialt aspekt og 
været traditionsbærende samtidig med, at det udtrykker en form for 
personligt gudsforhold. Alle disse elementer og flere til indgår i en bredere 
forståelse af tro. Julegudstjeneste er derfor ligesom vielser og barnedåb et 
oprigtigt religiøst udtryk: Nogle lægger vægten primært på det sociale, 
andre på det traditionelle, og hos nogle er det sociale, traditionen og det 
personlige gudsforhold forbundet som et samlet udtryk for tro. Det sidste 
er naturligvis det ideelle, men det fratager ikke de enkelte elementer deres 
egenskab af at være religiøse udtryk.

I forhold til trosopfattelsen er en rituel tilgang til kristendommen 
interessant, fordi man dermed udfordrer den traditionelle trosforståelse 
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ved at fastholde, at den rituelt, kollektivt, kropsligt udtrykte tro er en 
ligeværdig komponent i en samlet, mangefacetteret trosforståelse.

Folkekirkens ritualer som vi kender dem

Groft sagt er ritualer en altafgørende del af enhver religion, fordi ritualer 
etablerer to unikke og uundværlige elementer i et religiøst univers. På 
den ene side skaber ritualer en situation, hvor det religiøse univers og 
ritualdeltagernes tilhørsforhold til det etableres og stadfæstes. Derfor 
bekræfter ritualer en given religions fortsatte gyldighed. På den anden 
side skaber ritualer konkrete situationer, hvor det religiøse univers og 
nærmere bestemt guddommen griber ind i konkrete ritualdeltageres 
liv og forandrer eller stadfæster elementer i denne persons liv. Derfor 
viser ritualer en given religions virkningsfuldhed over for den enkelte, 
og dermed bliver en religion individuelt relevant.

Begge disse elementer: at bekræfte sin religions gyldighed og lade 
den være virkningsfuld i ens personlige liv, er vigtige elementer i en 
trosforståelse, som rækker ud over tro som et indre personligt anliggende, 
fordi det netop sker i ritualer, som er offentlige, kollektive og kropslige. I 
ritualer gør man religion, men man kan ikke være sikker på hver enkelt 
deltagers indre personlige overbevisning. 

 I højmessen er begge disse elementer tydelige, og derfor er den 
interessant.  På mange måder adskiller højmessen sig fra de fleste andre 
ritualer og er måske derfor blevet betragtet som folkekirkens ”fineste” 
ritual. Det er i ekstrem høj grad er en ordgudstjeneste og har en primær 
aktør: præstens læsninger og skolede forkyndelse står i centrum, og 
derfor kan højmessedeltagelse i højere grad formodes at udspringe af 
”ægte” indre overbevisning. Alligevel ligner højmessen grundlæggende 
alle andre ritualer, fordi den netop besidder de to grundlæggende rituelle 
elementer: bekræftelse og virkningsfuldhed, og netop derfor spiller den 
en vigtig rolle i folkekirken.

Højmessen bekræfter det kristne univers og ritualdeltagernes 
tilhørsforhold til det
Når man skal indfange højmessens evne til at bekræfte det kristne univers 
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og ritualdeltagernes andel i det, er den amerikanske ritualteoretiker 
Roy A. Rappaports ritualdefinition et godt udgangspunkt: ”et ritual 
er udførelsen af mere eller mindre formelle sekvenser af handlinger og 
udsagn, som ikke er fuldstændig bestemt af deltagerne” (Rappaport 
1999, 24). Højmessen indeholder både handlinger og udsagn, selvom 
udsagnene er mest fremtrædende. Der læses bibeltekster fra alteret og i 
mindre uddrag ved særlige rituelle handlinger som dåb og nadver, der 
bedes indtil flere bønner, der synges ordrige salmer, og der prædikes; men 
selvom mængden af tale og tekst er overvældende, er der fortsat masser 
af handlinger. Menigheden rejser sig, sætter sig, bevæger sig i rummet og 
synger. Præsten bevæger sig i rummet, tegner korstegn, døber og uddeler 
nadverelementer. Både udsagn og handlinger er formelle og i høj grad 
invariable. Det foregår efter en fast orden, og mange af handlingerne 
er stiliserede: dåben er ikke et rigtigt bad, og nadveren ikke et rigtigt 
måltid. Forløbet er fastlagt og indeholder de samme elementer hver gang, 
hvilket understøttes af faste tekstrækker og en fælles salmebog. Samtidig 
er der plads til lokale og personlige udsving i højmessens opbygning, 
salmevalg og den konkrete udførelse af de rituelle handlinger. Derfor kan 
man genkende højmessen i enhver kirke i Danmark, men den er ikke 
fuldstændig invariabel. I forhold til højmesseritualets evne til at bekræfte 
det religiøse univers er kombinationen af handlinger og udsagn samt 
det forhold, at ritualet ikke er fuldstændig bestemt af ritualdeltagerne, 
særligt interessant. 

At ritualet ikke er fuldstændig bestemt af deltagerne indebærer, at 
en anden og større aktør har bestemt, hvordan ritualet skal forløbe. Det 
er præsterne, traditionen og i sidste ende Gud, som er ophavsmand til 
ritualet, og det giver selve ritualforløbet et skær af hellighed. Disse ka-
rakteristika er meget tydelige i en dansk kontekst, hvor højmessereformer 
er svære at gennemføre, forudsætter langstrakt udvalgsarbejde og ofte 
har karakter af, at man henter og begrunder eventuelle nye tiltag ud fra 
tidligere og gerne urkristen gudstjenestepraksis. Det gælder for eksempel 
fredshilsenen, som flere kirker bruger, og som netop er kendt fra de tidligste 
kristne gudstjenesteordninger. Det betyder, at selv om højmesseritualet 
reformeres, er dets forløb fortsat ikke blot noget, som en tilfældig samling 
mennesker har fundet på. Det har stadig traditionen bag sig. I dette 
skær af hellighed foregår den udveksling af udsagn og handlinger, som 
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er grundlæggende i ritualer. Denne udveksling stadfæster de forskellige 
roller i et ritual og medfører samtidig, at deltagerne forbindes med det 
religiøse univers. Når ritualdeltagerne deltager fysisk med deres kroppe, 
og de med deres handlinger og udsagn besvarer præstens handlinger og 
udsagn, bekræfter de det religiøse univers og deres rolle i det. Det betyder 
ikke nødvendigvis, at de har en fast indre overbevisning om, at det givne 

religiøse univers er sandt; men fordi de fysisk deltager i et offentligt ritual, 
understøtter de ritualets univers som fortsat gyldigt og betydningsfuldt.

Det er for eksempel tydeligt i højmessens indledning, som er omhyg-
geligt opbygget, så menigheden ved at besvare kordegnens indgangsbøn 
bekræfter sig selv som tilhørere og modtagere i højmessen, før præsten 
introduceres ved alteret. Menigheden besvarer præstens hilsen fra alteret 
og bekræfter dermed præstens rolle som talende og givende (Johansen 
2007). Højmessens indledning etablerer dermed menighedens og præ-
stens forskellige roller, som resten af højmessen er bygget op om, men 
præstens rolle er i denne sammenhæng primært interessant, fordi præsten 
bekræftes som troværdig repræsentant for det univers, hun repræsenterer 
og forkynder i læsninger, rituelle tekster og prædiken. Ved at bekræfte 
præstens rolle bekræfter og stadfæster menigheden hele det univers, 
præsten repræsenterer. Derfor er højmessen meget tydeligt et ritual, som 
bekræfter og stadfæster det kristne religiøse univers og menigheden som 
del af det. Det er afgørende i enhver religion, fordi det er således, den 
givne religion fortsat fremstår som levende og gyldig, og derfor giver 
en ritualteoretisk tilgang en øget forståelse for den religiøse og rituelle 
dynamik, som er grundlæggende i evangelisk-luthersk kristendom og i 
enhver anden religion.

Højmessen er virkningsfuld i den enkelte ritualdeltagers liv
Selv om højmessen først og fremmest fremstår som et ritual, der bekræfter 
og stadfæster det religiøse univers, indeholder højmessen også rituelle 
led, hvor ritualets virkningsfuldhed i højere grad ses. Det gælder først og 
fremmest de to sakramenter: dåb og nadver. I begge tilfælde henvender 
ritualet sig her til den enkelte ritualdeltager og tilsiger denne person en 
konkret forandring i livet. I dåben druknes det gamle menneske, og 
et nyt opstår, hvorved døden ifølge det religiøse univers er overvundet. 
I nadveren tilgives synder, og dåbens fortsatte gyldighed og dermed 
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overvindelsen af døden bekræftes og stadfæstes for den enkelte. I disse 
rituelle dele bekræfter menigheden fortsat det religiøse univers og dets 
gyldighed, men samtidig viser det religiøse univers sin virkningsfuldhed 
ved at forandre elementer i ritualdeltagernes liv. Det ses for eksempel 
i dåbsritualet, fordi det bliver tydeligt, at præsten ikke alene taler på 
vegne af Gud, men handler på vegne af Gud. Det ses, både når præsten 
korstegner barnet med ordene: ”Modtag det hellige korses tegn både 
for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre 
den korsfæstede Herre Jesus Kristus”; og når præsten foretager selve 
dåbshandlingen med ordene: ”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. Amen.” Handlingen er virkningsfuld. Nu er barnet 
rent faktisk døbt og dermed ifølge det religiøse univers forandret. Synder 
er vasket af, det gamle menneske er druknet, og et nyt menneske, som 
tilhører Kristus, er opstået.

Ritualer som det element, der viser den givne religions virknings-
fuldhed, er således tydeligt en del af højmessen både i form af dåb og 
nadver; men det er naturligvis endnu tydeligere ved de kirkelige handlinger 
som vielse og begravelse. Her er det netop det religiøse univers’ evne 
til at være virkningsfuldt, som står i centrum. To individer går op ad 
kirkegulvet, forandres foran alteret og går ned som velsignet ægtepar. 
Den afdøde overgår endeligt fra de levendes til de dødes verden. Disse 
ritualer indeholder naturligvis også en bekræftelse af det kristne univers, 
for det er kun, når et religiøst univers er levende og gyldigt, at det kan 
være virkningsfuldt og dermed forandre ritualdeltagernes liv.

Ud over at kaste nyt lys over højmessen og dens grundlæggende 
rituelle betydning har en ritualorienteret tilgang til den danske folke-
kirke ydermere den fordel, at det i højere grad bliver muligt at få blik 
for folkekirken der, hvor den forandrer sig og udfordres i dag. Disse 
forandringer viser sig tydeligt i nye rituelle tiltag og i nye forventninger 
til de etablerede ritualer. Ritualer er derfor en oplagt indgangsvinkel til 
at beskrive og forstå denne forandring og det pres fra det brede religiøse 
landskab, som disse forandringer i vidt omfang er svar på. 
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Folkekirkens ritualer under forandring

Det rituelle landskab er under forandring. De traditionelle religioners 
etablerede traditionsrige ritualer suppleres af elementer fra et nyreligiøst 
miljø, hvor ritualer ofte er noget, som deltagerne selv skaber ud fra 
forskellige selvvalgte traditioner. Det udfordrer den traditionelle ritual-
opfattelse, og den nye ritualtypes indflydelse kan ses i folkekirkens nye 
rituelle tiltag såsom meditationsgudstjeneste og natkirke.

Et ritualteoretisk arbejde med rituelle tendenser i det bredere 
religiøse landskab kan således give en forståelse af det forandringspres, 
som præsterne fornemmer hos folkekirkens medlemmer, og som de 
forsøger at besvare med nye rituelle tiltag inden for folkekirken. På 
den måde søger man inden for folkekirken at besvare presset fra de nye 
religiøse tendenser og samtidig bevare kontrollen over disse tendenser ved 
at inkludere dem i den etablerede kirke. Både de nye kirkelige rituelle 
tiltag og rituelle tiltag uden for de etablerede religiøse samfund mangler 
dog fortsat nærmere undersøgelser, og derfor bliver det følgende blot 
antydninger af de potentielle erkendelser, som nærmere studier af dette 
felt kunne rumme.

Traditionens handlinger eller traditionens stemning?
På trods af de mange forskellige og indbyrdes konkurrerende ritualde-
finitioner kan den traditionelle ritualopfattelse kort skitseres som en 
ritualforståelse, der indebærer, at et ritual er kendetegnet ved, at man 
foretager de samme handlinger og ytrer de samme udsagn, som tidligere 
generationer har gjort. Derved inkorporeres de konkrete nutidige ritu-
aldeltagere i et allerede fastlagt religiøst og rituelt univers og forbindes 
med tidligere generationer og i sidste ende det evighedsperspektiv, som 
kendetegner ritualet, fordi det ikke er fuldstændig bestemt af deltagerne 
(jf. Rappaport ovenfor). Et ritual genkendes med andre ord på, at det 
fremstår, som om de nutidige deltagere gør og siger det samme, som 
man altid har gjort i det givne ritual.

Denne ritualforståelse indebærer, at mange af de nyreligiøse ritualer, 
man ser i dag, ikke kan rummes inden for den herskende ritualopfattelse. 
De ligner ritualer, men går man dem efter i sømmene, falder de ikke ind 
under ritualopfattelsen. De nyreligiøse ritualer er ofte individuelt tilret-
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telagte og opfindes til lejligheden, de trækker ikke på én tradition, men er 
en individuel sammenblanding af forskellige traditioner, og de indeholder 
individuelle taler og udtryk frem for fastlagte læsninger og udsagn. Den 
canadiske antropolog og ritualteoretiker Michael Houseman ser dette 
misforhold mellem de nyreligiøse ritualer og den traditionelle ritualopfat-
telse som en udfordring til at udvide den traditionelle ritualopfattelse. 

Housemans ritualforståelse er kompliceret, men handler grundlæg-
gende om, at man i ritualer står i relation til tidligere generationer. Det 
er tydeligt i traditionelle ritualer som fx højmessen, hvor man står i 
relation til tidligere generationer ved at gøre og sige det samme, som 
de gjorde. Spørgsmålet er, hvori denne relation består i de nyreligiøse 
ritualer. Ifølge Houseman består relationen til tidligere generationer i 
de nyreligiøse ritualer deri, at man forsøger at genopbygge den samme 
stemning, som tidligere generationer havde ved et lignende ritual. Religiøse 
traditioner, handlinger og udsagn sammensættes altså ikke på må og få 
i de nyreligiøse ritualer. De sammensættes ud fra det specifikke formål 
at opnå den rette stemning, som gør, at det føles som et rigtigt ritual, og 
som, man forestiller sig, tidligere generationer følte det. Det, der bærer 
ritualet ifølge denne ritualopfattelse, er altså ikke de rette handlinger og 
udsagn, men den rette stemning.

Når stemningen frem for de rette handlinger og udsagn bærer 
ritualet og dets forbindelse til traditionen, betyder det, at den individuelle 
ritualdeltager og ikke den kollektive menighed kommer til at stå i centrum 
af ritualet, fordi det er den enkelte person, som kan opbygge og fornemme 
en spænding. Denne tendens ses tydeligt i en række af de nye rituelle tiltag i 
folkekirken. Ved pilgrimsvandringer, natkirke og meditationsgudstjeneste 
er individet og individets egen religiøse stemning i centrum.  

Børn, unge og pilgrimme
En hurtig gennemlæsning af udvalgte kirkeblade og sognehjemmesider 
giver et indtryk af de mange nye rituelle tiltag, som finder sted i folkekir-
ken: børnegudstjeneste, ungdomsgudstjenesteste, spaghettigudstjeneste, 
”bøn og brunch”, friluftsgudstjeneste, meditationsgudstjeneste, natkirke 
og pilgrimsvandringer er blot nogle af de hyppigste eksempler. Disse nye 
tiltag udspringer af kirkens og præsternes eget initiativ i et forsøg på at 
imødekomme et behov, man mener at se i folkekirkens menighed – både 
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den del af den, som bruger kirken hyppigt i forvejen, og den del af den, 
som kommer mindre hyppigt, og som man håber at tiltrække. Ud fra 
en overordnet betragtning har de mange nye tiltag en række fælles træk.

Det er rituelle eller rituallignende tiltag. Med de nye tiltag øger 
folkekirken mulighederne for at bruge handlinger i sin religion – vandre, 
spise, danse, synge, meditere. De afspejler dermed kirkens og præsternes 

fornemmelse for, at et kristent tilhørsforhold kan komme til udtryk 
på andre måder end i den klassiske gudstjeneste, og at tro derfor ikke 
alene er en indre overbevisning, men har mange kropslige, kollektive og 
individuelle udtryk.

De nye tiltag er ofte inspireret af de østlige religioner eller af 
kristne praksisformer, som den katolske kirke har fastholdt og fornyet. 
De nye tiltag afspejler således også den religiøse konkurrencesituation, 
som i stadigt stigende omfang er folkekirkens vilkår. Tilstedeværelsen 
af nye religioner og nyreligiøse bevægelser og den tiltrækning, de har 
på befolkningen, har vist, at der er en række trosudtryk, som har været 
savnet inden for folkekirken.

De nye tiltag er i høj grad rettet mod den individuelle livssituation 
og muligheden for at udtrykke sin tro individuelt. Mens den klassiske 
højmesse er beregnet på at rumme hele menigheden på tværs af alder 
og livssituation og samtidig primært overlader taleretten til præsten, 
ser det anderledes ud med de nye rituelle tiltag. Børnegudstjeneste og 
spaghettigudstjeneste er primært tiltrækkende for børn og børnefamilier, 
ungdomsgudstjeneste er rettet mod de unge. Pilgrimsvandring, natkirke 
og meditationsgudstjenester er ikke i samme grad rettet mod en bestemt 
målgruppe, men giver plads til og understøtter deltagernes egne indivi-
duelle trosovervejelser. De nye tiltag afspejler således samtidens ønske om 
at blive talt til netop i ens egen konkrete livssituation og om at udtrykke 
sig individuelt og autentisk frem for at blive tiltalt af en religiøs autoritet.

Samtidig kan det formodes, at disse nye ritualer – både inden for og 
uden for kirken – forandrer forventningerne til folkekirkens traditionelle 
ritualer. Det kan muligvis være baggrunden for nogle af de sammenstød, 
man kan opleve mellem præster og ritualdeltagere i forbindelse med 
særligt vielse. Nogle brudepar ønsker at tilføje eller fjerne elementer af 
ritualet for at gøre begivenheden mere personlig, mens præsten tager 
udgangspunkt i det etablerede ritual. Der kan være mange årsager til 
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denne konflikt, men det kan blandt andet ses som et møde mellem to 
forskellige opfattelser af ritualer, som hver især søger det gode ritual. 
Groft sagt: Præsten opfatter ritualet som grundlæggende bestemt af de 
rette ord og handlinger, brudeparret opfatter ritualet som bestemt af den 
rette stemning.

Ud fra en overordnet gennemgang af folkekirkens nye rituelle tiltag 

bliver det således tydeligt, at de tendenser, som kirken og præsterne søger 
at imødekomme, først og fremmest opfattes som et ønske om flere typer 
af rituelle handlinger, mere individuelt tilrettelagte former for ritualer og 
ritualer med mulighed for selv at overveje og udtrykke ens religiøsitet. Med 
ritualer som indgangsvinkel er det således muligt at se den indflydelse, 
forandringer i det religiøse landskab har på folkekirken, og dermed få 
blik for folkekirken under forandring.

Med en ritualorienteret og dermed handlingsorienteret tilgang til 
den folkekirkelige kristendom bliver det muligt, at analysen ikke først 
og fremmest styres af teologien og det etablerede kirkelige hierarki. I 
stedet åbnes øjnene for den kristendom, man gør, og de mangfoldige 
religiøse handlinger kan undersøges i deres egen ret, så såvel traditionelle 
ritualer som nye religiøse tendenser inden for folkekirken kan afdækkes 
og undersøges som autentiske religiøse udtryk og dermed udfordre den 
traditionelle opfattelse af for eksempel tro.

Det betyder, at man i undervisningen kan tage udgangspunkt i 
den lokale kirkes kirkeblad eller måske lade de studerende danne sig 
overblik over typiske kirkelige aktiviteter ved at besøge forskellige kirkers 
hjemmesider og dermed begynde med den kristendom, som i dag repræ-
senteres i kirkerne. Her kan man ved en gennemgang af de forskellige 
rituelle handlinger opnå en forståelse af den nutidige kristendom og 
dens forbindelse til det samtidige religiøse miljø. Derfra kan man nærme 
sig de mere komplekse klassiske ritualer, de grundlæggende tekster og 
den almindelige lutherske udlægning af dem og diskutere den klassiske 
forståelse af kristendom og kristen tro, som udfordres af nye religiøse 
tendenser. Men netop ved at begynde i nutiden og insistere på, at det, der 
i dag foregår i og omkring kirkerne, er afgørende for, hvad kristendom 
er i dag, undgår man på forhånd at bedømme den nutidige kristendom 
ud fra fortidens standarder.
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Islamiske ritualer i undervisningen: 
Ramadan på mange måder

Af Kate Østergaard, ekstern lektor, Afdeling for Religionshistorie, Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Malika faster i måneden ramadan og prøver at overholde de fem daglige 
bønner. Hun bruger ikke tørklæde, men ville ønske, at hun var stærk 
nok til at gøre det. Hun håber, at det lykkes en dag. I familien fejrer de 
islamiske højtider, men efter at de er flyttet til Danmark, har de også 
fået en ny højtid. De fejrer jul, men på deres egen måde. De pynter fint 
op med blomster og lys, spiser god mad og udveksler gaver. Malika 
og hendes mand kommer fra Marokko, men deres tre børn er født i 
Danmark. Malikas historie og andre lignende historier kan man se mere 
om i min undervisningsbog til gymnasiet (Østergaard 2006).

Malikas måde at være muslim på kan betegnes som det, der 
populært kaldes at være ramadan-muslim, dvs. at Malika er mest 
praktiserende i måneden ramadan. En anden typisk tendens blandt 
muslimer i Danmark er, at religionen bliver individualiseret, og at der 
bliver lagt vægt på den åndelige udvikling. Tørklæde er således ikke bare 
noget Malika har på af vane, hun skal først føle, at hun er klar til det. 
Det har altså ingen værdi for hende bare at udføre pligter, hvis hjertet 
ikke er med. Det at skulle være klar til at bruge tørklæde har dog også 
typisk noget at gøre med omgivelserne, hvor der netop har været en meget 
stor opmærksomhed om det muslimske tørklæde, hvilket betyder, at 
det kræver mod, da andre i mange tilfælde vil se anderledes på én, hvis 
man bærer tørklæde. Religionen ændrer sig også, når man flytter fra et 
land til et andet, hvad enten man som Malika bevidst søger at tilpasse 
sig til omgivelserne eller ej. Malikas måde at være muslim på er således 
kun en blandt mange. Der kan være forskel på generationerne og også 
på, om man er opvokset i en muslimsk familie eller selv er konverteret 
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til religionen. Nogle af disse forskellige måder at praktisere sin religion 
på skal vi vende tilbage til. 

I det følgende vil jeg overveje, hvilken forskel det gør, om islam-
undervisning tager udgangspunkt i religiøs praksis eller tekster, og jeg 
vil illustrere diskussionen med brug af eksempler fra muslimsk praksis 
i Danmark.  Først er det dog nødvendig at omtale Pierre Bourdieus 

praksisteori (1995/90), siden denne både er af betydning for, hvordan 
jeg har forsket i muslimsk religiøs praksis, og for min tilgang til de 
didaktiske overvejelser.  

Praksisteori

Bourdieu er netop optaget af, hvordan den sociale praksis er afhængig af 
de muligheder, man har bestemt af ens interesser og den situation, man 
befinder sig i. De handlinger, man udfører, ses derfor som strategier, 
der ikke altid er særlig bevidste, men derimod ofte virker som det 
selvfølgelige at gøre. Et centralt begreb for at forstå dette er habitus. 
Habitus er varige, men samtidig foranderlige dispositioner til at tænke 
og handle på bestemte måder, der er inkorporeret gennem de erfaringer, 
man har fået gennem opvæksten. Bourdieus teori om handling kan 
således ses som en syntese mellem behaviorisme, der opfatter handlinger 
som fuldstændig frie og styret af menneskers bevidste interesser, og 
strukturalisme, der til gengæld opfatter mennesket som helt domineret 
af bagvedliggende strukturer, der styrer ens adfærd. Hos Bourdieu er 
menneskets handlinger styret af de strukturer og klassifikationer, der 
er blevet en del af ens kropslige tilbøjeligheder gennem opvæksten, men 
mennesker er samtidig frie til inden for visse rammer at improvisere og 
handle strategisk i forhold til den bestemte situation, som de befinder 
sig i. Der er desuden mulighed for, at nye sociale strukturer og oplæring 
kan forandre habitus, f.eks. kan man, hvis man gennem sin opvækst har 
været vant til det, spise med kniv og gaffel uden at tænke over det, men 
man kan senere i livet, hvis man befinder sig lang tid i Kina, lære sig at 
spise med pinde, således at det også bliver selvfølgeligt for en. 

I Bourdieus forståelse er handling ikke regelefterfølgelse, og reli-
giøse dogmer og tekster kan ikke tages for givet som praksis. Religiøse 
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dogmer og tekster bliver produceret af teologer og er et udtryk for den 
systematisering, der sker, når religion bliver institutionaliseret, og en elite 
forsøger at erhverve sig monopol på magten. Når man læser teologiske 
tekster, er der tale om elitereligion og religion med en vis magt bag sig. 
Det er imidlertid ikke det samme som, at teologernes ideer bliver fulgt 
i praksis, hvor man netop handler ud fra ens habitus og interesser. Man 
kan muligvis efterfølgende legitimere sine handlinger ud fra dogmer og 
regler, men Bourdieu ville netop pointere, at dogmer ikke determinerer 
handling.

Religionsforskeren Catherine Bell (1997) er blevet berømt for at 
forsøge at overføre Bourdieus praksisteori til studiet af ritualer, som 
ikke er et centralt emne for Bourdieu selv. Bell vil gøre op med synet 
på ritualer som noget, der er en slags vindue ind til, hvilke ideer der lå 
bag praksis. Hun foreslår med sin term ritualisering, at ritualer er noget, 
der gøres, og ikke noget, der udelukkende tænkes. 

Bell forstår ritualer som handlinger, der skiller sig ud fra andre 
handlinger. Hun mener, at man skal studere, hvordan man i en specifik 
kultur og situation ritualiserer. Hvad der er ritualer, er således ikke på 
forhånd fastlagt, det er det, der skal studeres. Der er altså vægt på, at 
man studerer, hvordan handlingerne giver mening i en specifik situation, 
og desuden på, at det er kropslige handlinger, der ikke nødvendigvis 
er bevidste. Der er således vægt på, at ritualer er foranderlige og situa-
tionsafhængige.

Overvejelser over religionsundervisning

Når man i religionsundervisning læser tekster frem for at studere praksis, 
så styrker man altså indirekte en bestemt elitær udgave af religion, der 
kommer til at fremstå som korrekt, og som sjældent har særlig meget at 
gøre med den måde, som religion leves på og fungerer på i samfundet.    
Det styrker også et syn på, at religiøse skrifter er det vigtigste ved religion, 
og at de determinerer folks handlinger. Den måde, man underviser i 
religion på, indskriver sig således indirekte i en lang og uløst diskussion 
inden for religionsvidenskab om, hvorvidt myte eller ritual kom først. Det 
mest hensigtsmæssige er nok i stedet at fokusere på, at det er interaktionen 
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mellem myte og ritual, der må studeres. I bredere forstand vil dette sige 
interaktionen mellem teologernes religiøse tekster og den levede praksis. 
Ikke desto mindre er det meget udbredt i bl.a. undervisningsbøger at 
starte med de religiøse forestillinger og derefter behandle de officielle 
ritualer. Man kommer således til at understøtte en ide om, at man tænker, 
før man handler, og at der findes korrekte og mindre korrekte handlinger.    

I tilfældet med islamiske ritualer kan det således diskuteres, om 
man skal fokusere på det oplagte såsom de fem søjler, eller om man netop 
skal åbne op for andre muligheder. Den ortodokse teologiske tradition 
fremhæver selv ritualer som bøn og faste som de vigtigste ritualer, som 
muslimer er forpligtede på at udføre, og når muslimer taler om at være 
praktiserende, så hentydes der også netop til disse ritualer. Ulempen er, at 
et fokus på disse ritualer i religionsundervisning  ofte består i at fremføre 
handlingerne som pligter og beskrive reglerne. Derved reproducerer 
man det teologiske stof, som kommer til at fremstå som normativt og 
uforanderligt. Det underbetones samtidig, at de færreste muslimer er 
praktiserende, i den forstand, at de følger alle pligterne. Et andet problem 
er, at man sjældent kommer bag om teksterne, så muslimer bliver let 
”de andre”, som gør irrationelle ting, når de f.eks. beder og faster. Dette 
understøttes desuden, hvis man i undervisningen behandler religioner 
meget forskelligt, således at man taler om moralske og etiske begreber 
gennem fortællinger fra biblen, mens islam gennem undervisning i de 
fem søjler bliver til en regelreligion.

I det følgende skal ramadanmåneden benyttes som eksempel. Der 
er tale om en af de fem søjler, som derfor er en ortodoks rite, der ofte 
bliver omtalt. I det følgende skal vi undersøge, hvordan man kan komme 
bag om reglerne og finde en logik i fasten. Derefter skal vi se, hvordan 
handlingerne i ramadan er foranderlige og afhænger af situationen. 
Ramadanfasten er også valgt, fordi den faktisk er udbredt. Muslimer, 
der som Malika ikke overholder alle pligter i hverdagen, bliver ofte mere 
praktiserende i måneden ramadan, og en af årets største højtider, hvis ikke 
den største, afslutter måneden. På denne måde er ramadan også velegnet 
til at skabe identifikationer. I lighed med, at de fleste ”kristne” børn vil 
have fejret jul, vil de fleste ”muslimske” børn have fejret denne højtid.

kate ØsteRgaaRd: islamiske RitualeR i undeRvisningen – Ramadan på mange mådeR



43Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

Ramadanfaste som en rituel pligt

Inden for ortodoks islamisk teologi er faste i ramadan en uomgængelig 
pligt for troende muslimer. Vigtigheden er fremhævet, idet der er tale 
om en af de fem søjler. Alle søjlerne er sådan set tidsbestemte, hvilket 
også gælder ramadanfasten. Udsigelsen af trosbekendelsen er det, der gør 
én til muslim. Ideelt set hører man trosbekendelsen som det første, hvor 
faderen hvisker den i barnets højre øre. Den, som ikke på denne måde er 
født i en muslimsk familie, kan i stedet selv bevidne trosbekendelsen og 
blive muslim, hvilket sker i forbindelse med konversion. Trosbekendelsen 
siges også over en, når man er død, og desuden gentages den fem gange 
i døgnet i forbindelse med bøn. Bønnen er det daglige tidsbestemte 
ritual. Ramadanfaste og almissen, zakat, er årlige tilbagevendende 
begivenheder. Mange vælger at betale almissen i forbindelse med må-
neden ramadan, men det kan også foregå på andre tidspunkter. Endelig 
er pilgrimsfærden noget, man er forpligtet på en gang i livet, men den 
foregår hvert år i årets sidste måned og inkluderer en fest, som fejres i 
alle muslimske lande.

De pligter, der på denne måde er vægtet i form af søjlerne, følger 
således i vid udstrækning den islamiske kalender. Den islamiske kalender 
følger månens rytme, og ramadanfasten starter og slutter derfor, når man 
kan få øje på nymånen. En måned er mellem 29 og 30 dage og forskyder 
sig derfor i forhold til den kalender, vi ellers følger i Danmark. Det 
betyder, at ramadan falder på alle forskellige årstider i løbet af ca. 33 år. 

I løbet af denne måned er det en pligt for voksne troende muslimer at 
faste. Det betyder, at de skal afholde sig fra mad og drikke samt seksuelle 
aktiviteter fra solopgangsbønnen til solnedgangsbønnen. Bønnetiderne 
er en anelse forskudt fra solens gang. Kvinder, der menstruerer eller er i 
deres barselsperiode, kan ikke deltage. Fasten i ramadan afsluttes med, 
at man giver almisser og med en festdag eid al-fitr (fastebrydningsfesten), 
hvor der er en særlig bøn, og hvor man ikke må faste. Man må heller 
ikke faste i dagene, inden ramadanmåneden starter.

Umiddelbart er der ikke meget at se, når muslimer faster i måneden 
ramadan. Det er ikke noget, der er umiddelbart synligt. Det betyder 
også, at det kan føles lidt vanskeligt at give en analyse af fasten, hvor 
man ikke benytter sig nævneværdigt af synlige symboler. Jeg vil her 
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argumentere for, at man alligevel kan analysere handlinger ud fra gængse 
ritualmodeller, og at det er muligt at komme bag om reglerne og se en 
logik. Jeg har udviklet undervisningsmateriale, der kan bruges i den 
forbindelse om islamiske ritualer til brug i henholdsvis folkeskolen på 
http://www.kristendomskundskab.dk/ og til gymnasiet i bogen Danske 
verdensreligioner: Islam.

Model for ritualanalyse

Jeg vil her benytte en gængs tilgang til ritualer, hvor der er vægt på, at 
ritualer er handlinger, der bevirker noget. Ritualer bevirker imidlertid 
noget på en anden måde, end når man slår et søm i væggen. Ritualer 
skaber i stedet en dramatisk situation, hvor tingene ofte skal gøres på 
helt bestemte måder for at gælde. Samtidig henviser de religiøse ritualer 
til noget uden for menneskers dagligdag og almindelige tilværelse. Der 
skabes en tid uden for almindelig tid og et rum uden for almindeligt rum. 
Ritualerne skaber på denne måde en privilegeret situation, hvorfra de 
kan få verden til at tage form. Religionshistorikeren Jørgen Podemann-
Sørensen (1993 og 2001) har formuleret dette således, at ritualobjektet 
føres gennem en proces til et nulpunkt, hvorfra man kan forme verden 
igen, og noget nyt kan opstå. Nulpunktet kan etableres på forskellig vis. 
Det kan ske gennem referencer til mytiske begivenheder eller gennem 
en nedbrydning til en formløs liminal tilstand, hvor man symbolsk dør 
fra samfundet med dets strukturer, samtidig med at man genfødes ind i 
en ny tilstand. Ritualers nulpunkt kan dog også bringes i stand på helt 
andre måder ved at afstå fra eller sætte sig ud over normal livsførelse, 
f.eks. gennem faste eller gennem en stærk kontrol af handlinger, hvor 
ting skal gøres på en helt bestemt måde og i en bestemt rækkefølge. I 
den forbindelse spiller begreber som rent og urent ofte en stor rolle, idet 
renselse kan markere, at man starter forfra og begynder på noget nyt. 
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Ortodoks ramadanfaste som nulpunkt

De ortodokse islamiske ritualer er som nævnt ofte forbundet med den 
islamiske kalender. Ramadan er også en sådan kalenderrite. Fasten i 
ramadan skaber således indirekte tiden. Den islamiske kalender følger 
bare ikke årstiderne, så den religiøse eller guddommelige tid, der bliver 
skabt, vises på en måde som uafhængig af årstider. Muligvis fordi man 
ikke skal forveksle årstiderne med det guddommelige. Ramadanfaste 
udskilles desuden som de øvrige ortodokse ritualer på en særlig måde 
fra andre handlinger. De bliver alle markeret ved, at man skal udtale sin 
niyya, dvs. intention om, hvad det er for en handling, der skal udføres. 
Udskillelsen af den særlige tid sker desuden ved, at man markerer 
måneden ved forbud mod at faste i dagene lige før og efter og påbud 
om faste i dagtimerne i måneden. Ramadanfaste udskilles således 
som en særlig tid uden for normal tid. Der findes desuden mytiske 
referencer til handlingerne i ramadan. Det er nemlig på en særlig nat, 
laylat al-qadr, den hellige nat, at Koranen angiveligt blev sendt ned 
til profeten Muhammad for første gang.  Fortællingen om den første 
åbenbaring handler ganske vist ikke om urtidsbegivenheder, men om 
den i islamisk forståelse mirakuløse tilblivelse af Koranen og dermed 
den tid, der var mest hellig, idet det var her, der var en særlig tæt og 
fuldkommen forbindelse med det guddommelige. På denne hellige 
nat er moskeerne oplyste, og man reciterer hele koranen på en nat. 
Dette har man forberedt ved hver nat igennem måneden at recitere 
et stykke af Koranen. Koranen er opdelt i stykker, der passer til, at 
man læser hver nat i ramadan. Gennem denne recitation er der skabt 
en privilegeret situation, hvor man har sat sig tilbage i situationen for 
den første åbenbaring og deltager i nedsendelsen af Guds ord på ny. 
Fasten kan i den forbindelse opfattes som en parallel til, at profeten 
Muhammad ifølge fortællingen inden den første åbenbaring var i færd 
med at udføre andagtsøvelser, som ingen dog helt ved, hvad bestod i. 
Der findes desuden en praksis, hvor man i de sidste ti dage af ramadan 
kan gå i itikaf, en slags afsondrethed i moskeen, hvor man mediterer og 
fordyber sig i koranrecitation. Dette kan opfattes som en parallel til, at 
Muhammad foretog sine andagtsøvelser ved at gå i isolation på et bjerg 
uden for Mekka, da englen kom ned til ham.
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Fasten kan imidlertid også forstås i forbindelse med renhed, og 
ramadanfaste synes at være en kropslig praksis. Det objekt, der gøres 
noget med, ser således ud til at være kroppen, og vi skal derfor se lidt 
nærmere på renhed og kroppens betydning i ritualet.

Kroppens betydning for ritualer

Ortodokse islamiske ritualer som bøn og faste er ritualer, hvor der 
fokuseres på kroppen. Der er under bøn tale om, at kroppen skal ud-
føre bestemte bevægelser, og under fasten arbejdes der med kropslige 
processer. Man skal være rituelt ren, inden man kan deltage i islamiske 
ritualer. Renselsen, der skal gøre en rituelt ren, er en måde at ordne og 
markere kroppen på efter aktiviteter som toiletbesøg, menstruation, 
samleje og børnefødsler. Dette kan belyses med Mary Douglas’ klassiske 
formulering om, at renhed ikke handler om hygiejne, men om at holde 
orden (Douglas 1994, 66). Snavs er alt det, der falder mellem kategorierne 
og hverken er det ene eller det andet. Rent og urent er ofte centreret om 
menneskekroppen, der danner et oplagt system af forskellige dele med 
grænser imellem og med kropsåbninger, som der kan flyde substanser 
ind og ud af. Islamisk renselse har altså at gøre med at ordne kroppen 
igen, efter at substanser har krydset kroppens grænser. Det forklarer 
også, hvorfor kvinder, der menstruerer og er i deres barselsperiode, 
ikke kan deltage i fasten. Under fasten er det desuden netop sådanne 
substanser, der krydser kroppens grænser, som holdes på et minimum. 
Man undgår at indtage føde og væske samt at dyrke seksuelle aktiviteter. 
Desuden kaster det lys over, hvorfor det teologisk bliver diskuteret, om 
opkastning, synkning af spyt osv. bryder fasten. Indtagelse og udskillelse 
af næring og menneskelig reproduktion kendetegner menneskelige vilkår 
i modsætning til guden, der ikke har brug for disse ting. Renselsen kan 
derfor samtidig ses som en måde at hæve sig op over de menneskelige 
biologiske og kropslige processer, sådan at kontakten med det gud-
dommelige kan etableres. Ramadan kan på denne måde opfattes som 
en nedtælling og nedbrydning af kroppen om dagen, således at noget 
nyt kan opstå, idet man gennem koranrecitation tager del i Guds ord 
og får åbenbaret koranen på ny. 
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Det kan hertil tilføjes, at den menneskelige krop er noget, som 
mennesket ikke kun har et ydre og symbolsk forhold til, men også altid 
et indre oplevelsesmæssigt forhold. Det er gennem kroppen, at forholdet 
til guden bliver gjort til en kropslig tilbøjelighed, der bliver naturaliseret. 
Forstået på den måde, at forholdet til guden bliver gjort til en selvfølge, 
fordi det er en kropslig erfaring. Ritualforskeren Rappaport (1999) har 
desuden peget på, at alle ritualer kræver kropslig deltagelse. En ritualtekst 
er ikke selve ritualet. Der ville heller ikke være nogen grund til at udføre 
ritualer, hvis man lige så godt kunne formulere det samme i form af 
dogmer eller mytiske fortællinger. Den kropslige deltagelse giver substans 
og stoflighed, som kun kan skabes gennem den kropslige erfaring.  

Ramadan i Marokko

De formelle forskrifter er dog ikke identisk med faktisk praksis. I de 
fleste tilfælde vil man ganske vist følge de formelle regler, for ellers 
gælder fasten ikke. Ritualer er derfor ofte lidt anderledes end den praksis, 
som Bourdieu skriver om, fordi ritualer kan ses som en særlig slags 
handlinger, der netop adskiller sig fra andre ved at have krav om en 
bevidst efterfølgelse af regler. Den konkrete ramadanpraksis må dog 
alligevel altid forstås ud fra, hvordan den konkret udføres bestemte 
steder og ud fra deltagernes situation. 

Når man oplever ramadan i Marokko, som Malika kommer fra, 
bliver det tydeligt, at ramadan handler meget om mad. Inden måne-
den ramadan starter, ændrer gadebilledet sig. Gaderne og moskeerne 
pyntes, og på gaderne dukker der nye boder og markeder op med 
de madvarer, som er karakteristiske for ramadan. Når fastemåneden 
starter, kan man på hvert et gadehjørne dufte den særlige marokkanske 
fastesuppe og kagerne, som forbindes med ramadan, og som bruges, 
når man bryder fasten ved solnedgangsbønnen. Når solen går ned, er 
der tomt på gaderne i en storby som Casablanca. Det kan minde lidt 
om gaderne i København kl. 18 den 24. december. Familierne samles 
i Casablanca om de ventende og opdækkede ramadanborde. Samtidig 
med fastebrydningen sender marokkansk tv serier, der passer med 
antallet af dage i ramadan. Ramadan opleves som en fest, hvor der 
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serveres særlig rigelig og luksuriøs mad. Mange familier sparer således 
op til maden i ramadan mange måneder i forvejen, og efterfølgende har 
ugebladene travlt med slankekure. Man inviterer ofte gæster i denne 
måned, og det er almindeligt, at man sørger for at besøge eller få besøg 
af alle ens slægtninge og venner. I de fattige kvarterer af Casablanca er 
det ikke almindeligt, at man får kød hver dag. Hverdagens mad består 
hovedsageligt af sammenkogte grønsagsretter med brød til. Her opleves 
ramadan som fest og overflod, hvor man får masser af proteinholdige 
og søde sager. Der vendes delvis op og ned på dag og nat, idet man ofte 
sover længere og arbejdstiderne er tilpasset fastetiden. Hovedmåltidet 
plejer at ligge midt på dagen, men er nu rykket til om natten. Fasten 
om dagen afløses i det hele taget af fest om natten. Butikkerne er åbne 
hele aftenen, og der kommer liv på gaderne efter fastebrydningen. Der 
opleves ikke nogen modsætning mellem fest, god mad og denne hellige 
tid. Tværtimod kan det opfattes sådan, at efter fasten følger belønningen 
i form af Guds velsignelse, der både omfatter Koranens nedsendelse og 
gaver i form af mad. 

Det hele kulminerer på den hellige nat. Dagen inden denne nat 
er der mange børn, der prøver at faste en dag for første gang, og således 
udvides kredsen af de fastende. Denne nat er desuden en nat, hvor man 
i særlig grad forsøger at gøre gode gerninger, da alting ifølge Koranen 
tæller 50 gange. I Marokko mener man desuden, at der er tale om en 
skæbnenat, hvor det bestemmes, hvordan det vil gå en i det kommende år. 

Efter denne nat har man travlt med at give særlige almisser til 
de fattige, hvorved man også renser sin ejendom i form af madvarer 
og formue ved at give det til andre. Desuden inddrager man også på 
denne måde de fattigste i de kommende festligheder. Måneden afsluttes 
nemlig med en stor fest, hvor familien og slægten samles. Man spiser 
gerne sød festmad, går til den særlige festbøn, og børnene får nyt tøj 
og måske lidt penge.

I Marokko er det således ikke bare et fællesskab med andre muslimer 
der markeres. Man styrker også slægten gennem de lokale traditioner for 
gensidige besøg, og der er en markering af det nationale fællesskab, idet 
starten på fasten følger månens gang på himlen i Marokko. Månedens 
start markeres således nationalt med lyde i form af kanonslag og bysirener, 
der går i gang. I moderne tid proklameres månedens start og afslutning 
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også i massemedier som radio og fjernsyn. Endelig styrkes det nationale 
gennem de særlige marokkanske madvarer, der kendetegner ramadan. 

Ramadan i diaspora

Indvandrere i Danmark befinder sig i det, der kaldes en diasporasituation, 
dvs. at de befinder sig i en minoritetssituation og uden for det, de 
betragter som deres hjemland. I Danmark er det derfor ikke helt det 
samme at holde ramadan. Samfundet ændrer sig ikke, sådan som det 
gør i f.eks. Marokko. Butikkerne og arbejdspladserne ændrer ikke på 
tiderne. I Danmark kan man ikke se, føle og dufte, at det er ramadan. 
I Casablanca er der bygget en kollektiv ramadanstemning op, som det 
er svært ikke at blive smittet af. I Danmark er det svært at bygge denne 
stemning op. Malika, som indledte denne artikel, holder sig i kontakt 
med sin familie i Marokko og ser marokkansk tv for at være sikker på, 
hvornår fasten starter. På hendes arbejdsplads ved de, at hun faster og 
i denne tid altså ikke deltager i fællesskabet med kollegaerne, når de 
holder frokostpause eller tager sig en snak over en kop kaffe. Derhjemme 
bryder familien fasten sammen, og i manglen af nære slægtninge også 
nogle gange sammen med deres venner, men det er svært at få tid til alt 
for meget sammenkomst i en travl hverdag.    

Malika forsøger at få fri til festen efter ramadan, men hvis det 
ikke kan lade sig gøre, så må de vente med fest til om eftermiddagen. 
Børnene får nyt tøj og penge i forbindelse med festen og går måske en 
tur i biografen. Malikas mand tager nogle gange til festbøn, som ofte 
arrangeres i store sportshaller. Da børnene var mindre, tog hele familien 
nogle gange af sted, for i f.eks. Club Danmark Hallen er der arrangeret 
aktiviteter og forlystelser for mindre børn efter bønnen. 

Malika siger, at hun længes efter ramadan, som den kun kan opleves 
i Marokko, og hun håber, at hendes børn kan prøve det engang, for de 
har aldrig oplevet den særlige ramadanstemning. 

På denne måde repræsenterer Malika en typisk tilbøjelighed blandt 
den ældre generation af etniske muslimer til at forbinde ritualer med skikke 
fra hjemlande, som man gennem minder har et emotionelt forhold til. Det 
betyder ikke, at ritualerne ikke forandrer sig, for selve diasporasituationen 



50

betyder uundgåeligt, at der sker ændringer. Fasten i ramadan betoner  
eksempelvis ikke det nationale fællesskab, som det gør i Marokko, men 
derimod snarere, at man skiller sig ud fra det nye nationale fællesskab, 
man nu er blevet en del af. Ramadan er også noget, man aktivt skal vælge, 
for det er ikke noget, alle andre gør. 

Festen efter ramadan er også udsat for alvorlig konkurrence fra 

andre fester, og Malika og hendes familie er som nævnt begyndt at fejre 
jul på deres egen måde. 

Den nye generation af unge muslimer har ikke på samme måde 
et forhold til skikke fra bestemte hjemlande, for dem bliver det tydeligt, 
at man kan være muslim på mange måder, og at der findes alle mulige 
lokale traditioner, specielt hvad angår maden. 

Unge muslimer og konvertitter i Danmark

De unge muslimer og de etnisk danske konvertitter er vant til at skulle 
forklare sig, da omgivelserne ikke regner faste for selvfølgeligt. Ramadan-
faste bliver da et individuelt og reflekteret valg, der kræver forklaringer 
og begrundelser. En udbredt tendens er at skelne mellem islam som 
religion og kulturelle traditioner. Islam bliver her typisk det, man kan 
finde belæg for i Koranen eller anden autoritativ religiøs litteratur. 

Forskrifterne om afholdenhed fra føde og væske fra solopgang til 
solnedgang fortolkes ofte af konvertitterne og af vakte unge muslimer 
med en vægt på et aspekt af sundhed, der inkluderer både fysiske og 
mentale aspekter. Unge muslimer og konvertitterne tenderer således til 
at tilslutte sig en ”puritansk” fortolkning af fasten og er skeptiske over 
for festlighederne, der foregår om natten i ramadan, og den rigelige 
og luksuriøse mad, der ofte forbindes med fasten. Disse konventioner 
forstås ofte som materialistiske og en udvanding af fasten og fortolkes 
som en mangel på fromhed blandt såkaldte kulturmuslimer. I denne 
situation tager konvertitter og unge vakte muslimer det altså for givet, 
at fromhed og fokus på føde og andre materielle ting er modsætninger. 
De finder i stedet rationaler i fasten såsom, at der er tale om en naturlig 
og sund udrensning af kroppen. En anden forklaring er, at man under 
fasten viser solidaritet med de fattige i verden. Det gør man ved  med 
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sin egen krop at prøve, hvordan det er at sulte, således at man bedre 
kan sætte sig i deres situation. Almissen kan således også opfattes som 
et trin på vejen til at skabe en mere retfærdig orden.

I Danmark er der heller ikke nogen national markering af fastens 
påbegyndelse og afslutning og dermed, hvornår festen efter ramadan 
skal foregå.  Muslimerne i Danmark er desuden kendetegnet ved 
mangfoldigheden af forskellige nationale tilhørsforhold og ideologier, 
hvilket i forbindelse med ramadan betyder, at de risikerer at starte og 
slutte fasten på forskellige tidspunkter alt efter, hvordan de orienterer 
sig. Nogle følger deres oprindelige hjemlande såsom Pakistan, Tyrkiet 
eller Marokko, mens andre af primært ideologiske grunde følger Saudi 
Arabien. Dette stiller mange konvertitter i et dilemma om, hvorvidt de 
skal markere sig som danske muslimer og følge nymånen i Danmark, 
eller om de skal følge deres evt. ægtefælles hjemland eller den moske, 
sufi-orden eller anden muslimske gruppe, som de identificerer sig med. 
Festen efter ramadan og herunder maden, der skal serveres, er også en 
begivenhed, som tydeliggør forskellige positioneringer og tilhørsforhold. 
Konvertitter, der ikke har en ægtefælle med anden etnisk baggrund, 
beretter om, hvordan de føler festen som en svær tid, hvor de ikke rigtigt 
hører med i fællesskabet. I andre tilfælde understreger konvertitter, at de 
ikke er blevet f.eks. arabere, fordi de er blevet muslimer og søger derfor 
sammen med andre blandede par til højtiderne. Maden, der traditionelt 
forbindes med festen, er i denne forbindelse også til diskussion, idet nogle 
vælger at følge madtraditioner fra ægtefællens hjemland, mens andre 
forsøger sig med brune kager og risalamande eller netop søger at blande 
mad fra hele verden. Konkurrencen fra jul dukker her op igen, hvor 
konvertitter, men også andre muslimer, forsøger at introducere madvarer 
fra dansk juletradition til ramadanen. Et andet eksempel er, at nogle er 
begyndt at have ramadankalenderen til børnene i ramadan-måneden, så 
de muslimske børn kan tælle ned til festen, hvor de ofte får gaver. Fejring 
af jul er desuden til meget ophedet diskussion blandt konvertitter, hvor 
nogle tager meget skarp afstand fra alt, hvad der har med jul at gøre, 
mens andre kan mene, at det netop er en meget islamisk dyd at ære sin 
familie, som man gør i julen. Endelig findes der også den holdning, at 
Jesus sagtens kan fejres, da han også er en islamisk profet.
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Ritualisering af hverdagslivet

Ramadanfaste og overholdelse af de daglige bønner bliver ofte et mid-
del for konvertitter til at tilegne sig den nye tro. Det er en måde at 
kropsliggøre det nye gudsforhold på og bevise, at man er en del af det 
nye fællesskab. Samtidig bliver den måde, man praktiserer på, en måde, 
hvor man kan positionere sig som særlig korrekte og autentiske muslimer, 
der i modsætning til de såkaldte kultur- eller ramadan-muslimer ikke 
bare følger skikke fra tilfældige hjemlande.

En anden typisk tendens, der kan omtales i denne forbindelse er, at 
hele hverdagen kan ritualiseres. Aisha, der er konvertit, beskriver således 
det at være praktiserende muslim som, at man hele tiden skal tænke på 
Allah. ”Alt, hvad man gør, skal have den rette niyya, intention. Foruden 
at overholde bønnetiderne og at planlægge efter det betyder det at være 
praktiserende muslim, at man skal være et godt menneske og så vidt muligt 
tænke på Allah i alle de handlinger, man foretager sig. Det gælder den 
måde, man taler til folk på og f.eks. ønsker dem: ”God weekend”, rejser 
sig op for ældre mennesker i bussen og altid hjælper dem, der har brug 
for det. Som en muslimsk kvinde, der bærer tørklæde, er man forpligtet 
på altid at fremvise et godt eksempel og hele tiden tænke på, at man 
er muslim.” Aisha overfører således det, der ellers udskiller islamiske 
ritualer fra andre handlinger, nemlig intentionen og koncentrationen 
om Gud på hele hverdagslivet. Hvor reaktionerne på tørklædet blandt 
ikke-muslimer i Danmark gør det svært for Malika at bære tørklæde, 
så vender Aisha faktisk dette til en fordel. Aisha inddrager således her 
situationen i Danmark, der efter hendes opfattelse er meget fjendtlig over 
for muslimer, som en slags gevinst. Prøvelserne betyder, at hun kan opnå 
større fortjeneste for sine anstrengelser og gør hende hele tiden bevidst 
om, at hun er muslim. I begge tilfælde er tørklædet blevet til et individuelt 
valg, som kvinderne skal tage stilling til og føle sig parat til.

Det sidste eksempel er med til at vise, at alting sådan set kan 
ritualiseres, så man kan ikke på forhånd kan afgøre, hvad der er ritualer 
eller ej. Det er nødvendigt at studere, hvordan man kan udskille forskellige 
handlinger som ritualer og inddrage de deltagere og den situation, de 
befinder sig i for at forstå, hvordan ritualer er foranderlige og fungerer 
som strategier. Det betyder ikke, at dogmer, religiøse ideer og ortodokse 
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regler ikke spiller en rolle, men opgaven er at studere, hvordan disse spiller 
ind i konkret praksis, samt at skabe identifikationsmuligheder ved f.eks. 
at fokusere på konkrete ting som f.eks. madvarer. 

Sammenfatning

I denne artikel har jeg argumenteret for, at undervisning i ritualer frem 
for tekster kan benyttes til at skabe bedre identifikation, idet det er 
muligt at gribe fat i praktiske og konkrete forhold, som elever efter al 
sandsynlighed bedre kender til frem for abstrakte og elitære dogmer. 
Undervisning i de fem søjler kan give god mening, da der er tale om 
ritualer, der er udbredte og anerkendte som pligter blandt de fleste 
muslimer. De fem søjler er desuden kalenderrelaterede, hvilket betyder, 
at de omfatter årets store højtider. Det er dog vigtigt at komme bag om 
beskrivelserne af pligterne, så de ikke bare fremstår som irrationelle. Der 
findes som tidligere nævnt internetbaseret undervisningsmateriale for 
folkeskolen på http://www.kristendomskundskab.dk/, hvor der arbejdes 
med at gøre ritualerne vedkommende og meningsfulde. Desuden arbejdes 
der med, at eleverne skal få så mange sanser i brug som muligt gennem 
deres egen udforskning af emnerne.

Ud fra en praksisteoretisk vinkel vil dogmer netop i det levede liv 
være sekundære og ikke styre folks handlinger. Ritualer er foranderlige 
og situationsafhængige. Jeg har i denne artikel brugt faste i ramadan-
måneden som eksempel og vist, hvordan fasten er en kropslig praksis, 
der kan forstås i sammenhæng med islamiske dogmer. Desuden skifter 
fasten betydning alt efter den situation, man befinder sig i. Der kan 
således være stor forskel på at faste i Marokko og i Danmark. På den 
måde bliver forholdet mellem dogmer og konkret praksis noget, der 
studeres og ikke tages for givet på forhånd. Undervisningsmateriale, der 
viser, hvordan islam leves og praktiseres i forhold til muslimers situation 
i Danmark, findes i min bog Danske Verdensreligioner: Islam, der er 
primært er henvendt til gymnasiet og hf, men som også er velegnet til 
undervisning på seminariet. 



54

Litteratur
Bell, Catherine, Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford University Press. 

New York 1997. 

Bourdieu, P., The Logic of Practice. Polity Press. Oxford. 1995 (1990).

Douglas, Mary, Purity and Danger. Routledge. London, Boston, Henley 1994 

(1966).

Jensen, T. og Østergaard, K., Nye muslimer. Forlaget Univers 2007.

Rappaport, R. A., Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge 

University Press. Cambridge 1999.

Sørensen, J. Podemann, ”Ritualistics: a New Discipline in the History of Reli-

gions”, i: T. Ahlbäck (red.), The Problem of Ritual. The Donner Institute 

for Research and Cultural History. Åbo 1993.

Sørensen, J. Podemann, ”Det religiøse nulpunkt”, i: Religionsvidenskabeligt 

Tidsskrift 2001/39, 3-13. 

Østergaard, Kate, ”The Process of Becoming Muslim: Ritualization and Embodi-

ment”, i: Journal of Ritual Studies 2009/23/1, 1-13.

Østergaard, Kate, ”Islamiske ritualer”, ”Ramadanfaste” på http://www.kristen-

domskundskab.dk

Østergaard, Kate, Danske Verdensreligioner: Islam. Gyldendal 2006.

kate ØsteRgaaRd: islamiske RitualeR i undeRvisningen – Ramadan på mange mådeR



55Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

Buddhisme i tekst og praksis
Af Jesper Østergaard, ph.d.-studerende, 
Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Buddhismen har en mangfoldighed af tekster. Centrale filosofiske 
antagelser i buddhismen er nedskrevet. Benarestalen med De Fire Ædle 
Sandheder, Den Betingede Samopståen om Årsagskæden, samlingen af 
Jataka, som er beretninger om Buddhas tidligere liv, eller den bud-
dhistiske klassiker Den Tibetanske Dødebog, for blot at nævne nogle 
kendte, er interessante og relevante for en forståelse af buddhismen. 
I buddhismen har man endda en række religiøse specialister, først og 
fremmest munke, som anvender en stor del af deres tid på at recitere og 
erindre sig tekster. Derudover kan buddhismens historiske ekspansion 
op gennem Asien og diffusion ud i flere buddhismer ligefrem belyses 
gennem, hvilke tekster der blev oversat til hvilke sprog og importeret 
til eksempelvis Kina og Tibet. Studiet af buddhismen i Vesten har på 
samme vis været bestemt af, hvilke tekster der har været tilgængelige og 
oversat (først de tidligste indiske tekster, senere tekster på andre sprog som 
tibetansk og kinesisk). Det giver for så vidt god mening, at buddhismen 
bliver introduceret gennem sine tekster, når denne mangfoldige religiøse 
tradition inddrages i undervisningssammenhænge i Vesten.

Alligevel er det en skævvridning med så stor fokus på tekstuel 
buddhisme. Det sker på bekostning af et andet centralt aspekt ved bud-
dhismen, nemlig den rituelle praksis. Buddhismen har en mangfoldighed 
af ritualer med store variationer mellem og i de enkelte lande, mellem 
lægfolks praksis og religiøse specialisters ritualer. Desuden er ritualer 
godt komparativt materiale mellem forskellige religioner. Overgange i 
livet ved fødsel, voksenhed, ægteskab, død osv. markeres ofte i ritualer, 
ligesom årstidens cyklus indrammes af ritualer ved nytår, solhverv og 
høsten, alt efter hvilke årstider der er vigtige i en given kultur. Ritualer 
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skal imidlertid observeres, ikke læses, hvilket naturligvis giver visse 
praktiske begrænsninger.

Pilgrimsfærd

Vi finder pilgrimsfærd i alle de store religioner, og en sådan praksis 
kendes fra langt tilbage. Med de øgede transportmuligheder, som er 
opstået med moderniteten, er pilgrimsfærd forøget markant.

Pilgrimsfærd er imidlertid ikke tilknyttet nogen bestemt fase i 
livet eller en bestemt årstid, om end besøg ved de enkelte pilgrimssteder 
ofte er sæsonbetingede. Pilgrimsfærd er derimod et ”ekstra” ritual, et 
ritual, som kan udføres, når situationen påkræver det. Jeg vil vise, at 
pilgrimsfærd udkrystalliserer noget centralt ved ritualer generelt, nemlig 
at adfærd, materialitet, religiøse individer og kosmologisk og mytologisk 
forestillingsverden kombineres i ritualer i forskelligt omfang. Jeg vil i 
det følgende give en beskrivelse af tibetansk pilgrimsfærd koncentreret 
omkring pilgrimsfærdens tre centrale dele, nemlig sted, vandring og 
person. Dernæst giver jeg en skildring af et pilgrimssted, Maratika i det 
østlige Nepal. Maratika besøges årligt af tusinde pilgrimme, flest hinduer 
fra Nepal, men også buddhister fra Mount Everest-regionen, Sikkim 
og Bhutan, tre områder, der sprogligt, etnisk, religiøst og kulturelt er 
forbundet med Tibet. Jeg vil fokusere på de buddhistiske pilgrimme, 
deres praksis og buddhistiske tolkninger af Maratika. Afslutningsvis 
vil jeg udlede generelle aspekter først ved pilgrimsfærd, dernæst ritualer 
mere generelt.

”Den, som vandrer rundt om et helligt sted”

Det tibetanske ord gnas skor ba (udtales ”nekorba”/”nekorwa”) oversættes 
til ”pilgrim”. I det tibetanske skriftsprog er skriften opdelt i stavelser, hvor 
de enkelte stavelser besidder semantisk indhold eller syntaktisk funktion, 
og ord dannes derefter ved at knytte oftest to stavelser sammen. Et ord 
har således sammensatte betydninger, der kan korrigere eller uddybe 
hinanden, som i tilfældet gnas skor ba.
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Ordet gnas (”ne”) betyder ”a holy place; a place of pilgrimage” eller 
”sted” (henholdsvis Das 1999, 750 og Hahn 2003, 317). Ordet bruges 
oftest om hellige, geografiske steder, men kan også knyttes til individer, 
fx højtstående lamaer, der er genstand for pilgrimsfærd i Tibet. Ordet 
skor (”kor”) betyder ”at omgive, at gå rundt om” eller ”to surround, to 
encircle; to make cirkumambulations” (henholdsvis Hahn 2003, 278 og 
Jäschke 1998, 24). Således betyder gnas skor ”at vandre rundt om gnas” 
eller ”at cirkumambulere gnas”, dvs. ”pilgrimsfærd”. Derpå kan knyttes 
et ba (”ba”/”wa”), en nominalpartikel, der betegner det individ, der 
udfører det forudgående verbum. En gnas skor ba er således en ”pilgrim”, 
i forståelsen ”den, som vandrer rundt om et helligt sted” (Jäschke 1998, 
310). I ordet gnas skor ba er der på den måde referencer til tre centrale 
komponenter i pilgrimsfærd. I det følgende vil jeg først tale om sted, gnas, 
dernæst bevægelse, skor, så individ, indikeret af ba, for afslutningsvis at 
tale om det samlede ritual, den tibetanske pilgrimsfærd.

Sted: landskab og mytologi

Det tibetanske ord gnas, der som skrevet oversættes til et helligt sted, 
betyder i verbalformen gnas ba ”at bo, dvæle, leve” (Hahn 2003, 317). 
Det er i en religionsvidenskabelig optik dét sted, hvor væsener fra den 
transempiriske verden residerer. Selve betegnelsen for pilgrimsfærd, gnas 
skor, har dobbelt reference, både til et sted i landskab og i mytologi. Det 
aspekt fremhæver tibetologen Toni Huber, når han skriver, at “gnas i 
gnas skor altid bærer den dobbelte betydning af et faktisk fysisk sted 
samt af guddommes bopæl eller tilstedeværelse” (Huber 1999b, 83). 
Dette rammer noget centralt i pilgrimsfærd, tibetansk såvel som generelt, 
nemlig at den immaterielle mytologi og usynlige aspekter af religion må 
indlejres i materialitet, hvorved den synliggøres. Ordet gnas optræder 
imidlertid sjældent alene, men som første led i en komposition, hvor andet 
led indikerer, hvilken landskabsmæssig form for sted der er tale om. Fx i 
kompositionen gnas ri, hvor ri betyder ”bjerg” (Hahn 2003, 344). Derfor 
oversættes gnas ri oftest til ”helligt bjerg”.

Den centrale egenskab ved det hellige sted er, at landskabet synliggør 
den transempiriske verden ved at være det stedlige punkt, hvor mytologi 
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manifesteres. Dermed henleder stedet opmærksomhed på sin egen hel-
lighed i landskabet og i objekter (Huber 1999, 13). Denne materialisering 
af den transempiriske verden muliggør en perceptuel og kognitiv inter-
aktion og udveksling med en ellers utilgængelig verden. Pilgrimsfærd er 
således en interaktion, der involverer pilgrimmes sansemæssige oplevelser 
og erfaringer af et religiøst landskab. Det forklarer, hvorfor materielle 
substanser er fremtrædende på tibetanske pilgrimssteder.

Gnas konkretiserer og rumliggør således et abstrakt forhold, en 
rumliggørelse, der ofte kommer til udtryk i form af en mandala (på 
tibetansk: dkyil ’ khor) – en ”mandalisering” af landskabet. En mandala 
er en idealiseret og nedskaleret tredimensionel repræsentation af kosmos, 
som også kendes fra tibetanske vægmalerier og billedtæpper. De fortæl-
linger, der er tilknyttet pilgrimsstedet, omhandler ofte, hvordan religiøse 
specialister undertvang sig stedets dæmoner og dermed gjorde stedet 
fredsommeligt og åbent for pilgrimme. Disse narrativer får et rumligt 
udtryk ved at blive udstrakt horisontalt og vertikalt i landskabet som et 
religiøst koordinatsystem, der lægges ned over landskabet. Det er dette 
idealiserede rumlige udtryk, som mandalisering refererer til.

Det hellige sted er, for at opsummere, et sted i landskabet (som godt 
nok kan flytte sig eller forgå), som kobler landskabet til den buddhistiske 
mytologi. Pilgrimsstedet synliggør i landskabet usynlige forhold i den 
transempiriske verden ved at repræsentere disse forhold som rum i 
landskabet. Historiske og mytologiske begivenheder bliver indlagt i 
landskabet, hvorved disse begivenheder bliver fysisk tilgængelige. Ofte er 
det mytologiske begivenheder, der antages at have foregået i landskabet, 
og man kan sige, at mytologisk tid og geografisk rum samles i det hellige 
sted i landskabet. Dermed bliver hellige steder traditionsbærende. De 
bibringer kosmologi og mytologi en stabilitet og tilgængelighed over 
generationer.

Vandringen: i landskabet og i mytologi

Den tibetanske pilgrimsfærds andet element skor henviser til bevægelsen 
rundt om gnas, en rituel omkredsning af stedet, eller med et religi-
onsvidenskabeligt fagudtryk, cirkumambulation. Cirkumambulation 
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medfører en ændret form for bevægelse og opmærksomhed ved pilgrims-
stedet. Den særlige bevægelse, der ikke kun er fysiologisk bevægelse, 
men ligeledes en religiøs defineret bevægelse, kommer til udtryk ved, 
at man bevæger sig på en særlig måde, som er kulturelt og religiøst 
betydningsgjort. Glidefald, hvor pilgrimmen lægger sig udstrakt på 
jorden, er ikke blot en form for bevægelse, der kropsliggør underkastelse 
eller forøger anstrengelserne, men er et konkret udtryk for en fysisk 
kontakt med pilgrimsstedets konkrete landskab. Den 14. Dalai Lama 
understreger den kropslige kontakt til det hellige landskab: “Når du 
går en cirkulær pilgrimsrute, som denne omkring Mount Kailash, rører 
dine fødder jorden med store mellemrum, men når du gør glidefald, 
forbindes hele din krop med den hellige jord og fuldender cirklen” (Den 
14. Dalai Lama citeret i Huber 1999, 17).

Cirkumambulationen af gnas bliver ydermere en bevægelse 
gennem den transempiriske forestillingsverden, der er gengivet i det 
mandaliserede landskab. På den måde bliver cirkumambulationen af 
gnas også en tidsliggjort vandring gennem de religiøse narrativer. Dette 
er et centralt punkt hos Huber, der skriver, at “den mest almindelige 
ritualhandling ved pilgrimsbjerge (gnas ri), det at cirkumambulere, er 
i al væsentlighed pilgrimmens genopførelse af de velkendte fortællinger 
om de første sådanne vandringer udført af de religiøse helte, der åbnede 
disse steder” (Huber 1999, 58). 

Det centrale ved denne genudførelse er, at landskabet dermed 
kobles med et tidsligt perspektiv; stedet rækker bagud i en mytologisk 
tid. Men samtidig er det en idealiseret tolkning af pilgrimmes vandring 
omkring det hellige sted. Pilgrimme søger ikke at sætte sig på niveau 
med de mytologiske helte. Dertil anser de deres karma for ringe. I 
stedet søger de en renselse for deres dårlige karma, optjening af god 
karma og en velsignelse fra de mytologiske helte, som er forbundne 
med pilgrimsstedet. Denne renselse og velsignelse opnås gennem en 
rituel interaktion, der er båret af materielle substanser. Pilgrimme vil 
ofte efterlade totter af hår, tøj eller tænder på pilgrimsstedet, hvorved 
de så at sige efterlader dele af sig selv. Omvendt samler pilgrimme ofte 
sten, urter eller vand, som er materialiserede velsignelser. Idet stedet er 
velsignet og givet kraft, har alle dele noget af denne kraft, der derefter 
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kan tages med hjem og eventuel distribueres videre til familie eller indgå 
i ritualer i hjemmet, såsom ved sygdomsbekæmpelse.

I skildringen af pilgrimsfærd i Maratika skal jeg nærmere beskrive 
nogle af de mest fremtrædende praksisser, som pilgrimme udfører under 
pilgrimsfærden. Grundlæggende er der tale om ritualer, der skaber for-
bindelser mellem pilgrim og (mytologiske helte fra) den transempiriske, 
kosmologiske verden.

Pilgrimmen

Pilgrimmen er sjældent beskrevet særligt indgående i litteraturen 
om tibetansk pilgrimsfærd, men er blot den person, der udfører en 
pilgrimsvandring. Det falder i tråd med et buddhistisk livssyn, hvor 
individualitet spiller en mindre rolle, adfærd en større. Alligevel kan der 
udledes nogle forhold, der gør sig gældende for den individuelle pilgrim. 
Pilgrimmen definerer sit liv rumligt ved at bevæge sig mod og omkring 
gnas og kommer konkret tæt på den transempiriske verden. Pilgrimmen 
opnår en oplevelse og sansemæssig erfaring af, hvordan verden kosmolo-
gisk er sammensat ved at befinde sig i det mandaliserede landskab., ikke 
oven på mandalaen, men inde i mandalaen. Det kan udlægges som, at det 
ikke er mandalaen, der indgår i individets bevidsthed, men derimod er 
det individet, der indgår i et eksternt, kosmologisk skema konkretiseret 
i landskabet. Pilgrimsfærdens overordnede religiøse funktion er netop 
at lade pilgrimmen skabe en fortælling og forstå sig selv, som værende 
en del af en større religiøs verden.

Denne sammenhæng mellem pilgrim og en religiøs verden 
underbygges af ”mytologisering”, hvor pilgrimmens livsforløb kobles 
til et større mytologisk tidsforløb gennem det hellige steds rumlighed. 
Vandringen bliver ikke en gentagelse af de mytologiske begivenheder, 
der er gengivet i åbningsnarrativer, men en foregribelse af pilgrimmens 
fremtidige (der er mange liv forude …) stræben mod fuldkommenhed 
og oplysning, om end denne stræben næsten udelukkende har relevans 
for religiøse specialister.
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Maratika

Hvert år besøger flere tusinde pilgrimme Maratika i det østlige Nepal, 
ca. 140 km øst for Kathmandu og mindre end 100 km syd for Mount 
Everest. De fleste pilgrimme er hinduister fra Nepal og Indien, hvorimod 
buddhisterne først og fremmest er Sherpaer fra Everest-regionen samt 
nogle pilgrimme fra Sikkim i Indien samt Bhutan. Jeg vil beskrive 
Maratika ud fra et buddhistisk perspektiv.

Maratika er primært er en række mindre drypstensgrotter i nogle 
mindre bjerge. Ifølge overleveringen er mytologien om Maratika i sin 
korthed følgende: Da det første kloster i Tibet, Samye, blev bygget i 
slutningen af 700-tallet, ødelagde dæmoner hver nat hele den foregående 
dags arbejde, således at der ikke skete fremskridt med bygningen. Derfor 
hidkaldte man den indiske guru Padmasambhava (hvis historiske fak-
ticitet betvivles), for at han kunne undertvinge sig disse dæmoner. Dét 
lykkedes, hvorved dæmonerne blev beskyttere (religiøse bodyguards) 
af buddhismen. Padmasambhava er højt værdsat og dyrket i Tibet på 
grund af denne handling, og fordi han siges at have bibragt tibetanerne 
en gunstig og anvendelig form for buddhisme særligt passende til dem, 
den såkaldte Vajrayana. På sin vej mod Tibet fra Indien besøgte Padma-
sambhava flere steder i Himalaya-regionen, hvor han praktiserede og ofte 
efterlod sig fysiske spor i landskabet til at bevidne sin tilstedeværelse. 
Disse spor kan være hånd- eller fodaftryk i klippevægge, og mange af 
stederne er i dag populære pilgrimsmål for buddhister. Maratika er et 
af disse steder. Det antages, at Padmasambhava mediterede sammen 
med sin rituelle hjælper Mandarava i Maratika og opnåede udødelighed. 
Pilgrimme er ifølge dem selv imidlertid mindre ambitiøse og søger 
med et besøg i Maratika et langt liv og tilknyttede glæder som børn 
og rigdom samt frem for alt at optjene religiøse meritter. Desuden 
nævner pilgrimme stort set altid Padmasambhavas velsignelser. Disse 
velsignelser er materialiserede og sanseligt tilgængelige i landskabet gen-
nem visuelle, auditive, taktile og oralfaktiske indtryk. Dvs. at pilgrimme 
gennem henholdsvis at se, høre, berøre og smage landskabet indoptager 
Padmasambhavas velsignelser.

Landskabet i Maratika betragtes som en rumlig, fysisk ma-
nifestation og videreførelse af Padmasambhavas rituelle aktiviteter. 
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Padmasambhava efterlod sig spor i form af fodaftryk, en stor åbning i en 
af grotterne, ved at han forcerede sig gennem klippen med stor kraft, hans 
forstenede hovedbeklædning samt en forstenet ”lårbensknoglefløjte”, 
som man ligefrem kan blæse i, og hvor lyden siges at være som at lytte 
til dharmaen, den buddhistiske lære. Derudover dyrkes drypstensfor-
mationer i grotterne som mytologiske figurer, ligesom fordybninger i 
grottevæggene betragtes som værende kropsaftryk af Udødelighedens 
Buddha, Amitayus. 

Vandringen rundt i Maratika er for den buddhistiske pilgrim en 
vandring rundt i en materialiseret mytologi, hvor landskabet besidder 
særlige kvaliteter. Blandt andet kan landskabet afgive informationer om 
pilgrimmenes karmiske status. Ved at klemme sig gennem fire snævre 
passager i en af grotterne søger pilgrimme at aftvinge sig viden om 
deres karmiske status: kan de komme gennem de fire passager, besidder 
de god karma, og en god genfødsel venter dem, mens det vil gå dem 
ilde, såfremt de ikke kommer igennem. Denne rituelle praksis, som på 
flere måder minder om divination, er mulig, idet landskabet menes at 
kunne aflæse den enkelte pilgrim og udvide eller indsnævre passagen. 
Landskabet er således ikke blot en passiv scene for rituel aktivitet, men 
en aktiv part, hvori ritualet gives betydning.

De fire passager passeres med uret rundt, som er gængs praksis for 
buddhistisk cirkumambulation, ligesom hele bjerget med den vigtigste 
grotte cirkumambuleres i denne retning. 

Udover de nævnte praksisser ofrer mange pilgrimme små lys, som 
bliver tændt enten i det buddhistiske kloster eller i en af grotterne, og 
pilgrimme sætter gerne bedeflag op, inden deres hjemrejse. Munke, 
lamaer eller tiggere modtager donationer i form af penge og/eller mad. 

Ved siden af disse religiøse praksisser frembyder pilgrimsfærd til 
Maratika også en lejlighed for nogle glade dage, hvor der kan snakkes 
og drikkes øl med andre pilgrimme. Der handles, spises, drikkes og ikke 
mindst socialiseres i dagene omkring det tibetanske nytår, som er høj-
sæson for pilgrimsfærd til Maratika. Som en indflydelsesrig antropolog, 
Victor Turner, har sagt om pilgrimsfærd: ”Those who journey to pray 
together also play together” (Turner & Turner 1978, 37).

I lyset af de tre dele i pilgrimsfærd, så er Maratika et særligt sted, 
idet landskabet betragtes som en scene for Padmasambhavas rituelle 
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aktivitet og ligeledes et produkt heraf. Pilgrimme vandrer rundt om 
bjerge og inde i grotten. Derudover udføres en række andre ritualer, hvor 
pilgrimme sætter sig selv i tæt kontakt med det fysiske landskab ved 
Maratika. Denne interaktion med landskabet sætter ligeledes pilgrimme 
i kontakt med deres transempiriske verden af mytologiske helte.

Pilgrimsfærd: Sted, vandring og person

Pilgrimsfærd udspiller sig i feltet mellem sted, vandring og person, og 
disse tre elementer giver en anvendelig komparativ skabelon i studiet af og 
undervisningen i pilgrimsfærd. Pilgrimsfærdens forskellige udformninger 
igennem historien og i verdens forskellige religioner kan alle beskrives 
som forskydninger mellem disse tre elementer. Eksempelvis er der ofte 
fokus på stedet i traditionel katolsk og islamisk pilgrimsfærd, hvorimod 
vandringen er blevet centralt i nutidig protestantisk pilgrimsfærd, hvor 
stedet nedprioriteres til fordel for vandringen og dermed ruten. En sådan 
forskydning betragtes som nemmere forenelig med en protestantisk 
teologi.

I (sen/post)moderne pilgrimsfærd vil der ofte være stor fokus på 
pilgrimsfærdens selvudviklende potentiale, og dermed er personen, 
pilgrimmen som individ, i centrum. Det betyder også, at pilgrimsfærdens 
religiøse betydning kan underspilles (Østergaard & Christensen).

Studiet af pilgrimsfærd udpensler noget centralt ved ritualer 
generelt, nemlig at de ”finder sted” (takes place). Det vil sige, at ritualer 
altid foregår i et fysisk rum, ud over at være handlinger over tid. Ved at 
analysere, hvordan landskabets rumlighed er et centralt og integreret 
aspekt af pilgrimsfærd, kan der skabes et blik for, hvordan andre fysiske, 
rituelle rum ikke blot er passive scener for ritualer, men bærende elementer 
i ritualer. Jeg har givet eksemplet med det mandaliserede landskab.  I et 
andet eksempel kan det sociale og/eller religiøse hierarki, som ritualet vil 
(gen)etablere, være indrammet af det rituelle rum, som når et samfunds 
ledende figurer får de fremtrædende pladser, eller præsten står tættest på 
det hellige. Kort sagt, så kan det fysiske, rituelle rum give en perceptuel 
tilgang til et ellers usynligt, konceptuelt indhold, materialiseringer 
af ellers transempiriske forestillinger. I pilgrimsfærden er landskabet 
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synlig mytologi, i andre ritualer kan det være det konstruerede rituelle 
rum. I alle tilfælde er udfordringen for en undervisning i ritualer, at 
det empiriske materiale ikke (udelukkende) er tekster, men fysiske 
handlinger i geografiske og fysiske rum. Ritualer skal ikke læses, men 
observeres.
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Sekulære riter – fodboldkampen 
som et religiøst ritual

Af Bodil Junker Pedersen, lektor, Munkensdam Gymnasium

Anfield Road Stadion

En guidet tur på Anfield Road Stadion i Liverpool vil gøre stort og dybt 
indtryk på de fleste. Dette gælder også for en person, som ikke interesserer 
sig for hverken Liverpools hold eller fodbold i al almindelighed. 

For et par år siden havde jeg glæden af at blive vist rundt på 
Liverpools stadion, Anfield Road. Turen startede i omklædningsrummet, 
hvor man fik mulighed for at røre spillernes trøjer. Dernæst fortsatte vi 
op på selve stadion, hvor hele historien og de store kampe blev beskrevet 
af en meget entusiastisk guide. Da han var færdig, spurgte en undrende 
tilhører, hvorfor der lå blomsterbuketter på græsset. Der kom forskellige 
bud: Heisel-tragedien? Dødsfald blandt spillerne? Vi var på sporet. Det 
havde noget med dødsfald at gøre, men det var ikke de dødsfald, som 
publikum foreslog. Det rigtige svar var, at nogle fans får lov til at sprede 
deres aske på stadionet, og blomsterne er fra de pårørende. Guiden 
tilføjede lige, at blomsterne fjernes før en kamp. Til sidst gik turen op 
i et udstillingsrum, hvor man kunne købe alt, som har med Liverpool 
at gøre. Rundt om i lokalet hang skærme, som viste højdepunkterne 
fra Champions League-kampen mellem AC Milan og Liverpool i 2005, 
hvor Liverpool var bagud 0-3 ved halvlegen. Filmen viser scenen, hvor 
spillerne kommer op for at spille 2. halvleg, og kommentatoren bemærker, 
at Liverpools sang You’ ll Never Walk Alone bruser ned over spillerne. 
Så kom de tre mål i løbet af ti minutter. ”Miracles are possible,” lød 
det. Kampen endte med en straffesparkskonkurrence, hvor Liverpool 
vandt, og kommentatoren sagde lettet: ”The mission is accomplished!”
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Herefter køber selv den ikke-passionerede fan et Liverpool-krus, 
som er designet til at holde øllet koldt. Udenfor venter verden på en 
nyomvendt fan. 

Fodbold i undervisningen

Hvordan fanger man bedst gymnasieelevers interesse for religion? I 
pædagogikkens verden vil man sige, at man skal tage udgangspunkt 
i elevernes forforståelse. Min erfaring er, at mange elever ser religiøse 
mennesker som en sær uddøende race, og nogle religiøse begreber vil 
stå helt fremmede for dem, hvis de ikke blive sat i en sammenhæng, de 
kender. Så selv om forskellene mellem fodbold og religion på mange 
måder er markante, kan man alligevel gennem fodboldkampen se, at 
nogle af de fænomener, som eleverne umiddelbart vil synes er sære, også 
findes i deres eget liv. 

Man kunne altså starte med at spørge dem, hvad de forbinder med 
religion: religionens funktion, handlinger udført af religiøse mennesker 
samt rekvisitter og personer, som de forbinder med religion. Jeg har i 
flere år spurgt gymnasieeleverne, og der er en række svar, som går igen: 

• Funktion: trøst for svage mennesker, noget at samles om, 
identitet, håb

• Handlinger: vold, æresdrab, kirkegang, fanatisme
• Rekvisitter/personer: tørklæde/burka, guder, præster

Som det fremgår af svarene, forbinder mange elever religion med 
noget ekstremt. Religion for dem er noget, som de hører om i medierne, 
og som ikke har ret meget med deres eget liv at gøre. 

Selvfølgelig kommer der også mere neutrale udsagn som kirkegang 
og guder, men det er interessant, at mange ser negativt på religiøse 
mennesker. Der er langt mellem ord som fred, forsoning, tilgivelse osv. 
Dog forbinder mange også religion med fænomener som identitet, hvilket 
har en positiv klang i det senmoderne øre. Gymnasieelever er i en alder, 
hvor de selv er vældig optaget af, hvem de er. De har også selv oplevet, at 
identitet ikke er noget, der ligger fast, men noget, man vælger til og fra. For 
mange elever er det at vælge en religiøs identitet dog fremmed, hvorimod 
det er meget almindeligt at vælge at være fan af et bestemt fodboldhold. 
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Efter at have fået elevernes forforståelse frem kan man vise høj-
depunkterne fra kampen mellem AC Milan og Liverpool (Liverpool 
2005) eller en anden historisk kamp. En anden oplagt udsendelse er 
filmen Fodbold er Gud af Ole Bendtzen (2010). Filmen følger to meget 
passionerede fans fra Argentina. For dem er Diego Maradona gud, og de 
lever kun for deres klub, Boca. Gennem dem får man et større indblik i 
fodboldfansenes verden, som vil forekomme genkendelig – om end ikke 
så ekstrem – for et dansk publikum. 

Som analyseredskab er Ninian Smarts model med de syv dimensio-
ner et fremragende redskab til at få indkredset, hvordan fodboldkampen 
kan ses som et religiøst ritual, da de 7 dimensioner tilsammen dækker 
det, de fleste forbinder med religion. 

Dimensionerne er: den praktiske og rituelle, den oplevelsesmæssige, 
den narrative, den dogmatiske, den etiske, den sociale og til sidst den 
materielle (Smart 1998).

1. Den rituelle dimension
Den rituelle dimension handler om gudstjenesteformer, pilgrimsrejser 
og måder, man beder på. 

Ved at sammenligne fodboldkampen med en gudstjeneste kommer 
mange ligheder frem: Først og fremmest foregår ritualet hver weekend. 
For det andet, for nogle fans har deres færden ligheder med pilgrims-
færden, da alle deres rejser følger i sporet af deres hold. For det tredje, 
ofte under en foldboldkamp ser man tilhængere bede. Spørger man 
dem, hvad de beder om, er svaret, at holdet skal vinde, eller at spillerne 
ikke skal blive skadet. De har altså en opfattelse af Gud som julemand, 
som giver dem, hvad de beder om. Spørger man eleverne om deres bøn 
i forbindelse med eksamen eller andre vigtige begivenheder i deres liv, 
viser det sig ofte, at også deres forventning til en gud er, at han skal give 
dem, hvad de beder om, hvilket kan bevidstgøre eleverne om deres egen 
gudsopfattelse, som ikke har ret meget med det traditionelle kristne 
gudsbegreb at gøre. 

Endelig følger fodboldkampen et helt bestemt forløb med fastlagte 
roller. I den forbindelse er distinktionen elite-mainstream interessant. 
Man kunne vælge at sammenligne præsten med spillerne. De er eliten, 
specialisterne med en særlig evne og autoritet, og menigheden kan 
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sammenlignes med tilhængerne. Kun farverne på spillernes og fansenes 
tøj markerer et fællesskab mellem de to grupper. Ud over dette har de 
intet til fælles: Spillerne er i fysisk topform, de er unge og særdeles 
velhavende. Fansene kan ikke nødvendigvis spille fodbold, de er ikke 
nødvendigvis i fysisk form, de er undertiden fattige, og så er de kendt 
under navnet hooligans, der kan være voldelige. Her er det væsentligt at 
bemærke, at det meste af den fodboldrelaterede vold foregår før og efter 
kampen, væk fra den rituelle ramme, som fodboldkampen foregår i. 

Ser man på en almindelig dansk gudstjeneste, vil skellet mellem 
elite og mainstream – præst og menighed – ikke være så markant som 
ved fodboldkampen, og det er sjældent, at menigheden kommer op at 
slås efter en gudstjeneste, men ser man på religion ude i verden, kunne 
det være en god pointe at forklare, hvordan religionerne kan fungere. 
Eleverne kender til masser af vold foretaget i religionens navn, og ved 
hjælp af fodboldeksemplet kan de se, at det sjældent er specialisterne, 
der tyr til vold, og volden er som regel ikke forbundet med helligstedet 
eller selve det religiøse ritual. Som i tilfældet med hooligans udspringer 
den religiøse vold ganske vist af et religiøst engagement, men vil man 
forstå årsagen til volden, må man også søge efter psykologiske og sociale 
faktorer som mulige årsager til volden.

2. Den oplevelsesmæssige dimension
Den oplevelsesmæssige dimension handler om de følelser, som fremkom-
mer i forbindelse med en religiøs handling.

Ses fodboldspillet ud fra Arnold van Genneps perspektiv (van 
Gennep 1960), ville liminalfasen næppe ses tydeligere end hos disse fans. 
I ovennævnte film Fodbold er Gud siger en fan direkte, at foldboldkampen 
er ugens højdepunkt, hvor økonomiske og personlige sorger glemmes 
for en tid, og man føler sig i ét med de andre tilskuere, hvor forskellig 
man end måtte være uden for stadion. 

Elevernes indledende kritiske kommentar om, at religion er trøst 
for svage mennesker, kan tages op her. Mange kender også Karl Marx’ 
udtryk om religion som opium for folket, og mange vil være enige i, at 
hvis Marx stod op af graven, ville han snarere se fodbold end kristendom 
som opium for folket, idet det for mange i arbejderklassen er gennem 

Bodil JunkeR pedeRsen: sekulæRe RiteR – FodBoldkampen som et ReligiØst Ritual



69Religionspædagogisk FoRum 2010: 3

fodbolden, man kan glemme sine sorger og kampen for et retfærdigt 
samfund og ikke gennem kirkegang i traditionel forstand. 

Observerer man almindelige kirkegængere, vil det være få, der 
har lige så intens en oplevelse som mange af disse fans, som får hele 
følelsesregisteret i kog, alt efter hvem der scorer, bliver skadet eller 
vinder. Her er det interessant at bemærke, at de hurtigst voksende 
kirkesamfund for tiden er pinsekirken og andre religiøse grupper, der har 
den oplevelsesmæssige dimension som en central del af gudstjenesten. 
Man kunne spørge eleverne, om det rationelle, senmoderne menneske 
har brug for at komme ud at mærke livets irrationelle dimensioner, og 
måske er religion som opium for folket ikke noget negativt, men en måde, 
hvorpå man kan mærke livet i en ellers tilsyneladende ordnet verden? 

3. Den narrative/mytiske dimension
Den narrative og mytiske dimension handler om de historier og 

beretninger, som vedrører centrale skikkelser inden for den enkelte 
religion. 

Myterne og legenderne lever i stor stil. Mange fodboldspillere 
har haft en fattig barndom. Dette gælder også Diego Maradona, og 
tilhængerne sparer ikke på alle de mirakler og særlige omstændigheder, 
der overgik ham som barn. 

I tilfældet med Maradona er det også relevant at se på et fænomen 
som synkretisme. Maradona dyrkes i kirken, og han har oven i købet 
sin egen kirke. Desuden fejrer nogle fans Maradonas fødselsdag med 
juletræ og andre symboler fra den kristne tradition. 

Det er dog de færreste fodboldspillere, som udsættes for så intens 
dyrkelse, men på den guidede tur i Anfield fik gæsterne som nævnt i 
indledningen højtideligt lov til at røre de enkelte spilleres trøje. Dette 
viser, at persondyrkelsen og den særlige kraft, som den enkelte spiller 
måtte besidde, er central. 

4. Den dogmatiske/filosofiske dimension
Den dogmatiske og filosofiske dimension handler om de læresæt-

ninger, der er knyttet til de forskellige religioner. 
Når man beskæftiger sig med fodboldkampen som religiøst ritual, 

kan man med nogen ret hævde, at den dogmatiske dimension ikke er 
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til stede. Ser man imidlertid på klubbernes slagsange, er der dog et vist 
dogmatisk element. Man kan f.eks. tage Liverpools slagsang You’ ll never 
walk alone (fra Rodgers og Hammersteins musical Carousel, 1945): 

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

There's a golden star (sky)

And the sweet silver song of a lark

Walk on...

Through the rain...

Walk on...

Through the rain

Walk through the wind

And your dreams be tossed and blown...

Walk on... (walk on)

Walk on... (walk on)

With hope (with hope)

In your heart...

And you'll never walk alone

You'll never walk alone.

Alone...

Der er i sangen et budskab om håb og om aldrig at give op, hvilket 
også er den kvalitet, som Liverpool er kendt for – håbet, hvor alt håb 
er ude som ved Liverpools legendariske kamp mod Milan i 2005. Også 
fællesskabet er centralt her – kun i fællesskab med andre kan man finde 
vej og nå sit mål.

Her er det centralt, at det fodboldmæssige håb har en helt anden 
karakter end det, man normalt forbinder med religiøse håb. Håbet for 
en Liverpoolfan er at vinde kampen, hvorimod det religiøse håb rækker 
langt ud over dette livs tilfældigheder såsom sejr og nederlag på en 
fodboldbane, og den transcendente gud er helt fraværende. 
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5. Den etiske/juridiske dimension
Den etiske dimension vedrører grundlæggende etiske regler, herunder 
spiseregler. 

Man kunne starte med spisereglerne. Igen er der en afgørende 
forskel på spillere og publikum, men for publikum gælder det, at man har 
sit rituelle måltid: øl og pølser. Dette er naturligvis ikke en nedskrevet del 
af ritualet, men salg af vin ville være utænkeligt. Dette leder interessen 
hen på den tavse viden og de uskrevne regler, som findes inden for alle 
religioner. Ser man på sin egen verden og de etablerede religioner med en 
udefrakommendes briller, vil mange ting pludseligt fremstå irrationelle 
uden nogen logisk forklaring.

Et andet mere synligt aspekt af den etiske dimension vil være 
kommentatoren, som forkynder kampen til alle, der sidder hjemme 
i stuen eller på pubben for at følge kampen. Alle kan jo se, hvad der 
foregår på banen, men kommentatoren fortæller/forkynder den rette 
holdning. Skulle man under en landskamp mod Tyskland komme for 
skade at zappe over på en tysk kanal, bliver kommentatorens rolle som 
prædikant meget tydelig.

Gennem præsten /kommentatoren bliver skellet mellem os og dem 
meget tydeligt. Publikums påklædning understreger denne forskel. Det 
vil være tabu at have modstandernes farve tøj på. 

Dette fænomen er glimrende for at forklare masser af konflikter 
rundt om i verden. Det er måske mere den iscenesatte forskel, der spiller 
en rolle, end den, som er bag rollerne, og måske slås man mere, fordi 
man er ens under overfladen og ikke forskellig. 

Ligesom ved den dogmatiske dimension er den etiske dimension 
også langt mere begrænset, end hvad man normalt forbinder med religion. 
Tanken om næstekærlighed som omfattende alle, social retfærdighed, 
hjælp til svage og udstødte, der ikke klarer sig lige så godt som Maradona, 
er stort set fraværende.

6. Den sociale/institutionelle dimension
Den sociale og rituelle dimension vedrører religionens interne 

organisation og samspil med det omgivende samfund, herunder reli-
gioners samspil med politik. 

I forbindelse med dette års VM husker de fleste, hvordan Frankrigs 
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præsident, Sarkozy, langede ud efter de franske fodboldspillere for 
dårlig opførsel. Eksemplet viser, at ceremonier med religiøst islæt har så 
megen symbolsk kraft og involverer så mange følelser, at disse ritualer 
får langt større betydning, end den konkrete begivenhed berettiger til. 
En forklaring kan være, at fodbolden her ses her som et civilreligiøst 
element, som har til formål at holde sammen på folket. 

7. Den materielle dimension
Har man fulgt debatten i Liverpool i de seneste år, vil man vide, at 
Anfield Road Stadion er ved at være for lille, og man vil flytte over på 
et større stadion. Det store spørgsmål i den forbindelse er, hvad man 
gør ved græsset på det nuværende stadion. Som den meget engagerede 
guide sagde: ”It’s a sacred turf.” Man overvejer seriøst at flytte plænen 
med eller lave den om til en mindepark.

Eksemplet er interessant, fordi det med al tydelighed viser, at 
følelser spiller en enorm rolle i vores ellers tilsyneladende rationelle måde 
at organisere os på. For en udenforstående kan religiøse følelser være 
svære at forstå. Lige så absurd det virker at flytte græsset, lige så absurd 
kan religiøse ritualer virke. På baggrund af en analyse af følelser i fodbold 
vil man kunne finde mange paralleller mellem disse to fænomener. 

Også i forbindelse med den materielle dimension kan man gribe 
tilbage til elevernes indledende forståelse af religion: burka og tørklæde. 
Næsten alle religioner har en holdning til hovedbeklædning, og det 
gælder også fodbold. Selv om forskellene mellem klaphat og burka 
sikkert er flere end lighederne, vil man kunne få en snak om, hvordan 
både burka, ansigtsmaling, hatte og anden beklædning er med til at 
anonymisere individet, som derved indgår som en del af gruppen med 
en ganske bestemt identitet. 

Konklusion

Konkluderende kan man sige, at man gennem en analyse af fodbold-
kampen som et religiøst ritual kan forklare og eksemplificere fænomener, 
eleverne ellers vil tro kun findes i Afrikas jungle og hos dumme religiøse 
mennesker. Ved at se fodbold som en religion vil eleverne måske være mere 
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villige til at se religiøse handlinger som udtryk for noget menneskeligt 
snarere end som noget, der er forbundet med en bestemt tidsalder og 
intelligens eller mangel på samme. 

Efter denne gennemgang vil de fleste elever stadig fastholde, at de 
ikke selv er religiøse, men de har fået øjnene op for, at religiøse fænomener 
og irrationelle handlinger også findes i deres liv. 
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Ritualer – fordobling, didaktisk 
blokering og symbolsk åbning

Af Johannes Adamsen, adjunkt, ph.d., 
Læreruddannelsen i Århus, Via University College

Et overblik over moderne religionsforskning giver næppe nogen entydig 
fremherskende retning. I USA og trods alt mange andre steder findes en 
forskning (jævnligt i forlængelse af Mircea Eliade), som først og fremmest 
er optaget af religion, det hellige, symbolik osv., typisk med afsæt i 
nærmere kendskab til sproglig baggrund, dvs. tekststudier, feltarbejde mv. 

Andre steder er det teoretiske fremherskende. Marxismen og marxi-
stiske studier er for længst en saga blot, strukturalismen et tåget minde hos 
folk med studiebaggrund i firserne, senest, og semiotikken næppe heller 
ligefrem ’hot’, så tilbage bliver først og fremmest neuro-videnskabelig 
inspireret forskning, kognitionsforskning. Denne forskning er oftest 
en ny udgave af den gamle socio-biologi, dvs. at man forsøger at vise, 
at religion i sidste instans, i virkeligheden, er funderet i biologi og kan 
forklares naturvidenskabeligt. Derfor får moderne kognitionsforskning 
også socio-biologiens problemer på halsen, nemlig det grundproblem, at 
man ender med at forklare både fænomener og problemer ved at fjerne 
dem.

Ritualstudier, vist nok ikke forskellig fra ’ritualistik’, er teoretisk 
orienteret, men dog ofte med afsæt i en betydelig regulær viden om 
konkret religion. Det er klart, at ritualstudier som eneste interesse, som 
det egentlig bærende i religionsforskningen, løber en betydelig risiko for 
en overstrabadsering af væsentlige pointer, men selve koncentrationen 
om ritualet er måske knap så ny, det er vel snarere end genoptagelse af 
gamle indsigter.

Historisk kan det være på sin plads at gøre opmærksom på, at 
ritualstudier ligger ved roden af den moderne religionshistories opståen, 
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og at disse studier har haft stor betydning, både ved at forskyde fokus 
fra et protestantisk trosideal og ved at korrigere en dels protestantisk, 
dels modernistisk individualisme. Som en af de første kunne allerede W. 
Robertson Smith (1846-94) studere ritualer (især ofringer) som kernen 
i religionsudøvelsen. Jeg tillader mig et lille citat:

”…det er af afgørende vigtighed fra begyndelsen at forstå, at ritualer 

og praksis strengt taget var de gamle religioners et og alt. Religion var 

i primitive tider ikke et trossystem, som kunne anvendes praktisk: 

Den var en organisme af fastlagte traditionelle handlinger, som ethvert 

medlem af samfundet tog del i som en selvfølgelighed….Samfundets 

regler var baseret på tradition (precedent), og samfundets fortsatte 

eksistens var tilstrækkelig begrundelse for, at en tradition fortsat skulle 

følges.”

Dette på sin vis fornemme citat (hentet fra Eric J. Sharpe, Comparative 
Religion. A History, 1986) siger fire væsentlige ting: For det første, som 
nævnt, at ritualer er vigtige, ja, indbegrebet af de gamle religioner; for 
det andet, at det stadig var studiet af gamle religioner, som talte (nemlig 
fordi man var meget optaget af religionens oprindelse); for det tredje, at 
studiet af ritualer hænger sammen med et samfunds helhed (hvormed 
Robertson Smith inspirerede sociologen Emile Durkheim); og for det 
fjerde, at ritualer i kraft af deres indbyggede kontinuitet netop hænger 
sammen med gamle samfund og med tradition.

I religionsforskningens historie har ritualer siden været obligatorisk, 
men med svingende betydning. Især i den stærkt genetisk orienterede 
periode fra begyndelsen i 1870’erne til omkring 1920 var der en længere 
diskussion, om ritualer ligefrem var primære og – jf. siden Roy Rappaports 
forskning – sammenhængende med religionens opståen. Men efter Rudolf 
Ottos berømte bog, og begreb, om det hellige og den udbredte fænome-
nologiske orientering sker der en revurdering. Således kan Gerardus van 
der Leeuw introducere ritualer halvvejs inde i sin store Phänomenologie der 
Religion (1. udg. 1933) under en overskrift om ”objekt [gud, det hellige, 
magten] og subjekt [mennesket] i deres indbyrdes vekselvirkning”. Og 
selv her er ritualer kun halvdelen af kapitlet under overskriften ”Den 
ydre handling”, hvorpå der følger endnu et stort afsnit om ”Den indre 
handling”, dvs. erfaring, følelse, mystik, kærlighed, bekendelse. Ligeledes 
kan Geo Widengren i Religionens värld (1945) komme med et længere 



76

afsnit om ritualer, men først efter en introduktion af både det hellige, 
gudstro og myte.

Med Mircea Eliades store, og omdiskuterede, forskningsindsats, 
blev myter, riter, symboler, genstande osv. vel definitivt betragtet som 
uomgængelige for et seriøst studium af religion. Og i kraft af Ninian 
Smarts model, først introduceret i The Religious Experience of Mankind 

(1969) med en overordnet inddeling af religion i seks dimensioner, bliver 
det almindeligt at have blik for enhver religions mere omfattende karakter, 
med både ydre og indre liv, og med udtryk i både kropslige, kunstneriske, 
filosofiske og sociale sammenhænge. Smart selv udvidede sin model i sin 
rige og vidunderlige The World’s Religions (1989), så den omfattede syv 
dimensioner, og det er nok værd at nævne det næppe tilfældige, at i begge 
bøger nævnes den rituelle dimension først.

Måske skulle jeg, for en ordens skyld, nævne, at også den tidligere 
danske religionsforskning med Vilh. Grønbechs livsfilosofiske og kul-
turkritiske forskning inddrog ritualer, men at netop den livsfilosofiske 
interesse i generfaring, dvs. en sindets hele leven-sig-ind-i andres liv, om 
ikke stod i vejen for, så dog heller ikke fremmede ritualstudier. Men det 
ændredes tydeligt med Prytz-Johansens forskning, se også forskellen på 
Illustreret Religionshistorie fra 1948 og den fra 1968: I den første skriver 
Grønbech om Primitiv Religion, del I-IV, og derefter er tilføjet en del V (20 
sider), udarbejdet af Torkil Kemp; i den seneste udgave har Prytz-Johansen 
skrevet et nyt, stort afsnit om kulten på 61 sider. Men, tankevækkende 
nok, stadigvæk under overskriften ”Primitiv religion”.

Men uanset hvordan det anskues, så betvivler jeg nogen ’ritualistisk 
vending’ i forskningen; hvis der overhovedet er en vending – bevidnet af 
bevillingernes mål – så er det helt sikkert mod islam-forskning og temmelig 
sikkert mod neurovidenskabeligt inspireret ’kognitions-forskning’. Der 
kan dog, med afsæt i ovenstående skitse, vises en sund bredde i tilgangen til 
religion, og for en dels vedkommende en lige så sund forskningsinspireret 
korrektion af lærebogsmateriale (jf. fx Jørn Borup, ”Undervisnings- og 
lærebogsbuddhisme”, Religion 2006/2, s. 36-46).

Alt dette forløb for så vidt ved siden af eller parallelt med især 
folkeskolens religionsundervisning, for uanset, om man med almueskolens 
bestemmelse fra 1814 siger, at undervisningen skal være ”i Overens-
stemmelse med den evangelisk-christelige Lære”, eller om man med 
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folkeskolens over 100 år senere formulering fra 1937 siger det samme, 
dog specificeret på kristendomsundervisningen, nemlig at den ”skal være 
i Overensstemmelse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære”, så er 
resultatet, at der ikke undervises i andet end kristendom, og at denne 
undervisning højst kan have sammenhæng med ritualstudier under 
gennemgang af højmessen (sakramenterne især) og de øvrige kirkelige 
handlinger.

Den åbning, der kom i kraft af den gennemgribende ændring af 

folkeskoleloven i 1975, hvor kristendomskundskab gøres til et fag, og 
hvor der på 10. klassetrin skal udbydes Kristendomskundskab/religion 
med sigte på ”øget kendskab til de mest udbredte ikke-kristne religioner”, 
har næppe været en åbning for noget, der bare ligner egentlig forståelse af 
ritualer og deres betydning i religion, især ikke når man tager i betragt-
ning, at samme formålsparagraf tilføjer, at det drejer sig om ”at opfatte og 
vurdere udsagn med religiøst indhold” samt tillige få ”forståelse af religiøse 
begreber og problemer”; dvs. at indholdet i altovervejende fastholdes som 
et arbejde med religioners myter og tanker.

Den mellemliggende udvikling udeladt, så viser nyeste Fælles Mål 
2009 en udvikling i retning af en mere religionsfaglig orienteret tilgang til 
religion. Ikke alene er Ninian Smarts ideer om religionens syv dimensioner 
(med en u-Smart’sk placering af ”det guddommelige” i midten) simpelt 
hen kernen i faghæftets præsentation af religionsbegrebet, men allerede 
fagets formål nævner ”den religiøse dimensions betydning”, og der tilsigtes 
”kundskaber om ikke-kristne religioner og livsanskuelser”. I flugt hermed 
skal man allerede på 3. klassetrin ”kende til udvalgte symboler og ritualer” 
inden for kristendommen, ligesom det sigter på som slutmål for 9. klas-
setrin, at det samme gør sig gældende for ”ikke-kristne religioner og andre 
livsopfattelser”, nemlig at kunne ”forholde sig til udvalgte symbolers og 
ritualers betydning for menneskers liv”.

Med andre ord: Ritualer er ikke længere bare et studieobjekt, men 
det er blevet en del af målet for folkeskolens religionsundervisning. Men 
selvsagt ikke som deltagelse i ritualer, men som kundskab om dem, eller 
lidt svagere: kendskab til ritualer.

Det vil sige, at det didaktiske spørgsmål, der rejses, og som skal søges 
besvaret, ikke er, om ritualer skal spille en rolle i undervisningen, men 
om hvor meget og hvordan.
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Spørgsmålet er ikke uinteressant, for selv om de på markedet mest 
markante danske bud på religionsdidaktik (Buchardt (red.), Religions-
didaktik og Rydahl og Troelsen, Mening og sammenhæng) nok nævner 
ritualer, først og fremmest direkte forbundet med Smarts beskrivelse af 
en religions natur, så er der ikke nogen samlet bearbejdelse af ritualets 
status i didaktisk henseende. Men typisk nok dukker ritualet op, tydeligt 
i Buchardts ovennævnte Religionsdidaktik, i forbindelse med artikler om 
komparativ religion og om undervisning i ikke-kristne religioner.

I Rydahl og Troelsen, Mening og sammenhæng, tematiseres ritualer 
heller ikke selvstændigt, hvilket vel ikke mindst har at gøre med bogens 
interesse i at sammenbinde religionsundervisningen med dannelse, en 
sammenbinding, som både er i lovens ånd, og som bør nyde almindelig 
opbakning.

Men det betyder jo, at der er en fokus på ritualer i loven, som 
efterlader et tomrum. Det betyder sandelig ikke, at et hav af lærere ikke 
bare inddrager ritualer i undervisningen, men at der mangler en didaktisk 
udfoldet præcisering.

Et indledende spørgsmål kunne her være, om ritualer kan være 
primærfokus, om man kan undervise i kraft af en ritualteoretisk tilgang. 
Med andre ord: kan ritualer indføres i undervisningen, således at de 
bliver orienteringspunkt også for alle de andre krav, inkl. kundskaber 
om de bibelske fortællinger? Det lader sig nok ikke gøre. Nok kan man 
i sin undervisning pege på, at en række fortællinger hænger sammen 
med eller er forudsat for visse ritualer, fx er syndefaldsberetningen jo en 
forudsætning for nadveren, og skabelsesberetningen hænger sammen 
med bryllup, men det vil virke kunstigt. Dertil kommer, at det mytiske 
aspekt truer med at forsvinde. Hvis syndefaldsberetningen, som man må 
antage, er en variant af en udbredt ætiologi om dødens og seksualitetens 
opståen, så vil man ikke vinde, men miste forståelsespotentiale ved nolens 
volens at ville tvinge den ind i en ritualkontekst.

Spørgsmålet er alligevel om ikke svaret mangler lidt perspektiv. 
Ser man tilbage på Robertson Smith-citatet i indledningen, så er hans 
ritualfokus forbundet med kombinationen af traditionel religion og 
fælles, offentlig, kult. Hvad betyder det for at forstå moderne religion i 
en individualiseret verden? 

Svaret er forbundet med et centralt aspekt ved moderniteten, nemlig 
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det, at moderniteten ikke bare bryder med traditionen, men at dette 
brud er forbundet både med en historiens tilblivelse (nemlig som bevidst 
og af distance skabt arbejde med fortidens ytringer) og historieløshed. 
Denne historieløshed har ikke, som ofte antaget, sin rod i uvidenhed, 
børn og unge i dag er ikke mindre vidende end tidligere, tværtom. 
Den, især hos ældre, udbredte forestilling om større historisk viden før 
70’erne er muligvis korrekt, men rimeligvis har de haft en større implicit 
historisk forståelse, dvs. en lidt større fornemmelse for historisk forandring 
og det bindende. Måske. Men historieløsheden hænger sammen med 
traditionstabet; for tradition er, ud over at være direkte og forpligtende 
overleveret, også det, som Hannah Arendt et sted kalder historiens røde 
tråd, dvs. den centrering og vejning af historiske begivenheder, som i 
et stort mylder og en stor kompleksitet af begivenheder og hændelser 
skaber kontinuitet og mening. Det er med traditionstabet som bagtæppe, 
at mange moderne mennesker kan hoppe rundt i historiens tid og sted 
uden sammenhæng eller fornemmelse for interne betingelser, bånd og 
forudsætninger.

Historieløshedens rod hænger netop sammen med fremtidsvendt-
heden, altså med tanken på, at det gamle ikke bare ikke har binding, 
men at det gamle principielt er udlevet, hvorfor kun det ny kan have 
nogen egentlig interesse (hvilket afspejles i pædagogikken som en næppe 
problematiseret drøm om at kunne begynde med barnet som sådan, jf. 
Rousseau og reformpædagogikken). Bag om denne oftest diffuse fremtids-
vendthed ligger netop den blokade, som afstedkommer historieløsheden: 
angsten for forpligtende bindinger. Akkurat som historien handler om 
faktiske forpligtelser og rammer, hvor indenfor enhver handling skulle 
finde sted, med begrænsninger og uforudsigelighed, således handler 
historieløshedens diffuse nyhedsdyrkelse også om angst for bindinger. Dvs. 
at den historieløse hele tiden håber, at det nye skal forblive nyt, således at 
det ikke rigtig når forpligtelsens karakter; den bestandige fremadvendte 
åbning angår derfor ikke en tillidsfuld, ægte åbning mod nye muligheder, 
men den angår kun det, at det kommende igen og igen skal befri for det 
faktiske i en egentlig overvindelse af det uudholdelige. Med historikeren 
Christopher Laschs begrebspar: Den ægte eller egentlige historieforståelse 
tænker fortid-fremtid som erindring-håb, mens den historieløse tænker 
fortid-fremtid som nostalgi-utopi. Heri ligger der også en advarsel: At 



80

forstå fx fortidens ritualer er netop en tilegnende forståelse, ikke drømmen 
om at genoplive fortiden; det vil jo være nostalgi.

Ethvert ritual af gammel type er i den sammenhæng uforståelig og 
meningsløs. Det er jo netop at falde tilbage på allerede udlevede strukturer 
og overhalet visdom. Ydermere modvirker to ting forståelsen af ritualer, 
nemlig 1. kausalitetstænkning og 2. funktionssprogets dominans.

Ad 1. Kausalitet handler om årsag og virkning. Moderne natur-
videnskab blev til i 1500-tallets slutning ved kun at spørge til tingenes 

årsag, under udelukkelse af, at ting, inkl. planter og dyr, kan have et 
formål/hensigt. Hvis denne i naturvidenskab fuldt berettigede og enormt 
succesrige betragtningsmåde bliver enerådende, også i menneskelivet, kan 
man tale om kausalitetsimperialisme. Det vil sige, at alt søges forklaret og 
forstået udelukkende som årsag-virkning, aldrig rigtig som intention og 
hensigt. For en sådan kausalitetsimperialisme er ethvert tilløb til teleologi 
en unødig fordobling af den faktiske tilværelse og dermed overflødig (en 
holdning, allerede Leibniz så konsekvensen af i 1600-tallets slutning, og 
som han udarbejdede sin metafysik imod). Det er, så vidt jeg kan se, en 
sådan fejlplaceret kausalitetstænkning, som driver kognitionsforskningens 
i hvert fald mest opsigtvækkende påstande.

Ad 2. Denne kausalitetsimperialisme ophøjes på et tidspunkt til 
filosofisk retning, nemlig positivismen i nogle årtier omkring år 1900. 
Og selv om positivismen er forladt af de fleste filosoffer, lever den i bedste 
velgående, helt ind i dagligdagens tale som det, Løgstrup har kaldt et 
funktionssprog. Funktionssproget er det sprog, som kun åbner for aktivitet 
og manipulation. Dvs. at sproget ses som et instrument til at gøre noget 
med. Heraf følger, at det digteriske sprog ses som en unødig fordobling 
eller pynt. Funktionssprog er redskabssprog, digterisk (og religiøst) sprog 
kan åbne for forståelse og især selvforståelse; funktionssprog agerer, 
digterisk sprog reciperer; funktionssprog anvender vi, digterisk sprog 
virker som en kraft uden for og så at sige ’før’os; funktionssprog isolerer 
tingene, digterisk sprog åbner sammenhænge; funktionssprog søger 
årsager, virkninger og forandringer, digterisk sprog undersøger ting og 
fænomener i deres væren. Eksemplet kunne være Aakjærs ”Jeg er havren”, 
hvor lærkesangen gror sammen med havrens rod, hvilket vil sige, at 
vi spiser lærkesang, når vi spiser havregryn (og det kan kolde hjerner 
ej forstå). Sat på spidsen: funktionsprog er nyttigt, digterisk sprog er 
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unyttigt, overflødigt. Men akkurat som overflødigt kan det åbne for en 
overflod af mening og betydning, af fylde.

Disse tre, historieløshed, kausalitetstankens monopol og funkti-
onssprogets hegemoni, gør undervisning i religion, ritualer og historie 
vanskelig – eller overflødig (sic), hvis man ser, hvordan de tre løber 
sammen i tidens løsen, nemlig evidensdyrkelse. Derfor bliver undervisning 

i forbindelse med religion i almindelighed på forhånd blokeret, hvis man 
ikke vil indskrænke sig til funktionssprog – eller i det mindste i betydelig 
grad besværliggjort.

Dette er også tilløb til ovennævnte spørgsmål om ritualers betydning, 
idet ritualer med Robertson Smith tænkes forbundet med det gamle og 
med det sociale, i moderniteten, i dag. Ritualer i religionsundervisningen 
burde kunne pege på tradition og fællesskab i en særlig kontekst, men 
som sagt er det vanskeligt. Måske hænger det også sammen med, at 
anskueliggørelsen af ritualer er tung, og måske hænger det sammen med, 
hvilken ritualteori der tænkes brugt i fortolkningen. 

Der gives i vores sammenhæng flere forskellige bud. Jeg fremhæ-
ver forhåbentlig eksemplarisk: Bent Flemming Nielsen forsøger ud fra 
et praktisk og systematisk teologisk perspektiv at tænke kristendom 
rituelt. Kirstine Helboe Johansen prøver ud fra et praktisk-teologisk, 
delvis sociologisk synsvinkel at tolke ritualer med særlig henblik på den 
’spirituelle revolution’. Og endelig fremsætter Cecilie Rubow en ganske 
omfattende teori om antropologiens legitimitet i teologien, set ud fra en 
udforskning af praksis. For Bent Flemming Nielsens og Kirstine Helboe 
Johansens vedkommende henviser jeg til deres egne artikler her i skriftet.

Cecilie Rubow tilbyder en tæt tour de force i teoretisk antropologi 
i sin ”Kristendommens ankomst i antropologien, og antropologiens 
adkomst i teologien”. Spækket og mættet med indsigt og teoretiske 
gennemgange med sikre gengivelser og kritik, det er artiklen. Artiklen 
sætter praksis, langt mere end egentlig ritual, som først og sidst, som 
nøgle og idé, og den er et forsøg på, i forlængelse af tidligere bøger, at vise 
”hverdagens teologi, f.eks. i form af den almindelige samtale om Gud, 
mening og væren”, og samtidig at vise, at her kan også de skolede teologer 
pludselig være ”interagerende virtuoser, der uden større besvær anvender 
flere former for transcendens, baseret på flere ontologiske konstruktioner”. 
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For Rubow handler det i høj grad om den rigtige teori, for kun der åbnes 
øjnene, medens den forkerte teori fejltyder og -tegner virkeligheden.

Den reelt postmodernistiske tilgang viser meget nyt, og den ikke 
mindst korrigerer mange falske selvfølgeligheder. Men den implicitte tro 
på praksis, på ”medlemmernes unikke hverdagsteologier, deres innovative 
hybrider, paradokse harmonier og nye underlige former for tonesprog” 
skygger for tidligere indsigter. At have blik for ”den fjerne kirke” (Jørgen 
I. Jensen) og at forstå, hvor afmægtig teologien kan være, der, hvor der 
ikke spørges, det er ikke det samme som, at enhver hverdagsteologi, som 
her hos Rubow, virkelig er unik – den kunne jo ende med at være det 

modsatte, nemlig forstemmende triviel. Min indvending her handler ikke 
om forholdet mellem såkaldt ægte teologi og hverdagsteologi; den angår 
det forhold, at Rubow på den ene side vil have åbnet for en forståelse af 
’hverdagsteologi’ i dens mangfoldighed, på den anden side roser præster/
teologer for deres ’virtuositet’ i den daglige samtale. Herved overses, 
at denne ’virtuositet’ kommer af, at der faktisk ligger studier bag, dvs. 
teologiske studier. Og selv om det selvsagt er fuldt legitimt at fremdrage 
oversete aspekter i hverdagsreligiøsiteten (et studium, som faktisk har rod 
i teologers optagethed af såkaldt folkereligiøsitet), så er det uklart, om 
man overhovedet kan tænke en kirke med ritualer, hvor den af Rubow 
fremdragne spænding ikke vil være der.

Overordnet kan man bemærke, at Rubows indfaldsvinkler til 
ritualstudier eller rituel/praktisk tilgang til religion ikke har didaktisk 
sigte. Hun deltager i og bidrager til en forskning, hvor diskussion og 
indsigt hænger sammen med en overordnet erkendelsestrang.

Rubows indsigt har meget for sig, skønt den overbetones. Men en 
sådan reduktion af menneskets hele selvforståelse til praksis har også 
sine omkostninger, bl.a. den omkostning, at sandhedssøgen og intel-
lektuel alvor, dvs. teologiske studier, fortoner sig i den hverdagsteologiske 
ekspressivisme.

Lad mig fastholde, at grundproblemet didaktisk anskuet ikke er, 
om man skal undervise i ritualer, men hvor meget og hvordan. De her 
kort gennemgåede teorier viser næppe en didaktisk åbning, og har jeg ret 
i udfordringen fra Robertson Smith, nemlig at det vanskelige i dag er at 
forstå det gamle og fællesskabets fordring, så må dette også angive, hvorfor 
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der er god mening i at forstå og arbejde med ritualer i en religionsfaglig 
og -didaktisk sammenhæng.

Det kan afslutningsvis sættes op i tre punkter.
1. Jeg kan foreløbig ikke afvise, at en form for handlingsteori, 

som hos Bent Flemming Nielsen, kan fremhjælpe en bedre 
ritualforståelse, men jeg er af den formening, at kun en 
ritualteori med symbolsk grundlag, fx i forlængelse af 
Susanne K. Langers symbolteori, virkelig åbner sagen. 
Fordelen ved hendes tilgang er fortfarende, at hun allerede 
i logikken bryder med den falske tanke om sproget som 
et instrument til henvisning og manipulation (jf. igen 
Løgstrups funktionssprog); sproget er hos mennesker altid 
allerede symbolsk, meningsbærende, og handlinger, især 
ritualer, er kropslig forbundet med en sådan symbolsk logik. 

 Langers symbolteori, eller en tilsvarende med samme ind-
sigter, det gælder også væsentlige dele af hermeneutikken, 
har sin baggrund i den indsigt, at mennesket grundlæggende 
er symbolsk. Det betyder, at mennesker aldrig kan nøjes 
med sproget som reference, end ikke der, hvor vi prøver at 
reducere det til funktionssprog. Sproget er altid meningsbæ-
rende ud over referencen, og det bliver altid forstået sådan. 
Eksemplet er samtalen, hvor en nævner James. En hund vil 
øjeblikkelig kigge efter James, men mennesker vil i samtalen 
uden videre spørge ’Hvad er der med James?’ Dette er for 
altid hinsides hundens muligheder.

 Og som sproget er også ritualer født meningsfulde. Så 
didaktisk set burde det ikke handle om at give dem mening, 
men det burde handle om, hvorfor de ikke længere er (forstås 
som) meningsfulde. At ritualer har en kropslig dimension, er 
ikke vanskeligere at forstå – symbolsk set – end at det er sjovt 
at medvirke til fx ’bølgen’ som tilskuer til en sportsstævne.

2. Ritualer har endvidere didaktisk set den fordel, at de er 
anskuelige, dvs. en sammenligning mellem en konfirmation 
og fx visse afrikanske stammefolk springer i øjnene, men 
netop fordi det også virker gådefuldt, er ritualer steder, hvor 
der kræves en forklaring. Hvad er tanken bag, hvad tænker 
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den enkelte, og hvorfor er der, eventuelt, forskel på ritualets 
intention og den enkeltes?

3. Endelig, i tilknytning til Robertson Smith, og med blik for 
historieløshedens didaktiske blokering, samt individualis-
mens ideologi, har ritualer mulighed for at tematisere både 
tradition og fællesskab, hvilket måske og forhåbentlig kan 
berige en selvforståelse. 

Disse tre punkter kan måske hjælpe til en bedre forståelse af, hvorhen 
en didaktik skal søge, som må og skal integrere ritualer på en fornuftig 
facon uden at lade dem blive styrende.
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Her står jeg! Hvor står du?
Fire spørgsmål fra Luther
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Nyt materiale til kristendomsundervisningen både på mellemtrinnet 
og i udskolingen – kan også benyttes i tværfaglige forløb med historie 
og/eller samfundsfag.

Gratis undervisningsvejledning kan hentes på EMU-Materialeplatformen.

Luthers historie fortælles: Hvad tænkte og mente han, hvad havde han 
gang i? Men bogen stiller også spørgsmål til eleverne. Spørgsmål om 
deres liv og de værdier, de vælger. Hver for sig. Og med hinanden. Lige 
her – Nu!
»Her står jeg!«, sagde Luther. Og spørgsmålet til eleven er så: »Hvor 
står du?«
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