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Religionspsykologi portfolio 1: Religiøse og mystiske oplevelser 

Oplevelsen af religiøse og mystiske fænomener kan være svære at forklare for den 

enkelte person, da de ofte er individuelle og subjektive, og er mere komplekse end som 

så. Det er disse oplevelser som Andersen et al. og Luhrmann et al. undersøger og belyser 

i henholdsvis ”Mystical Experience in the Lab” (2014) og ”The absorption Hypothesis: 

Learning to Hear God in Evangelical Christianity” (2010). 

 

Det første studie er udarbejdet af Andersen et al., der har foretaget et eksperimentelt 

forsøg af mystiske oplevelser. Til forsøget brugte de en hjelm, inspireret af Persingers 

God Helmet1 (Andersen et al. 2014, 11). Derudover blev forsøgsdeltagerne udsat for 

sanseberøvelse i form af bind for øjnene og placeret i et mørklagt, lydtæt rum, hvor de 

skulle registrere mystiske oplevelser (ibid.). Forsøgsdeltagerne blev delt op i tre grupper; 

en gruppe med erfaring med spirituel kontakt, en gruppe med meditationserfaring og en 

gruppe, der ingen erfaring havde med religiøse oplevelser. Det var den førstnævnte 

gruppe, der havde flest mystiske oplevelser under forsøget (ibid., 15). Resultaterne viste 

yderligere, at forventningerne til en bestemt oplevelse har stor indflydelse på selve 

oplevelsen. Til at illustrere dette, brugte de en simpel model, perceptionsmodellen (ibid., 

7). Her benytter hjernen sine top-down processer til at sammenligne egne forventninger 

med ydre inputs. Dette sætter hjernens bottom-up processer i gang og dermed bliver 

forventningerne til oplevelsen korrigereret (Schjødt et al. 2015, 442). Når de ydre inputs 

bliver begrænset, som i forsøget, bliver forsøgsdeltagernes oplevelser afhængige af 

deres egne forventninger til oplevelsen. Ved at bruge perceptionsmodellen forener 

Andersen et al. to modstridende teorier; nemlig perennialismen og partikularismen. 

(Andersen et al. 2014, 2). Perennialister mener, at mystiske oplevelser er universelle 

fænomener, mens partikularister derimod mener, at mystiske oplevelser er et socialt 

konstrueret fænomen. Derudover nævner Andersen et al.  hvordan suggestion, kulturel 

baggrund og tro påvirker forekomsten af mystiske oplevelser (ibid., 23). 

Der er dog enkelte kritikpunkter ved undersøgelsen, som i dette afsnit vil 

undersøges nærmere. Ud fra et statistisk synspunkt, er det lave sample2 problematisk. 

Det giver et unuanceret billede af fremkomsten af mystiske oplevelser og risikoen for, 

at resultaterne blot er et udtryk for tilfældigheder, øges. Derudover bør man overveje, 

 
1 Elektromagnetisk hjelm, der skulle øge fremkomsten af mystiske oplevelser. 
2 23 forsøgsdeltagere, fordelt i tre grupper. 
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hvorvidt forsøgsdeltagernes observationer kan skyldes selvpræsentationseffekten 

(Larsen 2014, 22). Med dette menes, at forsøgsdeltagerene, bevidst eller ubevidst, agerer 

på en bestemt måde, for at fremstille sig selv positivt. Denne effekt kan tænkes at skyldes 

forsøgsledernes verbale suggestion. For eksempel fortæller de forsøgsdeltagerne at ”the 

experiences can occur at any time. Some participants experience something right away, 

while others experience something at the very end of the session” (Andersen et al. 2014, 

24). Forsøgsledernes forventning til, at forsøgsdeltageren får en mystisk oplevelse, kan 

altså påvirke forsøgsdeltageren til at fortælle om en mystisk oplevelse, uden at det 

egentlig er sket, for at fremstå bedre. Det kunne tænkes, at forsøgsdeltageren synes, det 

ville være pinligt eller flovt, hvis han/hun ikke havde oplevet noget mystisk. Dette er 

især problematisk når man laver en undersøgelse baseret alene på forsøgsdeltagernes 

udsagn. I en undersøgelse som denne, ville det have givet mening at inddrage en måling 

af hjerneaktiviteten. 

 Andersen et al.’s forsøg er som sagt ikke den eneste undersøgelse, som har 

forsøgt at belyse emnet. Luhrmann et al. er også kommet med deres bud på forklaringen 

af religiøse oplevelser, her med fokus på kristen bønpraksis og nærværet af Gud. I deres 

undersøgelse kom de frem til, at jo oftere en person beder, jo større er sandsynligheden 

for, at de vil få en intens, religiøs oplevelse (Luhrmann et al. 2010, 66). Luhrmann et al. 

opstiller i deres artikel en teori om tre faktorer, som øger muligheden for en religiøs 

oplevelse, og endda oplevelsen af Gud. Den første faktor, skriver de er fortolkningsevne 

(ibid., 67), hvor man via ens opdragelse bliver lært sociale og kulturelle kompetencer, 

som har indflydelse på, hvordan man opfatter begrebet ’Gud’. Miljø og kultur spiller 

derfor en rolle for den religiøse oplevelse. Den anden faktor, som Luhrmann et al. mener 

er afgørende for om man oplever Gud, er absorption (ibid., 67). Med absorption, mener 

de, at nogle mennesker har en større indlevelsesevne end andre og er derfor mere åbne 

overfor en religiøs oplevelse. Den tredje faktor, som Luhrmann et al. peger på, er træning 

(ibid., 67). I artiklen sammenligner de træningen af bønpraksis med fodboldtræning eller 

at øve violin. Jo mere tid du ofrer på træningen, jo bedre bliver du. Her er det vigtigt at 

huske på, at den anden faktor påvirker den tredje faktor; man kan træne nok så meget, 

men hvis man ikke har evnerne, kommer man ikke langt. Hvis man desuden ikke har 

forståelse for emnet, fortolkningsevne, formindskes chancen for en positiv oplevelse 

yderligere. 

Luhrmann et al.’s undersøgelse lider af samme statistiske problematik som 

Andersen et al., hvor de har baseret sin undersøgelse blot på 28 personers udsagn (ibid., 
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72) og det er derfor svært at konkludere noget generelt med så få deltagere. Derudover 

har Luhrmann et al. benyttet sig af selvrapportering, som i høj grad er subjektivt og 

svære at verificere. Desuden har de benyttet en specifik sample, da interviewpersonerne 

alle, var nogle de havde mødt via det kristne miljø (ibid., 72). Deres undersøgelse giver 

altså ikke noget indblik i, hvordan mennesker udenfor det kristne fællesskab oplever 

religiøse fænomener. Man må derfor forholde sig kritisk til Luhrmann et al.’s teori om 

korrelation mellem religiøse oplevelser, fortolkningsevne, træning og absorption. 

Luhrmann et al. læner sig op ad en partikularistisk tilgang, idet deres teori går ud på at 

religiøse oplevelser ikke kan opnås af alle, men kræver en særlig absorptionsevne. En 

teoretiker der er uenig i dette standpunkt, er Walter Stace, der er perennialist og mener, 

at alle religioner har en fælles kerne, og at den religiøse, mystiske oplevelse derfor er 

ens for alle (Gellman 2004, 145). Staces synspunkt udfordrer derfor Luhrmann et al.’s 

opfattelse af den unikke oplevelse af det guddommelige. 

 

Mens Andersen et al. formår at forene perennialismen og partikularismen, glemmer 

Luhrmann et al. at se konteksten i en større helhed. Fælles for begge undersøgelser er, 

at det er vanskeligt at konkretisere religiøse og mystiske oplevelser uden, at det bliver 

for uspecifikt. Det er problematisk at konkludere noget entydigt ud fra undersøgelserne, 

da de begge har brugt små samples, hvorfor det er svært at sige noget generelt om 

religiøse og mystiske oplevelser. Dette kan blot være en indikator på hvor komplekst 

menneskes hjerne er og at kognitionsforskningen indenfor religion kræver at blive 

gransket yderligere.  
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Religionspsykologi portfolio 2: Religiøse idéer  

Religion er afhængig af mennesker og for at en religiøs idé bliver transmitteret 

succesfuldt kræver det, at den bliver husket. Men hvorfor er nogle religiøse idéer mere 

succesfulde end andre? Dette spørgsmål vil denne opgave give et bud på ud fra Pascal 

Boyers artikel ”Functional origins of religious concepts: Ontological and strategic 

selection in evolved minds” (2000). Derudover vil Pascal Boyers kognitive teori om 

religiøse idéer blive diskuteret ud fra W.M. Gervais & J. Henrichs artikel ”The Zeus 

problem: Why representational content biases cannot explain faith in gods” (2010). 

 

Boyer arbejder ud fra en kognitiv teori om, at religiøse forestillinger dannes i den 

menneskelige psyke som et biprodukt af den kognitive evolution (Purzycki et al. 2014, 

76). Med biprodukt menes der, at religiøse ideer ikke har nogen funktion for vores 

overlevelse og blot er en sidegevinst af menneskets evolution. Ydermere arbejder Boyer 

ud fra en epidemiologisk tilgang og ser religiøse ideer som en parasit, der snylter på 

hjernens domæne specifikke processer. De domæne specifikke processer er måden, 

hvorpå mennesket opfatter verden. Hertil opstiller Boyer fem ontologiske kategorier 

som benyttes til at kategorisere verden ud fra. De fem ontologiske kategorier opdeles i: 

dyr, person, plante, naturlig genstand og artefakt (Boyer 2000, 198). Boyer skelner 

mellem intuitivt og modintuitivt indhold, hvor intuitivt indhold er automatisk viden, 

mens modintuitivt indhold er viden, der skal læres og som bryder med det intuitive 

indhold (ibid., 197). Ifølge Boyer, er de mest succesfulde religiøse forestillinger 

minimalt modintuitive (Sørensen & Nielbo 2015, 481). Bryder en religiøs repræsentation 

for meget med vores intuitive forståelse, vil vi have svært ved at huske det. Hvis der på 

den anden side er for få modintuitive træk, huskes forestillingen eller begrebet heller 

ikke. Det er ikke nok, at et overnaturligt væsen er minimalt modintuitivt for at være 

succesfuld religiøs idé. F.eks. hører Mickey Mouse under den ontologiske kategori ’dyr’, 

men er modintuitiv, idet han kan tale og gå på to ben. Selvom Mickey Mouse er 

modintuitiv, så bliver han opfattet som et fiktivt væsen, ikke religiøst. Grunden til dette 

er, at Mickey Mouse ikke besidder strategisk viden og derfor ikke er relevant som 

samarbejdspartner for mennesker, derudover bliver han kategoriseret som ’dyr’ og ikke 

’person’, som guder gør. Menneskets speciale er samarbejde, hvor evnen til at kunne 

afkode andre afhænger af evnen til at forestille sig hvad andre tænker, denne evne kalder 

Boyer theory of mind (Boyer 2000, 206). Til at regulere samarbejde, benytter man 
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strategisk viden (ibid., 205). Mennesker har dog begrænset adgang til denne viden, hvor 

guder ofte har fuldkommen adgang til strategisk viden. Guder besidder altså viden, der 

både er socialt og moralsk relevant for os, og de bliver på den måde sociale kontrollører. 

Guder med strategisk viden er gode samarbejdspartnere for os, og de er ofte de mest 

succesfulde og udbredte (ibid., 208).  

Det er dog ikke alle guddomme med strategisk viden, der bliver 

succesfuldt transmitteret. Gervais & Henrich peger på det de kalder for Zeus problemet, 

hvor de beskriver hvordan den græske gud Zeus opfylder kriterierne for at være en 

succesfuld gud, men samtidig kun er lokalt udbredt som trosforestilling (Gervais & 

Henrich 2010, 385). Zeus er en gud, der både er modintuitiv og besidder strategisk viden. 

Derudover peger de på tre andre faktorer, som Barrett opstiller, der gør en gud succesfuld 

(ibid., 384). Også disse tre faktorer opfylder Zeus og Gervais & Henrich stiller derfor 

spørgsmålstegn ved, hvorfor Zeus ikke er mere udbredt. Til at forklare dette opstiller de 

en indhold/kontekst-teori, hvor de skelner mellem indre og ydre påvirkninger. 

Indholdsmekanismen bliver aktiveret af interaktionen mellem de mentale 

repræsentationer og kognitionen, mens kontekstmekanismen omhandler kilden til de 

mentale repræsentationer og deres integration (ibid., 385). Indhold er f.eks. 

hukommelse, modintuition, transmission og evnen til at tro. Kulturel information og 

etnografi er eksempler på kilder til kontekst. Ydermere skriver Gervais & Henrich, at 

der skal være en vis troværdighed, kaldet CRED (credibility enhancing displays), som 

kommer til udtryk via signaler (ibid., 386). CRED kunne være rituel praksis eller 

monumentale arkitekturer og er kontekst baseret. Gervais & Henrich skriver på trods af, 

at Zeus opfylder kriterierne for indhold, så er konteksten der ikke længere (ibid., 388). 

De mener ikke der er kausalitet mellem troen på guder og guder med strategisk viden. 

Desuden kommer en ikke-troende person ikke til at tro på gud kun, fordi guden opfylder 

kriterierne for indhold. Gervais & Henrich’s teori kan derfor bruges til at kritisere Boyer, 

som fokuserer på indhold og ikke kontekst. Noget tyder på, at indhold ikke er nok for, 

at en religiøs idé bliver succesfuldt transmitteret. 

En anden teoretiker, der har undersøgt transmittering af religiøse idéer, er 

Harvey Whitehouse, der fokuserer på menneskets hukommelsessystemer. Whitehouse 

skelner mellem den doktrinære og den imagistiske religionsform, hvor forestillinger 

lagres i henholdsvis den semantiske og episodiske hukommelse (Whitehouse 2002, 

309). Den doktrinære religionsform kræver mange gentagelser og bliver lagret som en 

generel viden om verden. Ud fra Boyers teori vil doktrinære, religiøse idéer med tiden 
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blive intuitive og til sidst blive glemt. Her påstår Whitehouse derimod, at det netop er 

lagringen i den semantiske hukommelse der gør, at mindre kognitivt optimale 

forestillinger overlever (Sørensen & Nielbo 2015, 488). Den imagistiske religionsform 

kommer oftest til udtryk via voldsomme og sjældne ritualer, der bryder med vores 

intuitive forståelse af verden og er derfor modintuitive. Ud fra Boyers synspunkt vil den 

rene imagistiske religion ikke overleve, da det udløser for mange modintuitive religiøse 

idéer som hjernen ikke kan håndtere og derfor glemmer dem igen. Whitehouse er her 

enig med Boyer, idet han skriver, at imagistiske religionsformer spredes langsomt og 

ineffektivt (Whitehouse 2002, 309). Dette skyldes, at imagistiske religionsformer ofte 

opstår som eksklusive kulter og religiøse idéer bliver svære at transmittere udenfor 

kulten. Religiøse idéer opstået i imagistiske religionsformer er altså modintuitive og 

dårligt transmitteret. 

 

Ifølge Boyer overlever nogle religiøse idéer bedre end andre, fordi de er minimalt 

modintuitive og bliver husket bedre end religiøse idéer, der er intuitive eller for meget 

modintuitive. Guder skal dog også besidde strategisk viden for at være succesfuld. 

Denne viden gør guder til de optimale samarbejdspartnere og sociale kontrollører. 

Gervais & Henrich mener derimod ikke, at alle modintuitive guder med strategisk viden, 

er succesfulde og peger på Zeus, der indeholder alle kvalifikationerne for at være en 

succesfuld gud, men ikke er særligt udbredt. Til at forklare dette fænomen, skriver 

Gervais & Henrich, at det skyldes den kultur, som guddommen befinder sig i. En 

succesfuld transmission af en religiøs idé kræver en frugtbar kontekst ifølge Gervais & 

Henrich.  
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Religionssociologi portfolio 1: Sekularisering 

Et omdiskuteret emne i nutidens samfund er religion. Ikke blot diskussionen om hvad 

religion er, men lige så meget dens rolle i samfundet. Religionens rolle i samfundet er 

ikke et simpelt emne og denne opgave benytter begrebet sekularisering til at forklare 

forholdet mellem religion, samfund og individ. 

 

Først og fremmest er sekularisering en proces, hvor ”religionen (…) bliver marginal og 

får mindre betydning” (Furseth & Repstad 2007, 134). Et sekulariseret samfund er altså 

et samfund på vej mod at blive irreligiøst (Andersen & Lüchau 2011, 76). Religionens 

rolle har ændret sig fra det traditionelle til det moderne samfund, hvor udviklingen 

kommer til udtryk på mikro-, meso- og makroniveau. I de følgende afsnit vil det blive 

diskuteret, hvorvidt man kan kalde Danmark for sekulært og hvordan dette kommer til 

udtryk på de tre samfundsniveauer. 

 På mikroniveau, individniveau, beskriver Morten T. Højsgaard, at 

danskerne er ved at skifte statskristendommen ud med google-buddhisme (Højsgaard 

2011, 128). Han peger på en stigende tendens til at google sig frem til netop det 

spirituelle eller religiøse behov man har nu og her. Højsgaard pointerer, at flertallet af 

danskerne sorterer folkekirkens klassiske dogmer fra og i stedet vælger en mere fleksibel 

religionsform, som stemmer overens med buddhismens fokus på at finde harmoni, 

balance og velvære i tilværelsen (ibid., 130). Dette stemmer overens med rational choice 

teorien, hvor individet i højere grad vælger det til som er attraktivt og hvor man bedst 

muligt kan optimere sin lykke (Andersen & Lüchau 2011, 79-80). Den almindelige 

dansker stilles ikke længere tilfreds med kirkens troslære og en religiøs autonomi er 

blevet udbredt. På den anden side viser statistikker, at 10% af danskerne går i kirke 

mindst én gang om måned, mens ca. 50% går i kirke til særlige højtider (Riis 2011, 344). 

Tallene har været stabile de sidste 30 år og peger dermed ikke på en sekularisering (ibid., 

344). 

 På mesoniveau, gruppeniveau, ses det, at danske kirker benytter en 

klassisk sekulariseringsstrategi: tilpasning (Berger 1999, 3). Kirkerne forsøger at 

tilpasse sig det moderne samfund og overalt i Danmark arrangerer folkekirken 

rockgudstjenester, yoga og stand-up samt andre kreative arrangementer. Kirken er på 

nogle punkter blevet et moderne forsamlingshus, uden nogen fast struktur, der forsøger 
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at omfavne google-buddhismen. Dette fænomen kan tyde på en igangværende 

sekulariseringsproces og vil yderligere blive undersøgt senere i opgaven. 

 På makroniveau, samfundsniveau, danner religion stadig grundlaget for 

det danske samfund, hvor halvdelen af de ti bud bliver efterfulgt på daglig basis og i 

Grundloven §4 står der, at ”den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og 

understøttes som sådan af staten” (Riis 2011, 351). På papiret er stat og religion stadig i 

tæt relation med hinanden, men når det gælder vigtige samfundsmæssige beslutninger, 

er religiøse hensyn ikke længere relevante (ibid., 356). For eksempel førte Anders Fogh 

Rasmussen i 2005 en sekularistisk politik med et ønske om at begrænse religion til den 

private sfære, hvilket sidenhen har svækket de religiøse organisationer i samfundet 

(ibid., 357). Derudover bliver religionens indflydelse indsnævret, når samfundets 

institutioner adskilles funktionelt og hver institution skal følge sine egne mål og regler 

(ibid.). Den funktionelle differentiering er altså en indikator på, at der er sket 

sekularisering af Danmark på makroniveau. 

 For at opsummere, tyder det på, at Danmark har gennemgået, og stadig 

gennemgår, en proces, hvor religionens rolle skifter karakter i samfundet. Der er i større 

grad sket en individualisering, som har skabt en større religionsfrihed, der måske kan 

forklare hvorfor danskerne stadig går lige så meget i kirke nu som for 30 år siden. 

Religionsfrihed betyder dog ikke, at der er religionslighed i Danmark, hvor den 

evangelisk-lutherske kirke stadig bliver forfordelt. Især kirkens legitimering i samfundet 

er interessant at undersøge nærmere. Til at belyse dette bruges artiklen ”Er forkyndelse 

forbudt i folkeskolen?” (2017) skrevet af Mette Skov Hansen, som tager udgangspunkt 

i en debat, om der må være forkyndelse i skoletiden, med udgangspunkt i folkeskolens 

juleafslutning i kirken. Artiklen vil blive holdt op imod Yves Lamberts (1999) tre 

sekulariseringstærskler og vil give et mere nuanceret billede af sekularisering, eller 

mangel på samme, på mesoniveau. 

 Den første tærskel, institutionel sekularisering, beskriver en funktionel 

differentiering af samfundet, hvor religion er blevet adskilt fra øvrige offentlige 

institutioner i samfundet (Lambert 1999, 329). Claus Hjortdal udtaler i artiklen, at 

hvorvidt eleverne i folkeskolen skal fritages fra kirkegang ”er op til hver enkelt skole” 

(Hansen 2017). Dette er en tydelig markering af, at den første tærskel er blevet overtrådt, 

da folkeskolen er en selvstændig institution der selv vælger, hvorvidt eleverne skal i 

kirke eller ej. Kirken kan altså blive valgt til eller fra af skolen, men kirken har ikke 

legitimitet til at vælge på samme måde. På den anden side kan man argumentere for, at 
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den institutionelle sekularisering ikke er blevet overtrådt, da juleafslutningen netop kan 

finde sted i skoletiden og de to institutioner bliver dermed ikke adskilt. 

 Den anden tærskel, symbolsk sekularisering, træder i kræft, når religiøse 

symboler bliver fjernet fra det offentlige rum (Lambert 1999, 330). I artiklen er der ikke 

noget direkte forbud af religiøse symboler og det diskuteres ikke hvorvidt det er 

forkyndende, at skolelæreren for eksempel bærer et kors i sin halskæde. I artiklen er det 

heller ikke problematisk, at juleafslutningen foregår i kirken; det er indholdet af 

arrangementet der bliver stillet spørgsmålstegn ved. Det fremgår derfor ikke i teksten, 

at den anden tærskel skulle være overskredet, og der er i forhold til artiklen ikke sket en 

symbolsk sekularisering. 

 Ved den tredje tærskel, pluralistisk sekularisering, er religion i samfundet 

uproblematisk, så længe det argumenteres med at være en etisk eller kulturel ressource 

(ibid., 331). I artiklen ses dette ved Undervisningsministeriets argument om, at 

julegudstjenesten er i overensstemmelse med folkeskoleloven, fordi ”eleverne skal 

”gøres fortrolige med dansk kultur”” (Hansen 2017). Religion bliver her begrundet med 

at være en kulturel ressource fremfor en religiøs ressource. Den tredje tærskel er derfor 

brudt og en pluralistisk sekularisering har fundet sted. 

 

Man kan argumentere for at især den tredje tærskel er overtrådt og at en pluralistisk 

sekularisering har fundet sted. Ifølge artiklen kan begge institutioner stadig optræde i 

samme rum og har derfor Danmark ikke oplevet en komplet institutionel sekularisering. 

Dog har den ene institution mere legitimitet end den anden, hvilket tydeliggør den 

funktionelle differentiering. Igen ses det, hvordan kirken, som institution, benytter en 

tilpasningsstrategi, til at underkaste sig sekulariseringen. På den anden side virker de 

religiøse symboler ikke til at udgøre et problem og der er derfor ikke sket en symbolsk 

sekularisering.  
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Religionssociologi portfolio 2: Religion i offentlige institutioner  

Bellah og Casanova er begge fortalere for, at religion forsat vil spille en offentlig rolle i 

det moderne samfund (Furseth & Repstad 2007, 169). Religion kan komme til udtryk på 

mange måder og Linda Woodhead har i sin artikel “Five concepts of religion” (2011) 

beskrevet fem religionsbegreber som forklarer forskellige religionsfunktioner. I denne 

opgave vil jeg vurdere de fem begreber i forhold til Henrik R. Christensen et al.’s 

undersøgelse ”Rooms of Silence at Three Universities in Scandinavia” (2019), der 

handler om religion i offentlige institutioner, med fokus på skandinaviske universiteter. 

 

Woodhead har en funktionel tilgang til religion og fokuserer på hvad religion gør. Hun 

opstiller fem begreber for hvad religion gør i en socialvidenskabelig kontekst med fokus 

på vestlige lande. Det første begreb er religion som kultur. Her henviser Woodhead til 

Weber, der forstår kulturel religion som en måde hvorpå man kan skabe mening i livet 

via værdier og hellige symboler (Woodhead 2011, 124). Derudover indebærer religion 

som kultur også samfundsværdier og traditioner (ibid., 125;127). 

 Det andet religionsbegreb hun opstiller, er religion som identitet, hvor 

religion er en social identitetsmarkør (ibid.,129). Individet har behov for at skabe en 

religiøs identitet, hvor dette ofte hænger sammen med et organisatorisk forhold (ibid., 

129). 

 Dette fører videre til det tredje religionsbegreb, religion som relationer. 

Religion som relationer har til formål at skabe relationer mellem forskellige religiøse 

mennesker, grupper og samfund (ibid., 130). Derudover er super-sociale relationer 

vigtige, hvor forholdet til transcendente væsner er signifikante i forhold til det sociale 

liv (ibid.,131). 

 Religion som praksis er det fjerde religionsbegreb, som Woodhead 

fremstiller. Her er der fokus på ’levet’ religion og hverdagsreligion. Woodhead skriver, 

at ritualer har til formål at binde folk sammen og at skabe engagement i den religiøse 

gruppe (ibid.,132). 

 Det sidste religionsbegreb er religion som magt. Religion bliver her set 

som en ressource (ibid., 134) og det som giver et samfund social anerkendelse og 

kapacitet (ibid.,137). Religion som magt på makro niveau manifesterer sig som social 

magt i relation til andre lande, mens det på meso niveau er religiøse organisationers magt 

overfor hinanden, og på mikro niveau er en indre form for magt eller afmagt (ibid., 137). 
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Christensen et al. har undersøgt tre stillerum på universiteter i Skandinavien. De 

definerer stillerum som rum, der er åbne for alle på tværs af forskellige religioner med 

det formål at imødekomme forskellige religiøse eller åndelige behov (Christensen et al. 

2019, 300). Christensen et al.’s primære fokus har været at undersøge intentionen, 

indretningen og brugen af stillerummene. Denne opgave fokuserer på Danmark og 

Aarhus Universitet. 

 I Aarhus har der siden 2001 været et stillerum tilknyttet studenterhuset 

med dertilhørende studenterpræster (ibid.,307). Officielt er stillerummet ikke tilknyttet 

universitet, men de er i så tæt relation, at stillerummet bliver opfattet som en del af 

universitetet. Intentionen med stillerummet er at skabe et rum, hvor man ikke skal 

præstere og hvor man er åben for alle religiøse trosforhold (ibid., 309). Dette hænger 

sammen med Woodheads begreb, religion som kultur, hvor det er Danmarks 

samfundsværdier, der kommer til udtryk. Danmark ser det som en samfundsværdi, og 

en del af den danske kultur, at være inkluderende overfor alle religioner, selvom det 

måske ikke er sådan det forholder sig i virkeligheden, men det er en anden diskussion. 

Intentionen bag stillerummet kan også komme til udtryk i religion som identitet i et 

forsøg på at skabe grobund for religiøs identitet. Derudover kan det opfattes som religion 

som magt på makro niveau, hvor stillerum efterhånden er så udbredt, at et hvert 

universitet med respekt for sig selv, stiller et stillerum til rådighed for de studerende. 

Dette skaber social anerkendelse blandt andre vestlige lande. 

 I perioden 1991-2001 var stillerummet i Aarhus et kapel og indretningen 

var præget af kristne symboler og artefakter. Københavns Universitet opførte i 2001 et 

multireligiøst rum og Aarhus blev inspireret af dette til at lave kapellet om til et stillerum 

(ibid.,307). Stillerummet bærer nu præg af en sekulær indretning, hvor religiøse 

symboler er skiftet ud med natur og moderne kunst (ibid., 311) i et forsøg på at skabe 

religion som relationer. Her kan det tænkes, at den sekulære indretning netop skal føre 

til en åbenhed overfor religiøs diversitet og dermed skabe relationer på tværs af religiøse 

grupper. Kigger man derimod på indretningen i forhold til religion som praksis ligger 

rummet ikke op til kollektiv praksis. Det ligger allerede i ordet ’stillerum’, som hentyder 

til en vis lydløshed. Derudover indikerer indretningen med stole, røgelsespinde og 

stearinlys, at rummet er tiltænkt individuel fordybelse og meditation (ibid.). Denne 

omvendelse fra stærk religiøs udstråling til sekulært miljø kan holdes op imod Yves 

Lamberts teori om fire effekter på religion som resultat af det moderne samfund 
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(Lambert 1999, 311). En af effekterne er tilpasning/nyfortolkning og udviklingen af 

stillerummet i Aarhus kan ses som en sådan effekt. Valget om at ændre indretningen i 

stillerummet kan skyldes en tilpasning til sekulariseringen, hvor den personlige, 

individuelle religion kommer i fokus. 

 En af Lamberts andre effekter er tilbagegang, som kommer til udtryk ved 

brugen af stillerummet i Aarhus. Hvor stillerummet i 1991 dagligt blev brugt til tolvsang, 

bliver det i dag brugt til meget lidt, på trods af ugentlige arrangementer (Christensen et 

al. 2019, 313). Brugen af stillerummet mislykkedes derfor som religion som praksis, da 

der hverken bliver udført praksis eller formår at engagere folk mere i det religiøse 

fællesskab. 

 Udviklingen af stillerummet kan også ses i forhold til McGuires typologi, 

hvor hun opstiller fire typer af religiøse, kollektive standpunkter (McGuire 1997, 148). 

De fire typer er sekt, kult, kirkelig og denomination. Det kirkelige er positivt stillet 

overfor samfundet, men ser sin egen religion som den eneste sande og er kritisk overfor 

andre trosretninger. Ved et denominationsstandpunkt er det religiøse fællesskab også 

positiv overfor samfundet, men accepterer andre trosretninger. Sekt og kult er begge 

kritiske overfor samfundet og er derfor irrelevant for denne sammenhæng. Da 

stillerummet gik fra at være et kristent kapel til at være et multireligiøst stillerum, 

skiftede det fra et kirkeligt standpunkt til denominationsstandpunkt. 

  

Fokus i denne opgave har været stillerummet på Aarhus Universitet og der kan derfor 

ikke konkluderes noget generelt om religion i offentlige institutioner i Danmark. 

Stillerummet i Aarhus kan i høj grad siges at komme til udtryk som religion som kultur 

og til dels religion som magt. Ved religion som praksis, identitet og relationer, passer 

stillerummet mindre godt. Derudover er stillerummets intention, indretning og brug et 

udtryk for en tilpasning til det sekulære samfund, hvor det er gået fra at have et kirkeligt 

standpunkt til et denominationsstandpunkt.  
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