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Nedenfor præsenteres en skitse til et undervisnings- 
forløb om Søren Kierkegaard. 

Grundbogen til forløbet er »Søren Kierkegaard«, skrevet af Kirsten Ahlburg og Karl Aage Kirkega-
ard, udgivet på Special-pædagogisk forlag (84 sider). Det er den mest letlæselige bog om Søren Kier-
kegaards liv og tanker, der findes på dansk. Undervisningsforløbet kan bruges af voksne tosprogede 
fra og med mellemtrinnet, i udskolingen i folkeskolen, og i ungdomsuddannelser. Nedenfor angives 
der forslag til spørgsmål, man kan arbejde med i forbindelse med gennemlæsning af bestemte sider 
i bogen. Der er ikke angivet en bestemt arbejdsform. Det overlades til læreren at afgøre, om der skal 
arbejdes gruppevist, individuelt eller på klassen.

Det er ikke nødvendigt, at læreren har en stor forhåndsviden om Kierkegaard. Grundbogen handler 
ikke kun om Kierkegaard, men i lige så høj grad om almenmenneskelige emner som barndom, ung-
dom, voksenliv, følelser, kærlighed, tro og livets store valg. Disse emner kan man med fordel snakke 
med eleverne om, med afsæt i Kierkegaards liv og tanker. Læreren behøver ikke mere forhåndsviden 
om Kierkegaard og hans tænkning end det, der står i bogen, da Kierkegaards tænkning og liv her går 
op i en højere enhed.

Bogen illustrerer Kierkegaards tanker ud fra det, han selv oplever i sit liv. Der lægges således op til 
induktiv undervisning. Først beskrives de perioder i Kierkegaards liv, hvor han er henholdsvis: 

•	 spidsborger	(gør	det,	som	andre,	specielt	hans	far,	gør),	
•	 æstetiker	(lever	et	liv	i	nydelser	og	uden	ansvar)	og	
•	 etiker	(lever	et	liv	i	ansvar	og	pligter)	(s.	4-51).	

Derefter kommer der en præsentation af Kierkegaards teori om de fire »stadier« eller »eksistens-
sfærer«.	I	bogen	tales	der	om	»mennesketyper«	(s.	52-55).	

Til	sidst	beskrives	Kierkegaards	religiøse	periode	(s.	56-76).	Her	er	der	så	tale	om	deduktiv	undervis-
ning.
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Spørgsmål:
1. lektion  Side 4-11

a)	 Hvordan	forestiller	Sørens	far	sig,	at	Gud	er?

b)	 Kan	man	forestille	sig,	at	Gud	er	på	en	anden	måde,	f.eks.	kærlig	og	forstående?	

c)	 	Sørens	far	føler	en	stor	skyld.	Det	var	der	mange,	der	gjorde	i	gamle	dage.	 
Er	det	også	almindeligt	at	føle	skyld	i	dag?	Hvis	ja,	så	giv	nogle	eksempler.

d)  Søren bliver meget påvirket af sin far. Tror du, at alle mennesker bliver påvirket af deres forældre 
gennem	opdragelsen?	Er	der	nogen,	der	ikke	bliver	påvirket	af	deres	forældre?

2. lektion  Side 12-18

a)	 	Da	Kierkegaards	mor	dør,	får	han	nogle	problemer	(s.13-14).	 
Hvad	er	det	for	nogle	problemer,	han	får?

b)	 	Søren	er	bange	for,	at	han	selv	bliver	deprimeret,	fordi	hans	far	er	deprimeret	(s.16).	 
Tror	du,	at	en	fars	depression	kan	påvirke	en	søn	til	selv	at	blive	deprimeret?	 
Hvorfor/hvorfor	ikke?

c)  Kierkegaard siger, at ethvert menneske er alene, når det skal finde ud af, hvem det er. 
Synes	du,	det	er	rigtigt?	Begrund	dit	svar.

d)  Kierkegaard siger: »Jeg skal finde den idé, for hvilken jeg vil leve og dø.« Det mener han, at alle 
mennesker skal. Den idé, som Kierkegaard levede og døde for, var kristendommen.  
Andre	idéer	kan	være	fædreland,	demokrati,	frihed	og	menneskerettigheder.	Har	du	hørt	om	
nogen,	der	vil	leve	og	dø	for	en	idé?	Har	du	selv	nogen	idéer,	du	vil	leve	og	dø	for?

3. lektion  Side 19-29

a)  Kierkegaard siger: »En hund har ikke et valg, men et menneske har et valg.«  
Prøv at forklare, hvad han mener med det.

b)	 	Da	Kierkegaard	er	22	år,	begynder	han	at	leve	et	liv,	hvor	han	næsten	kun	tænker	 
på	at	more	sig	og	at	have	det	sjovt.	Han	bruger	en	masse	penge	og	får	en	stor	gæld.	 
Hvorfor	tror	du,	at	han	begynder	at	leve	på	den	måde?

c)  På et tidspunkt bliver Kierkegaard nødt til at spare, og han må undvære alt det, der giver ham 
nydelse.	Han	føler	sig	trist	og	tom.	Hvordan	har	du	det,	når	du	selv	skal	spare?	 
Bliver	du	også	trist	og	tom?	

d)  På et tidspunkt kommer Kierkegaard ind i en krise, og han kan ikke se nogen mening med sit liv. 
Hvad	kan	give	mening	i	et	menneskes	liv?
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4. lektion  Side 30-41

a)	 	Synes	du,	at	Kierkegaard	er	god	til	at	mærke	sine	følelser?	 
Begrund dit svar.

b)  Regine kan se, at der er en skønhed i Kierkegaards sjæl, selv om hans krop ikke er smuk.  
Kan	du	forklare,	hvad	der	menes	med	»en	skønhed	i	Kierkegaards	sjæl«?

c)	 	Synes	du,	at	Kierkegaard	og	Regine	passer	sammen?	 
På	hvilken	måde	passer	de	sammen/passer	de	ikke	sammen?

d)	 S.	38	øverst:	Hvad	tror	du,	Kierkegaard	mener	med	det	brev,	han	sender	til	Regine?

5. lektion Side 42-52 øverSt

a)	 	S.	43	øverst:	Er	du	enig	med	Kierkegaard	i,	at	forventningens	glæde	er	den	største?	 
Er	forventningen	om	julen	en	større	glæde	end	oplevelsen	af	julen? 
Er	forventningen	om	din	fødselsdag	en	større	glæde	end	oplevelsen	af	din	fødselsdag?

b)	 	S.	47	øverst:	Tror	du,	at	Regine	vil	blive	lykkelig,	hvis	hun	gifter	sig	med	ham?	 
Hvorfor/hvorfor	ikke?

c)  S. 49: »Om natten ligger han i sin seng og græder.  
Men	om	dagen	går	han	rundt	og	laver	sjov	og	siger	vittigheder.«	Hvorfor	tror	du,	han	gør	det?

d)	 	S.	51:	Kierkegaards	ulykkelige	kærlighed	og	store	smerte	har	gjort	ham	til	forfatter.	 
Kan	du	forklare,	hvordan	ulykkelig	kærlighed	kan	gøre	et	menneske	til	forfatter?

6. lektion  Side 52 øverSt- 57 

a)	 Giv	et	eller	flere	eksempler	på	mennesker,	som	du	synes	er	spidsborgere.

b)	 Giv	et	eller	flere	eksempler	på	mennesker,	som	du	synes	er	æstetikere.

c)	 Giv	et	eller	flere	eksempler	på	mennesker,	som	du	synes	er	etikere.

d)	 	S.	57	nederst:	Kierkegaard	klager	over,	at	menneskene	interesserer	sig	for	hans	bukser,	men	ikke	
for	hans	tanker.	Hvordan	kan	det	være,	at	nogen	interesserer	sig	mere	for	et	menneskes	tøj	end	
for	dets	tanker?	Synes	du	også	selv,	dit	tøj	er	vigtigere	end	dine	tanker?
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7. lektion  Side 58-68 midt

a)  Kierkegaard bliver deprimeret – ligesom hans far.  
Tror	du,	at	vi	bliver	ligesom	vores	forældre	–	også	selv	om	vi	ikke	vil?	 
Hvorfor/hvorfor	ikke?

b)	 	S.	63	nederst	–	64	øverst:	Der	er	en	stor	forskel	på,	hvordan	Kierkegaard	er	på	overfladen,	og	
hvordan	han	har	det	indeni.	Kender	du	til	at	have	det		ligesom	Kierkegaard?	 
Giv et eksempel.

c)	 S.	66	midt:	Hvordan	fortolker	du	Kierkegaards	drøm?

d)	 S.	68	øverst:	Hvorfor	ryster	Kierkegaard	af	angst?

8. lektion  Side 68 midt-81

a)	 	S.	69	øverst:	Kierkegaard	synes,	at	det	er	forkert	at	nyde,	og	at	det	er	godt	at	lide	for	en	god	sag.	 
Er	du	enig	i	det?	Fortæl,	hvorfor	du	er	enig/uenig.

b)	 	S.	70:	Kierkegaard	siger,	at	hans	liv	er	fuld	af	lidelser.	 
Mener	du,	at	han	selv	er	skyld	i,	at	han	lider?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	

c)	 Opfatter	du	Kierkegaard	som	normal	eller	som	psykisk	syg?	Begrund	dit	svar.

d)	 	S.	76:	Lægerne	tror,	at	Kierkegaard	lider	af	en	almindelig	fysisk	sygdom.	 
Han	har	ondt	i	maven,	hoster	og	har	smerter	i	ryggen.	 
Kierkegaard	siger	selv,	at	han	lider	af	en	åndelig	sygdom.	 
Hvad	tror	du,	han	mener	med	det?


