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Indledning 
31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg1. 

Plantede Martin Luther med de 95 teser frøet til den individualisering af 

kristendommen, vi ser i dag? I hvert fald var kristendommens kerne for Luther 

forholdet mellem guds løfte og den troendes tro2. Nu står jeg 500 år efter  

                                            
1 For en nærmere beskrivelse af de historiske omstændigheder omkring Luthers 
opslåen af de 95 teser se: Bach-Nielsen og Schjørring, 2012, 33 ff 
2 Her henvises til Luthers mest udførlige skrift om troens gave og Guds nåde, 
”Latomus skriftet” egentlig Rationis Latomianae Confutatio i Teologiske Tekster, 203-
223 
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reformationsåret og betragter kristendommen i Danmark i dag. Det, jeg ser, er 

faldende medlemstal3 - et fald på 8,4 % de sidste 15 år - og debat om folkekirkens 

berettigelse som en del af staten4. Hvad jeg også ser, er kirkens fastholdelse af 

dåben og konfirmationen som centrale kristne ritualer.5 Nysgerrigheden, som 

ansporede dette projekt, er et patchwork af oplevelser, tanker og erfaringer, men 

én særlig oplevelse skal fremhæves, fordi den er præget af mine barndoms øjne 

og mit første møde med tro og troens forskellige udtryk. Mine første 

barndomsminder er fra England, hvor jeg boede som barn, og her var jeg en fast 

gæst i Salvation Army. Jeg husker kirken som et varmt sted med masser af 

aktiviteter, musik og glæde. Først da jeg siden boede i Frankrig og dernæst 

Danmark faldt det mig ind, hvor udadvendt en kirke jeg havde været en del af. 

Sidenhen har jeg ofte spekuleret over, hvad tro er for en størrelse, og om jeg selv 

tror og i så fald, hvad jeg tror.  

 

Problemformulering 
Jeg vil i projektet undersøge årsagerne til unges til- og fravalg af kristendommen i 

dag. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i unge, der træffer et aktivt valg, der er 

forskelligt fra deres forældres tidligere valg – den udøbte unge som vælger at blive 

døbt i forbindelse med konfirmationen, og den døbte unge som vælger 

konfirmationen fra. Med dette fokus på hvad der ligger til grund for den unges 

enten til- eller fravalg af kristendommen, kastes der først og fremmest lys over et 

individs til- og fravalg. Det individuelle valg kan imidlertid være med til at belyse et 

enkelt element af kristendommens betydning for unge i dag. Forestillingen bag 

projektets fokus på det aktive og individuelle valg er, at jeg derved kommer så tæt 

på kristendommens betydning som muligt og skræller lagene af selvfølgelig 

vanetilslutning til kristendommen fra. En grundpræmis i mit projekt – qua fokus på 

                                            
3 http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/ 
4 https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/debat-socialdemokraterne-vil-ikke-skille-
stat-og-kirke 
5 http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/hvad-er-
konfirmation 
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individets aktive valg – er individualisering, men jeg vil i projektet undlade a priori 

at knytte individualisering sammen med aftraditionalisering og sekularisering og i 

stedet undersøge sammenhængen mellem netop disse, som de kommer til udtryk 

i de unges begrundelser for valg/fravalg af dåb.  

 

Afgrænsning 
De centrale afgrænsninger i dette projekt er, at det er unge i konfirmationsalderen 

bosiddende i Frederiksberg Kommune, som er inkluderet i undersøgelsen, og at det 

er det aktive til-/fravalg af konfirmationen, som undersøges. 

Dåben kan betragtes som kristendommens indvielsesritual og konfirmationen som 

bekræftelse på dåben6. Denne forståelse af dåben og konfirmationen, som 

centrale for tilslutningen til det kristne fællesskab, er årsagen til, at det er netop 

disse ritualers betydning, der undersøges i belysningen af kristendommens 

betydning for unge i dag. Når jeg i projektet har valgt at undersøge unge i 

konfirmationsalderen (omkring 13 år), er det for det første, fordi konfirmationen er 

en begivenhed, der fordrer stillingtagen til dåben, og er det tidspunkt, hvor man 

be- eller afkræfter sin tilslutning til det kristne fælleskab. For det andet er fokus på 

de unge, fordi de kan argumenteres for at være den danske kristendoms fremtid - 

de unges tilslutning til kristendommen er således afgørende for kristendommens 

fremtid. De unge, der interviewes som en del af projektet, er unge bosiddende i 

Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved, at 

udmeldelserne af folkekirken stiger7, og medlemstallene er faldende8 og er på den 

måde ikke en gennemsnitskommune i forhold til tilslutning til folkekirken. Med den 

kvalitative undersøgelse af kristendommens rolle, i en specifik lokal kontekst, er det 

ikke resultaternes generaliserbarhed, der er relevante, men genereringen af 

indsigter der kan gøre os mere vidende om kristendommens betydning i dag og 

derigennem bidrage til fremtidig forskning. I dette projekt er der fokus på det 

                                            
6 http://www.konfirmationsportalen.dk/hvad-er-konfirmation/ 
7 http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/ind-og-udmeldelser/ 
8 http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/ 
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individuelle og aktive valg – I dette projekt sidestillet med et brud med forældrenes 

tidligere valg. Det er dermed ikke sagt, at der ikke kan være tale om et aktivt og 

individuelt valg, når den barnedøbte unge vælger at blive konfirmeret.  

 

State of the Art – hvad står jeg på skuldrene af 
Per Salomonsen skrev i 1971, at danskerne føler sig ”forpligtet til dåb, men ikke af 

dåb”9 mens Leth, Nissen og Trolle i 2015 beskriver, hvordan forældres fravalg af 

dåb er kendetegnet ved tre begrundelser: individualisering, sekularisering og 

religiøs diversitet10. Forældrenes tilvalg af dåb er ifølge Leth, Nissen og Trolle 

motiveret af tradition og forbundenhed til familie og nation11. Med de to studier af 

dåbens betydning findes, med fem årtiers mellemrum, beskrivelser af, hvilken 

betydning dåben tillægges. En sammenligning af de to studier indikerer, at der fra 

1971 til 2015 er sket en bevægelse fra forpligtethed til dåben, til at forældre i 2015 

kun føler sig forpligtet til at tage stilling til dåben. En observation der af Leth mfl. 

knyttes sammen med en stigende individualisering og forpligtelse til at kunne stå 

inde for de traditioner, som tilvælges12.  

”Dåben som aktivt valg – et ungdomsstudie” står på skuldrene af kæmper – 

forstået således, at forskningsprojektet bygger på den indsigt, der er genereret af 

både Per Salomonsen i 1971 og af Leth, Nissen og Trolle i 2015. Samtidig med at 

projektet står på skuldrene af tidligere genereret indsigt, bidrager projektet blandt 

andet med en nuancering af de sammenhænge og modsætningsforhold, de 

tidligere projekter opstiller. 

 

Den nuancering dette projekt bidrager med udspringer dels af, at jeg ikke a priori 

kæder individualisering sammen med sekularisering og aftraditionalisering, dels i at  

det er de unges og ikke voksnes perspektiv, som undersøges. 

                                            
9 Salomonsen, 1971, 175 
10 Leth, Nissen og Trolle, 2015, 21 
11 Ibid, 18 
12 Ibid, 5 
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Uanset opgøret med sammenkædningerne mellem individualisering, sekularisering 

og tradition ligger individualiseringstendensen og af-traditionaliseringen, som 

beskrives af Leth mfl., som et udgangspunkt for forståelse af den kontekst og de 

generelle tendenser, som præger til- og fravalg af dåb. Oven i det anvendes 

Salomonsens sondring mellem forpligtelse til dåb og forpligtelse af dåb til at forstå 

dåben som et indre-ydre valg, et valg mellem den kollektive tradition og den 

individuelle tro. 

 

Metode 
Forskningsprojektets metode er det kvalitative forskningsinterview. Det kvalitative 

semistrukturerede forskningsinterview13, er værktøjet, hvormed information om 

interviewpersonens forestillinger og tanker om dåb, konfirmation og kristendom 

tilvejebringes, i dette projekt. Valget af det semistrukturerede interview som 

metode betyder, at jeg igennem min interviewguide sikrer en afdækning af 

temaer, som på forhånd er definerede. Derved rettes fokus mod de elementer, jeg 

har vurderet som relevante at inddrage i belysningen af til- og fravalg af 

konfirmationen. Derved sætter jeg en struktur for mit interview - en struktur, som er 

bestemt af mine tanker, og som udgør et deduktivt element i den hovedsageligt 

induktivt tilstræbte interviewproces14. Jeg har på forhånd læst litteratur om emnet, 

jeg undersøger, og derved er jeg gjort bevidst om, hvilke faktorer, der antages, at 

præge et individs religiøsitet, samt hvilke forskellige måder religion kan defineres 

og måles på. Med dette sagt, er det intentionen med projektet at give plads til 

genereringen af ny viden og indsigt, og derfor er den semistrukturerede 

interviewform valgt. I det semistrukturerede interview gives der plads til at udfolde 

og udforske de svar, interviewpersonen giver. Derved åbnes op for ny indsigt, der 

muligvis er i strid med mine forventninger eller teoretiske perspektiver. I dette 

                                            
13 Brinkmann & Tanggaard, 2010, 37 ff er anvendt som baggrund for forståelse af 
det semistrukturerede forskningsinterview 
14 Ibid, 38-42 
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projekt er det induktive element afgørende, og det afspejles både i det 

semistrukturerede interviews åbenhed for ny indsigt og i kodningen af 

interviewmaterialet15. En rent induktiv tilgang er vanskelig at praktisere, fordi en 

forsker sjældent er fri af forestillinger om forskningsobjektet forud for 

interviewsituationen. Den vanskelighed ved at praktisere en rent induktiv metode 

gælder naturligvis også (måske i særdeleshed) for mig, som en ung forsker. Jeg vil 

dog i interviewsituationen og i analysen af data bestræbe mig på at lade mit data 

generere ny indsigt. For kodningen af mine data betyder det, at jeg benytter mig 

af åben kodning, og derved danner analytiske begreber, kategorier og 

sammenhænge ud fra bearbejdningen af data. Med åben kodning menes, at der 

vil opstå koder induktivt ud fra interviewmaterialet uden pre-definerede koder. Når 

der tales om åben kodning (og induktive tilgange i det hele taget) er det 

væsentligt at bemærke den ramme, som den induktivt afdækkede information 

taler ind i. I dette projekt er de tidligere definerede individualiserings- og 

sekulariseringsteorier rammen omkring de interviewedes begrundelser og 

forståelser af dåben, konfirmationen og kristendommen. 

 

TEORI 
Igennem interviewprocessen er der stillet spørgsmål til den unges handlinger, 

tanker og følelser forbundet med til-/fravalget af konfirmationen. Den indsigt, som 

genereres her, bidrager til at forstå, hvordan kristendommen har forskellige 

udtryksformer – indre og ydre. Indsigten i tilslutningen til kristendommens 

indvielsesritualer er et bidrag til forståelsen af religion og religiøsitet i samfundet i 

dag - et bidrag, som består i en nuancering af allerede eksisterende teorier. De 

teorier, som projektets indsigter sættes i forhold til, beskæftiger sig med religion og 

religiøsitet som samfundsmæssige fænomener. Teorierne er individualiserings- og 

sekulariseringsteorien.  

 

                                            
15 Se bilag 4 for eksempel på kodning af pilotinterview 
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Individualiseringsteorien 

Individualiseringsteorien i dette projekt bygger på en bog af Thomas Luckman 

”invisible religion” (1967). Luckmans tese er, at når sekulariseringsteorier fremsætter 

en påstand om, at religion forsvinder i den moderne verden, så bygger det på en 

helt bestemt forståelse af religion som institutionaliseret religion. Religionens 

ændringsproces er ikke et spørgsmål om, at religion forsvinder men snarere om, at 

den ændrer sin fremtrædelsesform. Måden den ændrer karakter er, at den 

traditionsbaserede religion, der traditionelt er knyttet til kirker og som ytrer sig om 

lære og gudstjenester, svækkes. Den institutionaliserede religion falder tilbage, 

mens de individualiserede måder at være religiøs på ikke er i tilbagegang. Der kan 

være forskellige måder, men det der er kendetegnende for Luckmans tese er, at 

det er den enkelte selv, som er den religiøse autoritet og bestemmer, hvad der er 

den gode måde at være religiøs på. Det er, hvad der ligger i begrebet 

individualisering.  

 

Social og personlig sekularisering 

Den anden teori, projektets empiriske fund sættes i forhold til, er baseret på Linda 

Woodheads sondring mellem social og personlig sekularisering. Social 

sekularisering16 er den proces, hvorved religionen mister sin magt og indflydelse 

over og i samfundet. Personlig sekularisering17 handler om faldet i individuel 

tilslutning og forpligtigelse overfor religionen. Ifølge Linda Woodhead 

operationaliseres den personlige sekularisering som "kirkegang" og 

kirkemedlemsskab. 

 

Projektets udførelse 
Projektet skal bygges op omkring interviews med unge i konfirmationsalderen, 

hvoraf halvdelen af de interviewede er barnedøbte men ikke konfirmerede og 

den anden halvdel døbte i forbindelse med konfirmationen. Til interviewene er der 

                                            
16 Woodhead, 2004, s. 341 f. 
17 Woodhead, 2004, s. 339 f. 
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blevet udarbejdet en interviewguide (se bilag 1 for den fulde interviewguide), der 

fanger den interviewedes handlinger, tanker og følelser i relation til dåben, 

konfirmationen og kristendommen generelt. For at efterprøve interviewguiden og 

sikre, at den indfanger de tre ønskede forståelser – handlinger, tanker og følelser i 

forbindelse med kristendommen – blev der foretaget pilotinterviews med to piger 

fra Frederiksberg Kommune i konfirmationsalderen. 

Pilotinterviewene er gennemført d. 26. september og 1. oktober. Tidspunktet for 

gennemførelsen af pilotinterviews og de efterfølgende interviews falder ikke 

sammen med kristne højtider – dette er valgt for at undgå, at interviewresultaterne 

bærer præg en eventuelt forstærket tro i forbindelse med højtiden. De to 

deltagere i pilotinterview beskrives som:  

 

Pige 1: Barnedøbt, men ikke konfirmeret 

Pige 2: Døbt i forbindelse konfirmationen 

 

De interviewede på 13 år er hverken voksne eller børn, men en bekymring forud 

for interviewene var alligevel, om spørgsmålenes formulering var passende, og om 

jeg ville være i stand til som første gangs interviewer at få interviewpersonerne til at 

uddybe deres forhold til dåb, konfirmation og kristendom i det ønskede omfang. I 

den forbindelse gjorde to forhold sig gældende, der talte for, at jeg ville opnå det 

ønskede resultat med mine interviews. For det første, at interview situationen ikke 

var kendetegnet ved at være mellem barn voksen, men ung til ung18. For det 

andet foregik interviewene i interviewpersonernes vante omgivelser hhv. hjemmet 

og skolen19. 

 

                                            
18 Kvale og Brinkmann, 2009, 165 ff 
19 Kvale og Brinkmann skriver ”der kan bygges bro over nogle af barrierene mellem 
børn og voksne, hvis man interviewer børn i deres naturlige omgivelser” (2009, 166). 
Selv om mine interviews var ”ung til ung” mente jeg det hensigtsmæssigt at 
etablere så tryg en ramme som muligt omkring interviewsituationen, da samtalen 
om tro og kristendom måske kan være uden for interviewpersonens komfortzone.  
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Foreløbige analyseresultater  
De to pilotinterviews er senere blevet transskriberet (Se bilag 2 og 3 for 

transskribering af interviews), hvorefter de er blevet analyseret. Ud fra analysen af 

de to pilotinterviews er der sammensat et skema indeholdende de udledte koder 

(Se bilag 4 for oversigt over koder). I det følgende fremhæves to pointer udledt af 

mine pilotinterviews: 

 

Den første pointe handler om de referencegrupper, der influerer den unges 

opfattelse af kristendommen og dernæst til- og fravalg. I begge interviews er den 

unges forhold til kristendommen påvirket af familien, og det er i familien, at 

identiteten som kristen/ikke-kristen defineres. De unge spejler sig i forældrenes 

tro/ikke-tro og danner derudfra deres eget forhold til kristendommen. Valget om at 

blive konfirmeret/ikke-konfirmeret har sit udgangspunkt i en allerede etableret 

kristendoms forståelse, men selve valget om konfirmationen er i større grad 

påvirket af den ungdomsgruppe interviewpersonen er en del af: 

 

Pige 1: ”Øhm vi har for det meste talt om at gå til præst, fordi at de fleste siger jo 

at de jo rent faktisk ik gider det […] når de siger at det er kedeligt og de ik gider  

være der så forstår jeg ik hvorfor man vælger at blive konfirmeret. Det er jo  

ligesom en del af det og så burde de jo også sådan gå op i det på en måde.” 

 

Pige 2: ”altså jeg tror at hvis det ik havde været sådan en ting som de fleste i ens 

klasse gjorde.. altså hvis det sådan havde været unormalt eller hvad man siger og 

sådan vælge det der valg med at blive konfirmeret så tror jeg måske ikke jeg 

havde tænkt så meget over at jeg ville det, men du ved sådan.. vi valgte bare 

sådan lidt alle sammen vi ville gerne konfirmeres. Der var ik sådan vildt meget 

baggrund på det, men….” 

 

Den anden pointe udspringer af den observation, at de to interviewpersoner tilgår 

kristendommen med en meget forskellig forståelse af forpligtetheden ved at 
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bekende sig til en tro. Trosstatus er min begrebsliggørelse af den analytiske 

observation af den forskellige grad af forpligtethed, interviewpersonerne forbinder 

med kristendommen. Begge udtrykker tvivl og begrænset tro, men den afgørende 

forskel mellem dem er den status de tillægger kristendommen. 

 

Pige 1:”Så tænker jeg på nogen der har sådan en meget stærk tro og holder sig til 

det i hverdagen og nærmest hele tiden, hele tiden relaterer til den tro sådan, 

hvad der vil være rigtigt eller forkert og noget man er hele tiden”  

 

Pige 2: ”Hvad indebærer konfirmationen for dig? Altså så man tilhører  

kristendommen.. altså ik det at man ik kan sige fra på et andet tidspunkt” 

 

Det induktivt udledte begreb, trosstatus er et bidrag til individualiserings teorien på 

den måde, at det introducerer et normativt aspekt i det individuelle trosunivers. 

Med fraværet af kirken som den normsættende autoritet, danner individet sine 

egne normative standarder for det at være troende og sætter sin egen tro og 

ikke-tro i forhold hertil.  

 

Der kan allerede drages mange analytiske pointer på baggrund af de to pilot 

interviews. Kun to er medtaget her. I det udvidede datasæt med 14 interviews må 

det forventes, at flere observationer og begreber vil afdækkes.   

 

 

Budget 
 
Budget over udførelse af 14 interviews  

Køb af software program Nvivo 500 (72 €) 

Forplejning til deltagere 1000 

Rejseomkostninger i forbindelse med 
interviews 

1000 
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Tak-for-hjælpen gave til 
forskerkontakter og deltagere 

2500 

Transskribering ved 
studentermedhjælper af 14 interviews 
af 1,5 times varighed.  
 

10.000 

Konferencedeltagelse på KU eller AU 
med henblik på projektets 
teoriudvikling  

4000 

Uforudsete omkostninger 1000 

I alt 20.000 
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Navn 
Alder 
Barnedøbt – Non-firmeret – konfirmeret? 
Døbt i forbindelse med konfirmationen? 
Er dine forældre døbt?  
Er dine forældre konfirmeret? 
Hvad er dine forældres beskæftigelse og uddannelsesbaggrund? 
Har du søskende? 
Hvis ja, er de døbt? 
Hvis ja, er de konfirmeret? 
 
Baggrund for valg: 
Vil du fortælle mig omstændighederne omkring dit valg om at blive/ikke blive 
konfirmeret? 
Hvad har præget dit valget om konfirmation/ikke-konfirmation? Både positivt og 
negativt 
Har der været tvivl forbundet med valget?  
 
Kristendom i familien 
Vil du fortælle mig om din families forhold til kristendommen og kirken?  
Vil du fortælle mig om jeres families fælles oplevelser med kristendommen? Og 
Kirken? 
Hvordan taler I om kristendom, tro og religion i familien? 
Har familien en speciel tilknytning til kirken og kristendommen? 
 
Tanker 
Hvordan opfatter du kirken? Institution, noget helligt? 
Hvad tænker du om dåben? Hvilken betydning? 
Hvilke minder/oplevelser har du relateret til kirken og kristendommen? 
Hvordan opfatter du det at være religiøs (er der nogle rammer man skal holde sig 
indenfor/hvilke?) 
 
 
Handlinger 
Vil du fortælle mig om hvordan du og dine venner/veninder taler om 
konfirmationen, troen og kristendom generelt?  
Hvad tænker du om folkekirken? Kunne du finde på at blive medlem senere i 
livet? 
Hvordan betegner du religiøse handlinger – hvilket forhold har du til dem 
 
 
Følelser 
Hvad bliver du påvirket af ift. religionen (medier, venner) 
Vil du fortælle mig om, hvad det for dig indebærer at blive konfirmeret? 
Hvordan opfatter du kirken? 
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Hvad tænker du om det at tro? 
Hvad er det modsatte af gud for dig? Hvilke forestillinger har du om det modsatte 
eller andet end gud? 
 
 

Bilag 2: 

Transskribering af interview med pige 1 – døbt, ikke konfirmeret 

Navn: Clara  
Alder: 13 
Barnedøbt vælger ikke at blive konfirmeret  
 
Interviewperson 1 (IP1) 
Forsker Amalie Sofie (FAS) 
 
FAS Er dine forældre døbt:  

 

IP1 Det ved jeg faktisk ikke, men det tror jeg.  

 

FAS Ved du, om de er blevet konfirmeret eller en del af folkekirken? 

 

IP1 Min mor er i hvert fald blevet konfirmeret. Jeg ved ikke med min far. 

Jeg ved i hvert fald, det var noget min mor skulle, hvor hun ik havde 

noget valg. 

 

FAS Hvad arbejder dine forældre med:  

 

IP1 Min mor hun er laborant hos Agilent Technologies øhm og det er min 

far også på Novo Nordisk.  

 

FAS Har du nogle søskende? 

 

IP1 Jeg har en storesøster på 17 år øhh hun går på Rysensten gymnasium i 

2.g  
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FAS Er hun blevet døbt og konfirmeret? 

 

IP1 Hun er døbt og konfirmeret ja …. ja 

 

FAS Vil du fortælle mig om omstændighederne omkring dit valg om at blive 

nonfirmeret? 

 

IP1 Jo, altså jeg har egentlig altid sagt, fra da jeg var helt lille, at jeg ikke vil 

konfirmeres …. Og det startede lidt, da jeg skulle høre om min søsters 

konfirmation øhhm … og så ved jeg ik, dengang der havde jeg ik rigtig 

lyst til det og så har jeg egentlig bare holdt fast i det for jeg synes at det 

ville være mærkeligt altid at gå og sige jeg har ik lyst til at blive 

konfirmeret, jeg tror ik rigtig på gud og så lige pludselig når jeg kommer 

i den her alder så alligevel tænke ej det vil jeg gerne øhm … og jeg tror 

egentlig stadig ik helt på gud som sådan så jeg synes ik rigtig der var 

nogen grund til og skulle blive konfirmeret, hvor der jo er mange der gør 

det bare for gavernes skyld  øhm og det synes jeg ik det var mig øh så 

jeg tænkte at jeg vil hellere holde fast i det jeg altid har sagt 

 

FAS Vil du ikke prøve at uddybe omstændighederne ved din søsters 

konfirmation, der fik dig til at tænke, at konfirmationen ikke var det 

rette for dig 

 

IP1 Øhm… jamen der var egentlig ik så meget hendes konfirmation, men 

det var bare… jeg tror fordi jeg var mindre og tænkte det havde jeg ik 

lyst til agtig … bare fordi jeg ik var så klog dengang … øhm jeg vidste jo 

ik så meget om det så tænkte bare det er latterligt agtigt øh der 

kendte jeg jo ik så meget til hvad det var andet end det var bare en 

fest øhm og så har jeg det også lidt svært ved at skulle være i centrum 

agtig og alle de der ting med taler .. øhm det er jeg ik så glad for og 
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hvis man også selv skal stå og holde en tale foran mange mennesker 

og sådan ”tak for at I gad og komme” øhm så kan jeg bedre lide at 

det er lidt lavere end med en konfirmation det synes jeg er meget stort 

øhm …. 

 

FAS Er der nogle bestemte personer eller oplevelser der har været med til at 

præge dit valg? 

 

IP1 Faktisk ik fordi min mor hun har altid sagt sådan at du må helt selv 

bestemme, det er op til dig, det er dit valg og så kommer det bare af 

det her at jeg ik synes at jeg ligesom skulle holde fest i det jeg havde 

valgt øhm og i det jeg ikke tror på gud på den måde .. jeg synes 

ligesom man skal ha nogle følelser til det på en eller anden måde eller 

sådan have en stærk tro for at blive konfirmeret.  

 

FAS Vil du fortælle om din families forhold til kristendommen og kirken? 

 

IP1 Altså jeg ved i hvert fald min mor hun har det meget følsomt overfor at 

være i en kirke og hun synes det er smukt på en eller anden måde at 

være i en kirke så hun er vist ret glad for det, hvor min far han er sådan 

..  jeg tror ik lige det er det han allermest har lyst til, men han har det jo 

fint nok med det, men det er jo ik lige det han foretrækker øhm og nu 

er det ik fordi at vi går i kirke om søndagen eller noget, men hvis der 

kommer et eller andet så ved jeg i hvert fald min mor er lidt mere 

engageret for det end min far øhm og min søster, ja det ved jeg faktisk 

ik. Jeg tror ik hun er så kristen, som altså i forhold til hun blev konfirmeret 

og det, men det må jo så være hendes valg ..  det er sådan lidt min 

mor er mere til kirken og kristendom end min far. 
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FAS Har der været en tradition for kristendommen i din familie, hvis du går 

nogle generationer tilbage? 

 

IP1 Det tror jeg ik, nej… ik rigtig 

 

FAS Vil du prøve at fortælle mig om jeres families fælles oplevelser med 

kristendommen og Kirken? 

 

IP1 Ja øhm for det meste har det været begravelser faktisk, meget 

rørende, men øhh ellers så har der også øhm min fasters bryllup … det 

tror jeg har været det eneste, sådan rigtigt 

 

FAS Hvad med i helligdagene, har i nogle traditioner der? 

 

IP1 Nej der er vi ik i kirke  

 

FAS Hvordan taler i om kristendom, tro og religion derhjemme i familien? 

 

IP1 Det taler vi egentlig ik som sådan om, nej.  

 

FAS Taler i derimod om det at tro? Det behøver ikke at være en konkret tro?  

 

IP1 Vi taler ik så meget om det og nu er det heller ik fordi jeg ved specielt 

meget om kristendommen øhm, men ja. Jeg har heller ik en anden tro, 

men det der med gud det ..  der er nogen der mener at det er 

budskabet der er det gode ved det, men det ved jeg ik. Det har ik lige 

fanget mig på nogen måde. 

 

FAS Hvordan opfatter du kirken?  
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IP1 øhm … jeg ved ik jeg tænker i hvert fald at det er et meget rart sted og 

være , hvor man ligesom kan finde sig selv og en ro agtigt, altså du ved 

når du træder ind i kirken så er der roligt og ja man kan ligesom mærke 

sig selv og være der  øhm hvor man lige kan tage et break fra alt 

andet øhm så jeg kan egentlig også godt eller jeg kan godt lide at 

være i kirken faktisk, men ja … det er hyggeligt på en eller anden 

måde at være der.  

 

FAS Hvilken betydning tillægger du dåben?  

 

IP1 Øhh ej, Den har ikke den store betydning. Jeg tror bla. også det er 

derfor at jeg har valgt ikke at blive konfirmeret fordi jeg ik ved så meget 

om kristendommen og så har det jo ikke rigtig talt til mig på den måde 

når jeg ik rigtig er blevet sat ind i tingene, hvordan det fungerer, hvad 

det egentlig vil sige og være kristen. 

 

FAS Hvilke personlige minder/oplevelser har du relateret til kirken og 

kristendommen? 

 

IP1 Nej ik rigtig … altså jeg tror nogen gange, da jeg har været mindre der 

har jeg sådan bedt til gud på en eller anden måde, men det har, altså, 

det har ik rigtig betydet noget fordi øh det ved jeg ik, det var bare fx i 

en fodboldkamp, nu spiller jeg jo fodbold øhm der kan det godt være 

jeg lige har sagt et eller andet med sådan ”kom nu, vi skal vinde” eller 

et eller andet ”vær på vores side”, men ja jeg ved ik det har jo ikke 

betydet noget på den måde, det er bare sådan … ja det er svært at 

sige 

 

FAS Hvordan tænker du om det at være religiøs? Hvad indebærer det? 
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IP1 Så tænker jeg på nogen der har sådan en meget stærk tro og holder 

sig til det i hverdagen og nærmest hele tiden, hele tiden relaterer til 

den tro sådan, hvad der vil være rigtigt eller forkert og noget man er 

hele tiden.  

 

FAS Vil du fortælle mig om hvordan du og dine venner/veninder taler om 

konfirmationen, troen og kristendom? 

 

IP1 Øhm vi har for det meste talt om at gå til præst, fordi at de fleste siger 

jo at de jo rent faktisk ik gider det og så har jeg det sådan lidt, hvorfor 

vælger i så at blive konfirmeret. Der er mange der siger de synes det er 

kedeligt, men det burde det jo egentlig ik være, hvis du har den her tro 

og forhold til kristendommen, altså, det er bare min holdning øh så når 

de siger at det er kedeligt og de ik gide være der så forstår jeg ik 

hvorfor man vælger at blive konfirmeret. Det er jo ligesom en del af det 

og så burde de jo også sådan gå op i det på en måde.  

 

FAS Taler i så kun om det som en handling der skal overstås eller taler i også 

om det i andre sammenhænge? 

 

IP1 Det er mest en handling der skal overstås, men det er bare for flertallet, 

der er jo også dem der rent faktisk går op i det 

 

FAS Hvordan går de op i det? Taler i så om tro og kristendommen? 

 

IP1 Vi taler ik specifikt om det at være kristen og gud, men fordi vi havde 

en kæmpe diskussion i klassen om blandt andet med blå mandag 

øhm, hvor at der var nogen fra klassen der ligesom sagde det her med 

at der var mange der bare gør det for gavernes skyld og ik gad gå til 
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præst, hvor der var nogle der blev lidt fornærmet over det fordi at de 

vil rent faktisk gerne det her øhm så.  

 

FAS Hvad tænker du er en religiøs handling og hvilken betydning tænker 

du de har?  

 

IP1 Det kunne vel for eksempel være, der er jo nogen der laver aftensbøn 

tænker jeg. Det kunne være en af tingene øhm … altså der er vel 

mange der har noget med ritualer eller noget der ik har så meget med 

kristendom at gøre, men der er vel nogen der ligesom har deres egen 

ting indenfor deres tro. Øhm ja det er sådan mest det jeg tænker på.  

 

FAS Hvad tænker du om det at folk går i kirke juleaften, tænder lys eller 

bare beder til gud? 

 

IP1 Øhm … altså sådan .. det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald at det 

beviser at man ligesom har sin tro øhm og man føler noget for det, 

synes jeg, at man, ligesom selv også skal gøre en handling for at vise at 

jeg har den her tro, i stedet for bare at sige ”jamen jeg tror på gud og 

kristendommen”, det kan en hver jo sige så. Øhm så ja jeg synes i hvert 

fald at det beviser at man har den tro. 

 

FAS Hvilket forhold har du til religiøse handlinger og ritualer? Du snakkede 

lidt om det før, men kan du prøve at uddybe? 

 

IP1 Ahh nej slet ik faktisk. Nej 

 

FAS Hvordan føler du, at du bliver influeret af dine omgivelser omkring tro? 
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IP1 Øhm jeg ved ik altså jeg var i hvert fald til en øh katolsk konfirmation, 

hvor den ligesom påvirkede mig på en eller anden måde med, 

hvordan deres tro er og, hvordan deres konfirmation ligesom foregår i 

kirken. Det var meget anderledes øh og det var noget med en pave 

og alt muligt. Jeg tror også den tog to timer eller noget, men det, det 

gav i hvert fald nogle tanker om hvordan deres tro er, så jeg ved ikke 

om jeg er blevet påvirket på den måde af det, men det satte i hvert 

fald nogle tanker i gang omkring det.  

 

FAS Har medierne nogen påvirkning på dig ift. tro og religion? 

 

IP1 Nej, ik rigtig eller altså det eneste, som er meget langt ude vil nok være 

Justin Bieber på Instagram, fordi at han er jo kristen øhm ja og så tit ser 

man billeder af ham der enten står sådan her (hænderne foldet) eller 

noget .. det er jo meget langt ude sådan. 

 

FAS Hvad indebærer konfirmationen for dig?  

 

IP1 Øhm jeg tænker man ligesom skal reflektere over hvad det egentlig 

går ind til øhm og virkelig sætte sig ind i det i stedet for at tænke ”det 

er bare en konfirmation” og ”det er bare en fest så det er fedt” øhm så 

jeg synes at man lige skal reflektere over hvad er det det går ud på det 

her. 

 

FAS Hvad tænker du om det at tro? 

 

IP1 øhm … Jeg synes faktisk at det er fedt at folk har en tro fordi at det, det 

kan ligesom øhh hvad siger man …. Det kan ligesom vise en anden side 

af en ting for eksempel. Altså at man kan se ting fra forskellig 

perspektiver øhm ja altså jeg synes det er meget fedt at folk de har en 
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tro og noget de virkelig går op i og så også viser at man kan sagtens 

være anderledes og have en anden tro og det er der ikke noget galt i 

øhm så…. 

 

FAS Når du beskriver tro lyder det som om det er noget konkret man tror på. 

Tænker du det behøver at være en konkret ting? 

 

IP1 Nej det behøver ik og være en bestemt ting. Det kan sagtens bare 

være ja en vigtig tro, men det behøver ikke at være en ting for 

eksempel øhh 

 

FAS  Har du en anden ting at tro på når nu du ikke tror på gud eller? 

 

IP1 Nej egentlig ik. Altså for mig der synes jeg på en måde det er sådan lidt 

langt ude men, altså det er jo fair nok at andre har en tro. Ja øhm jeg 

har ik noget selv. Jeg ved for eksempel øh min gamle træner, vi skulle 

spille en pokal finale der stod han også og lavede et kors (viser hvordan 

han tegnede korset på brystet) eller han snakkede op til himlen, hvor 

jeg tænkte, hvad er det du står og laver agtigt øhm, men det er jo 

hans måde ligesom at tænke vi skal vinde den her kamp øhm, men jeg 

har ik noget selv, nej. Jeg har kun sådan ritualer agtig til kamp med at 

jeg skal have mit venstre eller højre sok på til venstre og så højre støvle 

og så venstre støvle for at det ligesom skal give mig held i kampen, 

men det vil jeg ik sige er en tro på den måde.. det .. ja 

 

FAS Vil du ik prøve at uddybe hvad du mener med at det er langt ude når 

nogen udfører de her ritualer 
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IP1 Ja, men det er jo mest bare min egen holdning, at jeg synes det er lidt 

langt ude fordi jeg vil have svært ved at se mig selv stå og lave kors 

eller øhm ja være meget stærk betroet til noget .. øhm 

 

FAS Hvad får dig til at tænke at det er langt ude at tro? 

 

IP1 Jeg tror bare det er fordi det er langt fra min hverdag, min 

personlighed at det bare slet ik mig som type at skulle gøre sådan 

noget så derfor og på den måde vil det være langt ude øhm fordi det 

ligger ik til mig, som person og skulle gøre sådan noget øhm og det 

handler måske så nok også om den familie jeg er vokset op i det er jo ik 

sådan øh ja jeg er jo ik vokset op i en familie der tror på noget som 

sådan eller har en fast tro så derfor tror jeg at det vil være langt ude for 

mig fordi at det jo ik er sådan jeg er vokset op og det er ik sådan jeg er 

som person.  

 

Bilag 3: 

Transskribering af interview med pige 2 – Døbt i forbindelse med konfirmation 

 

Navn: Freya  
Alder: 13 
Døbt i forbindelse med konfirmation  
 
Interviewperson 2 (IP2) 
Forsker Amalie Sofie (FAS) 
 

FAS Er dine forældre døbt? 

 

IP2 Øhm.. det ved jeg.. øhm jeg tror at min far er døbt, men jeg ved ik helt 

med min mor 

 

FAS  Ved du om de er blevet konfirmeret? 
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IP2 Ja min far er konfirmeret.. min mor er ikke konfirmeret 

 

FAS Hvad arbejder dine forældre med? 

 

IP2  Altså min mor arbejder med sådan noget interviews og sådan noget .. 

jeg ved ik. Deres arbejde er lidt svære at forklare synes jeg, men hun 

arbejder for region Midtjylland og ja … Min far tror jeg er uddannet 

økonom og så arbejder han for et firma der hedder Tomson-Reuther 

med sådan at forklare deres programmer til andre mennesker og 

sådan noget.  

 

FAS Har du nogle søskende? 

 

IP2 Ja min lillebror Frederik 

 

FAS Er han blevet døbt? 

 

IP2 øhh han blev døbt samtidig med mig, men heller ik sådan barnedøbt  

 

FAS Så hans dåb var også i forbindelse med konfirmation? 

 

IP2 Ja vi er sådan begge to døbt så vi kunne blive konfirmeret, hvis vi ville 

det 

 

FAS Vil du fortælle mig om omstændighederne omkring dit valg om at blive 

konfirmeret? 

 

IP2 altså jeg tror at hvis det ik havde været sådan en ting som de fleste i 

ens klasse gjorde.. altså hvis det sådan havde været unormalt eller 
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hvad man siger og sådan vælge det der valg med at blive konfirmeret 

så tror jeg måske ikke jeg havde tænkt så meget over at jeg ville det, 

men du ved sådan.. vi valgte bare sådan lidt alle sammen vi ville gerne 

konfirmeres. Der var ik sådan vildt meget baggrund på det, men…. 

 

FAS Så det var et fælles valg? 

 

IP2 Ja altså det var ikke sådan så jeg følte mig presset til det på grund af 

alle de andre gerne ville, men ja jeg tror egentlig bare at det ville jeg 

gerne  

 

FAS Har der så været andet der har præget dit valg eller har det kun været 

gennem dine venner? 

 

IP2 Altså det var jo ikke fordi sådan mine forældre var blevet konfirmeret 

og de sådan sagde at fordi min mor var jo ikke konfirmeret og min far 

sådan.. vi er jo overhovedet ikke særlig kristne i min familie. Vi går ikke 

engang i kirke i julen og sådan noget så det, men jeg tror egentlig mest 

det var sådan.. var bare sådan skolen og ja så snakkede vi jo sådan 

bare lidt om det siden vi var små sådan, ”hva hvordan skal din kjole se 

ud” og sådan noget så ja det var mest skolen og vennerne og sådan 

noget tror jeg.  

 

FAS Har der været noget tvivl omkring det? 

 

IP2 Ja altså jeg har jo tænkt sådan.. fordi jeg tror ik sådan rigtig på at gud 

findes og sådan noget, det er sådan om jeg virkelig skulle konfirmeres, 

men så tænkte jeg bare det vil jeg egentlig gerne  

 

FAS Vil du fortælle om din families forhold til kristendommen og kirken? 
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IP2 Jo ligesom før.. så er vi overhovedet ik særlig kristne i min familie altså vi 

fejrer jul og sådan eller så fejrer vi ik sådan rigtig påske eller noget og vi 

går aldrig i kirke udover når, da jeg skulle konfirmeret så skulle man i 

kirke et vist antal gange og sådan noget så det er egentlig bare 

sådan.. det er ik fordi nogen af os har noget i mod det at være 

troende og noget.. vi er bare ik sådansærlig troende selv. 

 

FAS Hvad med dine bedsteforældre eller tidligere generationer? Har der 

tidligere været en tradition for at være kristne og troende? 

 

IP2 Det ved jeg ik.. jeg synes i hvert fald vi har et meget sådan løst forhold 

til det der med at være kristen og sådan noget.. vi siger ik at vi ik er 

kristne, men det er helle ik sådan vi går meget i kirke eller noget. Heller 

ik mine bedste forældre. 

 

FAS Hvordan taler I om kristendommen i familien? 

 

IP2 Altså, da jeg skulle konfirmeres talte vi selvfølgelig lidt om det, men og 

sådan op til da jeg for eksempel skulle døbes så snakkede vi også 

sådan om at så havde vi muligheden for at blive konfirmeret senere og 

sådan noget, men det r ikke sådan noget i snakker om dagligt.  

 

FAS Hvordan opfatter du kirken? 

 

IP2 altså jeg synes bare det er meget sådan fredfuldt på en eller anden 

måde. Jeg synes sådan når man er i kirke så sidder man bare sådan og 

slapper af og lytter sådan lidt til hvad præsten siger og sådan noget og 

ja bare sådan fredfuldt synes jeg egentlig er det bedste ord. 
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FAS Hvordan opfatter du ting som korset? 

 

IP2 Altså jeg tænker bare sådan på det som et kristent symbol… jeg ved ik. 

Jeg tænker bare sådan på Jesus på korset og sådan noget når man 

tænker på kors 

 

FAS Hvilken betydning tillægger du dåben?  

 

IP2 Altså jeg ved ik rigtig hvad jeg skal svare til det….. jeg tror før jeg blev 

døbt.. jeg var jo en af de eneste i min klasse der ik var døbt tror jeg 

altså som der sådan var kristne eller hvad man skal sige. Jeg følte mig 

bare sådan.. jeg tænkte jeg jo var kristen før jeg var døbt og sådan 

noget selvom jeg ikke var døbt, men så har man jo stadig hørt at gud 

har plads til alle alligevel og sådan noget… så ja jeg tænker da lidt det 

sådan som et ritual for at komme ordentligt ind i kristendommen, altså 

sådan tænkte man virkelig var kristen, men før jeg var døbt der følte 

jeg ik jeg sådan var lukket udefra det eller hvad man skal sige. 

 

FAS Så du føler dig ikke mindre kristen af ikke at være barnedøbt? 

 

IP2 Næh.. det var jo ik sådan jeg følte en mega stor øhh forandring, da jeg 

blev døbt det var jo ik sådan så jeg følte mig lige pludselig kristen efter 

det jeg føler mig bare sådan som det samme stadig væk.  

 

FAS Hvilke personlige minder/oplevelser har du relateret til kirken og 

kristendommen? 

 

IP2 Altså hver jul så skal vi i kirke med skolen og det synes jeg det er virkelig 

hyggeligt det kan jeg huske siden jeg var helt lille og det er sådan lidt 

det sådan eneste jeg er kommet i kirken udover hvis jeg var til 
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barnedåb eller et eller andet. For vi gik ik sådan.. vi gik ik i kirke som 

sådan familie og noget så jeg tænker måske mest på sådan.. sådan 

nogle proppede kirker meden masse børn i og sådan noget der når jeg 

tænker på kirker.  

 

FAS Har du andre oplevelser i forbindelse med kirken eller kristendommen? 

 

IP2 Altså jeg har sådan en veninde Signe, som er sådan meget kristen så 

når jeg tænker på kristendommen.. hun var i hvert fald meget, i en lille 

alder så var hun meget sådan ”jeg tror på gud og gud findes og sådan 

noget” og så ved jeg ik så tror jeg bare jeg tænkte hun var lidt skør da 

hun sagde ”gud findes” og sådan noget så jeg tænker i hvert fald på 

hende når det er sådan med kristendommen, men jeg har ik sådan selv 

haft nogen sådan åbenbaringer om gud eller et eller andet (griner).  

 

FAS Hvad mener du med at hun er meget kristen? 

 

IP2 Altså jeg synes bare jeg tænkte hun var kristen i forhold til mig fordi at 

hendes familie de gik nogle gange i kirke og hun snakkede sådan om, 

hvordan hun troede på gud og så videre og så det gjorde vi ik rigtig i 

min familie, men jeg tror ik rigtig hun var vildt kristen egentlig, men det 

synes jeg bare den dengang. Jeg tror heller ik hun er det så meget 

mere. Ligesom da hun var lille der snakkede hun bare meget om at 

gud fandtes og sådan noget.  

 

FAS  Hvordan tænker du om det at være religiøs? Hvad indebærer det? 

 

IP2 Altså det har jeg egentlig også sådan tænkt lidt over selv nogle gange, 

men det der når man tror meget på noget så synes jeg næsten det 

bliver lidt ekstremt, hvis man sådan gør alt muligt for sin religion. Det ville 
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jeg i hvert fald ik selv gøre, men det e der jo sådan nogle der gør, men 

øhh … altså jeg ser jo ik mig selv som religiøs fordi.. jeg ser jo mig selv 

som kristen, men jeg føler sådan at, at jeg kan godt være mere religiøs, 

hvis man kan sige det sådan, altså sådan gå mere ind i ritualerne og 

sådan noget jeg ved ik jeg tænker også sådan lidt ritualer og sådan 

noget når man snakker religion og jeg tænker også bare sådan meget 

på sådan krige mellem religioner og sådan noget, altså, hvis man er 

meget religiøs og man sådan går i krig for sin religion og sådan noget 

det er i hvert fald ik sådan så jeg vil gå i krig for kristendommen. Jeg 

kan jo også sagtens give det op, hvis det skulle være det. Jeg tror at 

jeg stadig vil være den samme uden kristendommen, hvis man kan sige 

det sådan, men alligevel så synes jeg bare det er sådan lidt rart at 

have en eller anden religion og sådan være med medlem af eller hvad 

man siger. 

 

FAS Hvilke ritualer tænker du på når du siger ritualer? 

 

IP2 Altså jeg tænker sådan med kristendommen så tænker jeg sådan i 

julen selvom det jo ik sådan rigtigt er et ritual men at man bare sådan.. 

de ting der ligesom hører med til en religion og sådan noget med, hvis 

man for eksempel og gå med tørklæd og sådan noget.. det er ikke 

rigtig et ritual, men det er også sådan noget jeg tænker på. Sådan 

noget der hører med til ens religion.  

 

FAS  Vil du fortælle mig om hvordan du og dine venner/veninder taler om 

konfirmationen, troen og kristendom? 

 

IP2 Altså sådan op til konfirmationen så snakkede vi meget sådan om vi 

troede jo ik sådan på at der fandtes en gud og det fortalte vores præst 

også.. han troede heller ikke på at der sad en og kiggede på det og 
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sådan noget, men at det bare sådan lidt følte at det var sådan rart og 

sådan tilhøre kristendommen og sådan noget, men vi snakker ik sådan 

mega meget om det, men det er ik sådan at vi ik tør sige til hinanden 

hvordan vi føler omkring religion og sådan noget.  

 

FAS Har i diskussioner om kristendommen uafhængig af kristendommen eller 

er det kun i den forbindelse i taler om det? 

 

IP2 Jo altså nogen gange så for eksempel når man hører sådan om terror 

angreb og sådan noget så snakker vi om hvordan man kan sådan tro 

så meget på noget at man går ud og dræber uskyldige mennesker og 

sådan noget. 

 

FAS Hvad omfatter folkekirken for dig? Er det noget du kunne se dig selv 

være en del af når du bliver ældre?  

 

IP2 Altså det tror jeg da gerne jeg vil men jeg kan også godt forestille mig 

at jeg pludselig var en der bare ik vil tilhøre nogen religion eller sådan 

noget jeg ved det ik hel, men det tror jeg gerne jeg vil.  

 

FAS Hvilket forhold har du til religiøse handlinger og ritualer? Du snakkede 

lidt om det før, men kan du prøve at uddybe? 

 

IP2 Altså nogen gange, da jeg var lidt mindre i hvert fald så forestillede jeg 

mig lidt at der var en eller anden gud der sådan lyttede til noget man 

sådan tænkte og sådan noget og så kunne jeg godt ligge og tænke 

ting som om der var nogen der hørte det og sådan noget, men det er 

ikke sådan rigtig noget jeg gør længere, men jeg ved ik sådan, hvad 

jeg ellers gør der er sådan lidt religiøst. Men nogen gange der føler 

man sådan lidt at der er sådan, der er et eller andet over en eller hvad 
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man siger. Man har sådan lidt et billede af at gud han sidder oppe i 

himlen og nogen gange så tænker man sådan lidt at tænk hvis der er 

nogen der sådan sidder og kigger ned på mig lige nu og sådan følger 

med i hvad jeg laer og sådan noget. 

 

FAS Hvordan føler du, at du bliver influeret af dine omgivelser omkring tro? 

 

IP2 Altså det kan man ikke sådan rigtig undgå at blive tror jeg. Men jeg 

ved ik lige om jeg har nogle sådan bestemte eksempler, sådan 

specifikke, men ja man bliver jo sådan påvirket af alt det alle siger om 

ting og sådan noget.  

 

FAS Er der nogle bestemte oplevelser eller opfattelser du har taget til dig? 

 

IP2 Jeg kan huske jeg gik og snakkede sammen med nogle andre elever 

med en lærer før vi sådan, der i slutningen af sjette eller sådan noget 

tror jeg det har været for sådan om vi skulle konfirmeres næste år eller 

sådan noget og så snakkede vi med læreren om, hvorfor han var 

konfirmeret og han havde sådan sagt at det var ikke fordi han øhm 

troede på gud, men han troede på sådan lidt det gode i 

kristendommen. Han troede sådan på mange af de ting der blev 

skrevet.. der ar sådan beskrevet i kristendommen sådan. Han kunne 

godt lide mange af de ting der stod sådan i kristendommen. Det kunne 

han godt lide at leve sit liv efter eller hvad man siger og jeg tror måske 

det satte sig sådan lidt fast.  

 

FAS Hvad indebærer konfirmationen for dig?  

 

IP2 Altså som man tilhører kristendommen.. altså ik det at man ik kan sige 

fra på et andet tidspunkt, men man er jo sådan en del af den her 
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religion og ja sådan så siger man bare lidt ja til at være med i den 

religion synes jeg 

 

FAS  Hvad tænker du det kræves at være en del af kristendommen? 

 

IP2 Altså man vil jo nok tænke at det er sådan noget med at gå i kirke og 

sådan bede til gud og sådan, men det gør jeg jo ik rigtig. Jeg kan bare 

godt lide det der med at være sådan en del af det og jeg ved ik om 

jeg har min egn måde.  

 

FAS Hvad har kirken af betydning for dig nu hvor du er en del af 

kristendommen? 

 

IP2 Jeg føler da at man lidt mere viser engagement for at være en del af 

religionen, man går lidt mere ind i det, men jeg føler stadig væk godt 

man kan være en del af det uden at gå i kirke hele tiden.  

 

FAS Hvad er det modsatte af gud for dig? Hvilke forestillinger har du om det 

modsatte eller andet end gud? 

 

IP2 Så tænker jeg måske lidt det der med at man kan tro på det gode i 

religionen, men det kan man jo sådan i alle religioner, man kan måske 

tro på nogle af alle de ting der er skrevet ned for eksempel biblen. Der 

er for eksempel nogle ting i den som man synes er sådan rigtig rigtigt 

og så kan man lige som tro på de ord og sådan vælge at leve sit liv 

efter det og måske bare sådan ja bare tro.  

 

FAS Hvad tænker du i forhold til dig selv? Tror du på noget andet når nu 

ikke du tror fuldt ud på gud? 
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IP2 Altså  jeg tror ik på en eller anden gud hvis man kan sige det sådan og 

jeg tror heller ikke på det der med at gud skabte verden og sådan 

noget der. Så er jeg mere ovre i Big Bang og sådan noget der, men 

øhm jeg ved ik om jeg tror på noget andet end at der er en gud, men 

nogen gange føler man alligevel sådan, så tænker man der kunne jo 

egentlig godt være et eller andet som er sådansidder og kigger på en 

eller sådan noget, men jeg ved ik jeg tror ik på gud som en person i 

hvert fald, som sådan siger du kommer i helvede og du kommer i 

helvede” eller hvad man skal sige, måske bare mere som sådan bare 

et eller andet der bare sådan er der eller jeg ve dik rigtig hvordan man 

skal forklare det.  

 

FAS I hvilken form tænker du så gud som? 

 

IP2 Det ved jeg ik måske bare sådan lidt over alt agtigt eller sådan. Jeg 

ved ik rigtig hvad man skal sige. Bare sådan lige som noget vind der 

bare er over det hele eller et eller andet.  

 

Bilag 4: 

Oversigt over koder 
 
 
Kategori: Konfirmationen  

Kode: Valg af konfirmation  
Kode: Konfirmation som begivenhed 

 
Kategori: Tro 

Kode: Den unges tro 
Kode: Form for tro 
Kode: Andre unges tro 
Kode: Tro som handling  
Kode: Religiøsitetens grader 
Kode: Familiens tro 
Kode: Forældrenes tro 
Kode: Normer for tro 
Kode: Individualitet 
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Kategori: Kristendommen 

Kode: Viden om kristendommen  
Kode: Samtalen om kristendommen 
Kode: Tilslutning til kristendom 
Kode: Kristendommen som følelse 
Kode: Kristendommen som handling 
Kode: Kristendommen som et fællesskab  
Kode: Karakteristik af kristendommen 
Kode: Kirkerummet 
Kode: Dåbens betydning  
 

 

Bilag 5: 

Kodning af udsnit fra interview 1 

 

FAS Hvilken betydning tillægger du dåben?  

 

IP1 Øhh ej, Den har ikke den store betydning. Jeg tror bla. 

også det er derfor at jeg har valgt ikke at blive 

konfirmeret fordi jeg ik ved så meget om 

kristendommen og så har det jo ikke rigtig talt til mig 

på den måde når jeg ik rigtig er blevet sat ind i 

tingene, hvordan det fungerer, hvad det egentlig vil 

sige og være kristen. 

 

FAS Hvilke personlige minder/oplevelser har du relateret til 

kirken og kristendommen? 

 

IP1 Nej ik rigtig … altså jeg tror nogen gange, da jeg har 

været mindre der har jeg sådan bedt til gud på en eller 

anden måde, men det har, altså, det har ik rigtig 

betydet noget fordi øh det ved jeg ik, det var bare fx i 

en fodboldkamp, nu spiller jeg jo fodbold øhm der kan 

det godt være jeg lige har sagt et eller andet med sådan 

 
 
 
Dåbens betydning 
Valg af konfirmation  
 
Viden om kristendom 
Den unges tro 
 
Samtale om 
kristendom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form for tro 
 
 
Religiøsitetens grader 
 
 
Den unges tro 
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”kom nu, vi skal vinde” eller et eller andet ”vær på 

vores side”, men ja jeg ved ik det har jo ikke betydet 

noget på den måde, det er bare sådan … ja det er svært 

at sige 

 

FAS Hvordan tænker du om det at være religiøs? Hvad 

indebærer det? 

 

IP1 Så tænker jeg på nogen der har sådan en meget stærk 

tro og holder sig til det i hverdagen og nærmest hele 

tiden, hele tiden relaterer til den tro sådan, hvad der vil 

være rigtigt eller forkert og noget man er hele tiden. 

 
 

 
 
 
 
Form for tro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religiøsitetens grader 
 

Bilag 6: 

Kodning af udsnit fra interview 2 

 

FAS Hvad med dine bedsteforældre eller tidligere 

generationer? Har der tidligere været en tradition for at 

være kristne og troende? 

 

IP2 Det ved jeg ik.. jeg synes i hvert fald vi har et meget 

sådan løst forhold til det der med at være kristen og 

sådan noget.. vi siger ik at vi ik er kristne, men det er 

heller ik sådan vi går meget i kirke eller noget. Heller 

ik mine bedste forældre. 

 

FAS Hvordan taler i om kristendommen i familien? 

 

IP2 Altså, da jeg skulle konfirmeres talte vi selvfølgelig 

lidt om det, men og sådan op til da jeg for eksempel 

skulle døbes så snakkede vi også sådan om at så havde 

 
 
 
 
 
 
 
Religiøsitetens grader 
 
Forældrenes tro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtale om 
kristendom 
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vi muligheden for at blive konfirmeret senere og sådan 

noget, men det er ikke sådan noget vi snakker om 

dagligt.  

 

FAS Hvilken betydning tillægger du dåben?  

 

IP2 Altså jeg ved ik rigtig hvad jeg skal svare til det….. 

jeg tror før jeg blev døbt.. jeg var jo en af de eneste i 

min klasse der ik var døbt tror jeg altså som der sådan 

var kristne eller hvad man skal sige. Jeg følte mig bare 

sådan.. jeg tænkte jeg jo var kristen før jeg var døbt og 

sådan noget selvom jeg ikke var døbt, men så har man 

jo stadig hørt at gud har plads til alle alligevel og 

sådan noget… så ja jeg tænker da lidt det sådan som et 

ritual for at komme ordentligt ind i kristendommen, 

altså sådan tænkte man virkelig var kristen, men før 

jeg var døbt der følte jeg ik jeg sådan var lukket udefra 

det eller hvad man skal sige. 

 

 

Dåbens betydning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristendommen som 
et fællesskab 
 
 
Dåbens betydning 
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kristendommen 
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