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Miljøets Metaforer Om CO2 problemer

Købmanden Moralisten

”Mest miljø for pengene” Købmand: Miljøbeskyttelse
er en vare, der kan købes

Kræmmertankegang

Renselse fra synd Kristendom: dåb
Det rene/urene

Energi(teknologi)
”Ren/beskidt” energi





Et worldview komponent

• Præst

• Pluralistisk (religion er som floder der samles i det samme hav)

• Induktivt (sandheden komme indefra os selv) (bakse for at finde)

• Dialogisk (fundamental respekt) (vi kan berige hinanden)

• Fra ontologi (Det er den samme Gud)

• Orden/behov for orden (.. ikke I sådan et gedemarked. For meget støj). 



l”vores begreber strukturerer vores 
opfattelse af verden, hvordan vi 
bevæger os rundt i den, og hvordan vi 
forholder os til andre mennesker” 

”I og med at kommunikationen er 
baseret på det samme begrebssystem 
som tanke og handling, er sproget en 
vigtig kilde til oplysninger om, hvordan 
dette begrebssystem ser ud”



”fortællinger er en af de naturlige 
kognitive og sproglige former, som 
mennesker forsøger at organisere og 
udtrykke mening og viden igennem.”

Steinar Kvale/Svend Brinkmann med henvisning til E. G. Mischler
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Worldhypothesis

Stephen C. Pepper (April 29, 1891 – May 1, 1972)

Inadequate root metaphors
Mysticism
Animism

(Relatively) adequate root metaphors
Formism
Mechanism
Contextualism
Organicism

WorldHypothesis (1942)



Ideen om at metaforer kan skabe virkeligheder, går imod de 
fleste traditionelle opfattelser af metaforer. Årsagen er at 
metaforer traditionelt er blevet anset for at være et rent 
sprogligt fænomen snarere end et middel til strukturering af 
vores begrebssystem og den slags dagligdags aktiviteter, vi 
udfører. Det er fornuftigt nok at antage, at ord alene ikke 
forandrer virkeligheden. Men forandringer i vores 
begrebssystem forandrer det, der er virkeligt for os, og 
påvirker maden, vi opfatter verden på og vores deraf følgende 
handlemåde.

Lakoff/Johnson, Hverdagens metaforer.



Dialog er mennesker, som 
mødes og taler sammen om  
deres anliggender. De banker 
på hinandens døre, de 
inviteres ind i andres huse, 
krydser grænser, finder sig 
selv ved det skel, hvor de 
lytter, observerer, og taler. Og 
noget sker.

Notto R. Thelle (2009)
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Hvem, hvad, hvor?
•Hvad er religionsdialog?
•Religionsdialog med hvem?
•Hvorfor religionsdialog?

1. Interview hinanden på skift. Intervieweren prøver at få alle tre spørgsmål 
besvaret. 2. De øvrige noterer alle metaforer, de hører. 3. Når alle er interviewet, 
sammenholdes den enkeltes metaforer i betydningsfelter. 5. Hvad ”refererer” den 
enkelte metafor til? 6. Test på den interviewede, at det faktisk er det, han /hun 
mener, eller om der skabes uerkendte/uønskede associationer. 


