
Worldviews og Praksis 

Alle har et worldview, men ikke alle er enige om, hvad et worldview er. 

Samlende kan man tale om, at det er den måde, man ser verden omkring 

sig på. Hvordan man forstår denne omverden, og på hvilken baggrund man 

søger at agere i en given situation. Man kunne bruge det billede, at et 

worldview er som et par briller, uden hvilket man ikke kan se. 

Netop de ordbilleder (metaforer), vi bruger, når vi skal forstå og forklare 

det, vi ellers vanskeligt forstår, er efter flere teoretikeres mening helt 

afgørende for forståelsen af, hvad et worldview er. De siger, at et 

worldview er en samling af metaforer, fordi vi bruger metaforer til at 

bearbejde, organisere og forstå de indtryk, vi får. Videre siger teoretikerne, 

at vore fortællinger rummer de bevidste lag i vor forståelse af verden, 

medens metaforerne rummer de ubevidste. Ikke desto mindre former 

disse ubevidste lag vore handlinger. Der er en sammenhæng mellem vore 

ubevidste billeder og vor måde at agere på. 

Derfor bliver worldviews så interessante at undersøge i forhold til konkret 

praksis, her forstået som evnen til religionsdialog. Flere undersøgelser 

viser, at f.eks. mange folkekirkepræster og mange såkaldte spirituelle har 

utroligt svært ved at tale med hinanden, selvom hovedparten af de 

spirituelle er medlemmer af folkekirken. Og man når slet ikke at tale 

teologi eller åndelighed, for noget andet synes at stå i vejen. Måske kan en 

undersøgelse af metaforerne, som samler sig i disse aktørers worldviews 

vise, hvad der er på færde. To kendte sprogforskere, som har arbejdet med 

metaforer, siger, at en metaforisk forestillingsevne er altafgørende, når der 

skal skabes kontakt og kommunikeres erfaringer, der ikke er fælles. Man 

må kunne justere sit verdenssyn og den måde, ens erfaringer kategoriseres 

på for at være i dialog.  



Program: 

 

10.00 Kaffe og et rundstykke 

10.15 Velkomst og introduktion 

 

10.30 Hvad er et worldview? v/Thomas Jakobsen 

11.15 Pause 

11.20 Tre verdenssyn: 

 Teistisk v/Johannes Hansen 

 Holistisk v/ Stig Ingemann Pedersen 

 Videnskabeligt v/Peter Øhrstrøm 

12.20 Pause 

12.25 Refleksion/opsamling/spørgsmål v/Peter Øhrstrøm 

 

12.50 Frokost 

 

13.30 Worldviews og metaforer v/Thomas Jakobsen 

14.15 Pause 

14.30 Metaforer og religionsdialog (gruppesamtale) 

 

15.15 Kaffe 

 

15.30 Worldviews og religionsdialog – reflekterende samtale 

v/Peter Øhrstrøm og Thomas Jakobsen 

16.15 Afsluttende bemærkninger 

  



Oplægsholdere: 
 

Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet, institut for Psykologi og 

kommunikation. 

 

Thomas Jakobsen, ph.d. stipendiat ved Aalborg Universitet, institut for 

psykologi og kommunikation. 

 

Johannes Hansen, cand. theol. Præst ved Apostolsk kirke, Aalborg. 

 

Stig Ingemann Pedersen, holistisk healer, praksis på Mors. 

 

 

 

 

 

 

Praktisk: 

Studiedagen finder sted i Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. 

 

Transport: Bus 11 og 15 stopper i gåafstand.  

Parkering ved Bispegården eller Hasseris kirke. 

 

Deltagelse i studiedagen er gratis. 

 

Tilmelding pr. mail til tja@km.dk eller 21670167. 
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