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Forord
Videnskabernes forskellige discipliner arbejder på at kortlægge virkelighe-
den i dens mange dimensioner. Et centralt og grundlæggende videnskabs-
teoretisk spørgsmål, der går igen på tværs af både humaniora, samfunds-
videnskab, og naturvidenskab, er, hvilket forhold der eksisterer mellem
forskeren som kortlægger, og det kort der er resultatet. I hvor høj grad er
billedet formet af forskerens interesser, kontekst og grundantagelser?

Stiller man skarpt på religionsvidenskaben, kan man på denne bag-
grund spørge: Er forskerens begreb om ’religion’ i bund og grund dikte-
ret af en virkelighed ’derude’? Eller er det snarere en akademisk kon-
struktion? Er det overhovedet muligt at definere religion neutralt?
Hvordan skal forskeren (som selv kan være ateist, agnostiker eller reli-
giøs) forholde sig til den religiøse insider? Hvilke typer af forklaringer er
der til rådighed? Inden for hvilken overordnet ramme skal religionsfor-
skeren bedrive sin videnskab? Og i forlængelse heraf: Er det muligt at
forske i, og formidle, religion på en værdifri måde?

Baggrunden for denne antologi er, at vi savnede en samlet opmærksom-
hed på disse grundlæggende diskussioner i religionsforskningen. Det var
(og er) vores fornemmelse, at de mange kræfter, der er blevet brugt på at
diskutere forholdet mellem religionsvidenskab og teologi, har været med
til at fjerne opmærksomheden fra det forhold, at der er nogle viden-
skabsteoretiske spørgsmål, som er specifikke for religionsforskningen,
og som stadig er relevante at diskutere. Lad os her nævne to eksempler.      

På den internationale religionsvidenskabelige scene synes det at
være et udbredt synspunkt, at ’religion’ primært er en akademisk kon-
struktion. Et sådant konstruktivistisk og anti-realistisk syn på mulighe-
den for at definere religion synes til tider (implicit eller eksplicit) at posi-
tionere sig i opposition til forestillingen om, at religion er noget sui gene-
ris, noget helt særligt (og dermed afgrænset og definerbart), med direk-
te forbindelse til noget transempirisk, dvs. en position der er knyttet til
en religiøs realisme (som antager at det religioner handler om, eksisterer
uafhængigt af hvordan vi ser verden). Men måske peger dette i retning
af et falsk dilemma? Måske er det muligt at pege på essentielle og reale
træk ved religion uden at ende i en, mere eller mindre slet skjult, religiøst
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farvet essentialisme. Der synes her at være en mulighed for at give debat-
ten endnu et perspektiv.

Det andet eksempel har at gøre med, hvorvidt forskeren kan undgå
at tage stilling til religioners egenforståelser som sande og værdifulde.
Religionsvidenskab definerer sig selv i modsætning til teologi, idet
grundperspektivet er sekulært, dvs. ikke-religiøst. Men hvad vil det mere
præcist sige? Skal religionsforskeren ’nøjes’ med at beskrive, kategorise-
re og sammenligne religiøse fænomener, som den udbredte metodologi-
ske agnosticisme foreskriver? Hvis ikke, i hvilken udstrækning kan og
bør religionsvidenskaben så være forklarende og/eller religionskritisk?
Vil den naturvidenskabeligt orienterede kognitionsforskning fx automa-
tisk underminere religiøse udøveres udsagn om verden og livet?

Til disse to eksempler kommer, at vi samtidig var interesserede i at
tematisere forholdet mellem religionsvidenskab og filosofi. Traditionelt
har en kombination af de to fag været identisk med religionsfilosofi i
form af ’teologiseret filosofi’ med fokus på fx gudsbeviser og det ondes
problem. Meget tyder dog på, at en ’ikke-teologiseret’ filosofi har noget
at tilbyde religionsvidenskaben. En sådan kan være med til at belyse
spørgsmål om begrebsdannelse samt levere perspektiver, som er relevan-
te for metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser.

For at sætte fokus på sådanne spørgsmål arrangerede vi i efteråret 2008
et større symposium på Syddansk Universitet, hvor forskere fra Odense,
Århus og København var inviteret til at diskutere religionsvidenskabens
videnskabsteori. Den store interesse, der viste sig at være for dette arran-
gement, betød, at vi også besluttede at samle bidrag til denne antologi
om emnet – nogle temaer går igen fra symposiet, andre er udeladt, mens
nye er kommet til.

Bogens tre første kapitler handler om, hvorvidt og hvordan det er
muligt at definere religion. Diskussionen er central, fordi det på den ene
side virker oplagt, at en bestemmelse af genstandsfeltet må være en
betingelse for en videnskabelig kortlægning, mens man på den anden
side kan pege på både praktiske, principielle og samfundspolitiske pro-
blemer ved at foretage kategoriseringen. Caroline Schaffalitzky argu-
menterer for, at religionsforskningens betænkeligheder ved at foreslå en
religionsdefinition er overdrevne. Lars Albinus er mere skeptisk og afsø-
ger i sit kapitel de skjulte implikationer (i form af fx magtrelationer og
erobring af fagområder), der kan ligge i tilsyneladende neutrale, akade-
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miske definitioner af religion. Endelig argumenterer Mikael Aktor for, at
der kan være faglige grunde til at foretrække et flydende religionsbegreb,
fordi dette simpelthen er mere i overensstemmelse med den virkelighed,
som skal udlægges – en idé, der illustreres med Soka Gakkai som konk-
ret eksempel.

De følgende to kapitler af Tove Tybjerg og Søren Harnow Klausen
diskuterer på forskellig vis insider/outsider-problemet i religionsviden-
skaben. Nogle har traditionelt hævdet, at religion kun for alvor kan for-
stås ’indefra’ af den, som selv er religiøs, fordi centrale elementer er util-
gængelige fra outsiderens perspektiv. Andre har til gengæld peget på, at
outsiderens blik er mere nøgternt og derfor er et bedre udgangspunkt for
den religionsvidenskabelige kortlægning og forklaring. Tove Tybjerg
undersøger med baggrund i eksempler fra den historiske religionsforsk-
ning, hvordan det nøgterne og det engagerede kan afbalanceres, og argu-
menterer for, at forskerens egne overbevisninger ikke behøver udgøre et
problem for den videnskabelige integritet, omend idealet om værdifri-
hed kan være vanskeligt at realisere i praksis. 

Søren Harnow Klausens kapitel diskuterer også insider/outsider-
problemet, men rejser tillige en række mere generelle spørgsmål om reli-
gionsvidenskabens mulige egenart, metoder og forudsætninger. En gen-
nemgående tanke i kapitlet er, at religionsvidenskabelige fortolkninger
og forklaringer må bygge på klassiske hermeneutiske metoder, men at
der i dette ikke ligger en afvisning af sociologiske og endda naturviden-
skabelige tilgange og forklaringer.

Spørgsmålet om de grundlæggende metoder i religionsvidenskabelig
kortlægning er også centralt i kapitlerne 6, 7 og 8, hvor Olav Hammer &
Asbjørn Dyrendal, Jesper Sørensen og Torben Hammersholt diskuterer,
hvilken overordnet metodisk ramme der bør være for religionsforske-
rens virke. Temaet er ikke først og fremmest religionsvidenskabens
afgrænsning fra fx teologien; en sådan forudsættes. Udgangspunktet er
derimod en kritik af den metodologiske agnosticisme, for forfatterne er
alle enige om, at denne position rummer problematiske elementer. Der
er således lagt op til en bredere funderet religionskritik samt en diskus-
sion af rækkevidden af en sådan. De tre kapitler er fælles om at foreslå,
at religionsforskningen bør være naturalistisk funderet, men der er ikke
uvæsentlige forskelle i den måde, som dette naturalistiske fundament
formuleres på.

I bogens to sidste kapitler præsenterer og diskuterer Tim Jensen og
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Annika Hvithamar nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når forske-
ren inden for de akademiske mure møder ’virkeligheden’ uden for
murerne. Det fremgår, hvordan forskeren som kortlægger af religion
indgår – på godt og ondt og med sin gode vilje eller ej – i en kamp om at
diktere dagsordenen og tegne det ’korrekte’ billede af verden. Både Tim
Jensen og Annika Hvithamar skriver ud fra personlige erfaringer.
Førstnævnte med udgangspunkt i en kontrovers med bl.a. Jyllandsposten
i kølvandet på udtalelser, der forholdt sig til det at tegne profeten
Muhammed. Sidstnævnte med udgangspunkt i en diskussion, der rejste
sig i forbindelse med udgivelsen af undervisningsbogen Danske
Verdensreligioner – Kristendom, hvor det fra flere sider blev opfattet som
kontroversielt, at Jehovas Vidner var medtaget som repræsentant for en
religiøs kristen minoritet.

Tim Jensen viser, hvilke problemer der kan være forbundet med at
formidle forskningsbaseret viden på mediernes præmisser, og han argu-
menterer for, at det er mere end svært, både i teori og praksis, at opret-
holde et skel mellem det neutrale og videnskabelige på den ene side og
det ideologiske og politiske på en anden. Han opfordrer til, at forskeren
trods disse udfordringer fortsat bør formidle sin viden i offentligheden
til gavn for samfundet. I Annika Hvithamars kapitel illustreres til gen-
gæld, hvordan forskeren som outsider kan blive inddraget i en intern
insider/insider-debat om den ’sande’ kristendom, og hun argumenterer
for, at præmisserne for den drejning, debatten om hendes bog tog, rum-
mer en implicit tilsidesættelse af veletablerede videnskabelige metoder
inden for de akademiske mure.

Som det fremgår af ovenstående, er bogen en blanding af rent teoretiske
kapitler og af kapitler, som tager udgangspunkt i konkrete cases. Den
henvender sig til religionsstuderende ved de videregående uddannelser,
og det er tanken, at antologiens kapitler kan bruges i forbindelse med
undervisningsforløb i metode og teori samt videnskabsteori. Alt i alt
håber vi, at der med denne antologi er givet endnu et værdifuldt bidrag
til overvejelserne om religionsforskningens grundlagsdiskussioner.

Torben Hammersholt 
og Caroline Schaffalitzky de Muckadell

Syddansk Universitet, maj 2010
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Religionsdefinitioner og
videnskabelig realisme

Caroline Schaffalitzky de Muckadell

Religionsdefinitioner som politisk og fagligt sprængstof
I 2002 bragte tv en dokumentarudsendelse, der tydede på, at Sai Baba-
bevægelsen smykkede sig med fingerede ’mirakler’, ligesom bevægelsen
blev anklaget for seksuelle overgreb. Den danske kirkeminister blev
efterfølgende bedt om en kommentar, og Ritzau citerede hende for at
være ”… parat til at fratage bevægelsen anerkendelsen som trossam-
fund”, hvis anklagerne om falske mirakler og pædofili holdt (Ritzau 30.
januar 2002). Tilfældigvis faldt denne sag netop sammen med store
opgør om pædofile overgreb i den katolske kirke i Storbritannien og
USA, og det oplagte spørgsmål for vittige hoveder var derfor, om man
kunne være helt sikker på, at katolikkernes mirakler var ægte. Ellers ville
de jo (ifølge ministerens kriterier) stå til at miste den statslige anerken-
delse som religion i Danmark.

Som det fremgår af anekdoten, er det i Danmark i sidste ende en
politisk afgørelse, hvorvidt en organisation kan opnå officiel anerkendel-
se som religion og dermed få del i visse juridiske og økonomiske privile-
gier.1 Men eksemplet rummer flere andre interessante aspekter. Det
berører også det forhold, at det ikke er sikkert, at ens intuitive afgræns-
ning af, hvad der tæller som religion, holder for en nærmere undersøgel-
se, og dette kan naturligt lede hen til dybere overvejelser over, hvordan
man overhovedet skal definere religion. For ganske vist er der forskel på
at erkende, at noget er religion, og at anerkende det som en religion (og
tildele det privilegier), men man må formode, at det er en nødvendig
betingelse for at blive politisk anerkendt som religion, at noget rent fak-
tisk er en religion, og at en anerkendelse derfor også må forholde sig til
definitionsspørgsmålet.
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Imidlertid er begrebet ’religion’ interessant netop derved, at det på
den ene side er et dagligdags begreb, som de fleste uden videre forstår,
men at det på den anden side viser sig vanskeligt at definere præcist. En
første indskydelse for mange i Danmark vil være at sige, at religion er
noget med at tro på en eller flere guder, men ved nærmere eftertanke vil
man alligevel medgive, at der kan være religioner, hvor guder ikke spil-
ler nogen større rolle. Et næste træk kunne så være at sige, at religion har
at gøre med tilværelsens dybeste spørgsmål og værdier, men denne defi-
nition synes til gengæld at være alt for bred, fordi den også kan omfatte
fx politiske ideologier, filosofiske systemer eller psykologiske behand-
lingsformer, som man ellers ikke forbinder med religion. Denne spæn-
ding mellem ’religion’ som både noget meget velkendt og noget vanske-
ligt artikulerbart kunne måske i sig selv få nogle til at anbefale, at man
holder sig til de vage bestemmelser fra daglig tale og ikke forsøger sig
med mere klare definitioner, men mange situationer kalder på en afkla-
ring. Det gælder fx, når ministeren skal beslutte, om scientology skal
anerkendes som trossamfund, når man argumenterer for, at religionens
indflydelse i det offentlige rum skal begrænses, og i diskussionen om,
hvorvidt teorien om intelligent design er religion snarere end videnskab
(se fx Christensen og Klausen 2007 om sidstnævnte).

Men hvem er leveringsdygtig i en definition af religion? Selvom man
måske skulle tro det, kan problemet ikke uden videre løses ved at gå til
religionsvidenskaben. Her er det faktisk omstridt, hvorvidt og i så fald
hvordan ’religion’ kan defineres, og de fleste stiller sig tilfredse med en
form for pragmatisk afgrænsning af feltet. At det forholder sig sådan, er
noget, der typisk overrasker folk uden for religionsvidenskaben, og et af
målene med denne artikel er at belyse, hvor denne modstand mod at for-
søge at definere kommer fra, og hvor velbegrundet den er. En afklaring
af disse ting vil også kunne bidrage til at tegne et billede af religionsvi-
denskabernes selvforståelse og grundlæggende videnskabsteoretiske dis-
kussioner.

Modviljen blandt nogle religionsforskere mod at definere religion
skyldes kort fortalt, at der er en udbredt opfattelse af, at en definition vil
forudsætte en problematisk essentialisme, som igen forudsætter en lige
så problematisk realisme. I praksis er det imidlertid ofte nødvendigt for
forskere at definere religion i forskellige sammenhænge – fx når de skal
redegøre for deres valg af studieobjekter. Løsningen her er for mange at
erstatte egentlige almengyldige definitioner (som handler om, hvad reli-
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gion som sådan er) med brugsbestemte definitioner, som blot fastlægger,
hvordan ordet ’religion’ skal forstås i fx en bestemt videnskabelig artikel.
I det følgende skal vi se, hvad essentialisme og realisme er, og hvorfor
disse tilgange opfattesc som problematiske. Herefter vil vi se nærmere på
de omkostninger, det har, hvis man blankt afviser muligheden af egent-
lige definitioner. Jeg vil dog indlede med at præsentere en skitse til et for-
slag til, hvad der faktisk er indeholdt i begrebet religion (se Schaffalitzky
de Muckadell 2009 for en mere detaljeret redegørelse både for definitio-
nen og for metodiske overvejelser over definitionsprocessen).

Et definitionsforslag
Først og fremmest foreslår jeg, at man skelner mellem tre forskellige
slags elementer, der indgår, når vi tænker på religion: de nødvendige, de
typiske og de associerede. De nødvendige elementer er de træk, som
noget skal have for at være religion. Ud over disse er der også typiske ele-
menter og træk, som man normalt vil forvente, at en religion har, men
som ikke er nødvendige, fordi der kan være tilfælde, hvor noget er reli-
gion på trods af, at det ikke har disse træk. Endelig er der associerede
træk, som intuitivt forbindes med religion, selvom de ikke er nødvendi-
ge og måske heller ikke er typiske. Lad os se nærmere på denne opdeling.

De nødvendige elementer er det kognitive og det normativt-prakti-
ske. Klassisk religionsfilosofi er tilbøjelig til at fokusere mest på de kog-
nitive aspekter af religion, men det må understreges, at de øvrige er lige
så vigtige: Hvis en person oprigtigt mener, at karmaloven er sand, men i
øvrigt er helt uinteresseret i dette forhold (fx betragter det som et hende
uvedkommende faktum på linje med arternes biologiske udvikling) og
ikke på nogen måde lader det påvirke sine valg eller værdier, vil man nok
tøve med at kalde personen religiøs. Dette tyder på, at det intellektuelle
kognitive element ikke er tilstrækkelig basis for religion, men at det
praktisk-normative også er nødvendigt.

Det nødvendige kognitive aspekt kan tage forskellige former (fx
overbevisning, tro, håb, eller frygt), men der er visse krav til indhold og
karakter for, at det kan udfylde sin rolle som nødvendigt element.
Kravene til indhold er, at det skal angå noget overnaturligt af et vist for-
mat (’scope’) med normative implikationer. Kravene til karakter er en vis
grad af vigtighed og internalisering (der fx medfører en vis ’træghed’ i
ændring af indhold eller ens forhold til det). Kravene betyder fx, at det at
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gå med en harefod i lommen som lykkebringer ikke er religion (trods
overnaturligt indhold med normative implikationer), fordi det mangler
’scope’ (forstået som format eller rækkevidde), og at Aristoteles’ metafy-
sik og ’ubevægede bevæger’ formentlig heller ikke er det (fordi det
mangler den rette karakter), men at både buddhisme, kristendom og sci-
entology er religion. De nødvendige elementer kan afbildes sådan:

Fig. 1: De elementer, der er nødvendige for, at noget tæller som religion.

Ud over de nødvendige elementer er der som nævnt både typiske og
associerede elementer. De typiske, men ikke-nødvendige elementer kan
fx være ritualer, artefakter eller institutionelle træk. Da de associerede
elementer er ikke-nødvendige og muligvis ikke-typiske træk, indgår de
følgelig ikke i definitionen, skønt de kan være del af den måde, vi opfat-
ter religion på. Eksempler på associerede træk kan være fanatisme, høj
moralsk standard eller irrationalitet (dog typisk ikke samtidig). Ideen
om associerede elementer kan illustreres med de træk, der ofte associe-
res med håndværkere: nemlig at de er mænd, at de ofte er forsinkede, at
de tager overpris for deres arbejde, eller at de kører hensynsløst i trafik-
ken. Ingen ville dog drømme om at lade disse træk være essentielle egen-
skaber, som må indgå i definitionen af ’håndværker’. På samme måde er
det vigtigt at skelne mellem nødvendige, typiske og associerede træk i
definitionen af religion.

Denne foreslåede definition er vag på flere måder, fordi trækkene
’scope’, internalisering og vigtighed er graduerede egenskaber, som kan
være mere eller mindre udtalte. Det betyder, at definitionen er åben for,
at der kan findes ægte grænsetilfælde, hvor det ikke er til at afgøre, om
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noget er religion eller ej (et bud på et grænsetilfælde kunne være visse
former for helsekostbevægelser, hvor det afgørende så kunne blive
spørgsmål om typiske træk som fx ritualisering og institutionalisering).
Samtidig er mit bud dog, at uklarhed om kategorisering typisk ikke har
at gøre med egentlige grænsetilfælde, men blot med manglende empirisk
kendskab til det eksempel, der diskuteres. (Dette gælder formentlig også
inden for religionsforskningen; da flere fagfolk blev interviewet til et
temanummer af bladet Tabu (Langemark 2007), om bl.a. hvorvidt scien-
tology er en religion, svarede flere, at de vidste for lidt om organisatio-
nen til at kunne udtale sig).

Ikke desto mindre kan det definitionsforslag, som er præsenteret her,
med rimelighed kaldes essentialistisk: Det udpeger de (essentielle og
andre) elementer i religionsbegrebet, som er grundlag for vores vurde-
ringer af, om noget tæller som religion (omend defintionen også har en
familielighedskomponent, jf. Albinus’ kapitel). Men som allerede nævnt
bliver essentialisme ofte opfattet som problematisk, og i det følgende skal
vi se nærmere på grunde hertil.

Indvendinger mod essentialisme
Det er sjældent, at religionsvidenskabsfolk forklarer nøjagtigt, hvad de
forstår ved essentialisme, men som regel tyder diskussionerne på, at
essentialisme ses som den opfattelse, at man kan afgøre, hvilke centrale
egenskaber ved religion der gør det til netop religion (i modsætning til
de mere tilfældige egenskaber). Hvis dette er muligt, kan man definere
religion ved at pege på disse essentielle træk, og man kan gå videre og
bruge definitionen til i praksis at skelne mellem religion og ikke-religion
og fx forklare den ændring, der sker i kategorisering, når yoga går fra at
være en religiøs praksis til at være en ikke-religiøs træningsform på et
gymnastikhold.

Der er forskellige slags argumenter imod essentialisme i spil. Nogle af
de hyppigste indvendinger er, at essentialismetanken strider imod, hvad
vi empirisk ved om religioner, og/eller at essentialisme altid er proble-
matisk, fordi den er udtryk for en skjult dagsorden af teologisk, politisk,
moralsk eller anden art. Disse argumenter er imidlertid langt fra så stær-
ke, som de gerne antages at være. 
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a. Foranderlighed og mangfoldighed
Den første type indvending mod essentialismen tager udgangspunkt i
religioners mangfoldighed og foranderlighed. Argumentet er, at essenti-
alismens forsøg på at fastholde religion som et bestemt afgrænset fæno-
men står i kontrast til det faktum, at religion er i evig forandring:
Ritualer, teksttolkninger og normer skiftes ud, og oftest viser det sig, at
folk i praksis mere eller mindre ubevidst sammensætter forskellige reli-
giøse traditioner og ikke-religiøse praksisser på en måde, så de tvinger
forskeren til at bryde med forestillingen om, at religioner er statiske
strukturer, der kan defineres ved et bestemt indhold (denne idé synes fx
implicit i Asad 1993: 27-29 og McGuire 2008: 4-5).

Der er ingen tvivl om, at påpegningen af religioners mangfoldighed
og foranderlighed er korrekt, og at den enkelte religiøses praksisser og
forestillinger ofte passer meget dårligt med de traditionskategorier, som
forskeren forsøger at beskrive feltet i. Disse forhold er dog ikke i sig selv
afgørende for, hvorvidt kategorien religion har en essens og kan define-
res, og der kan gemme sig en kategorisammenblanding bag indvendin-
gen om foranderlighed. Det er et faktum, at religiøse traditioner foran-
drer sig hele tiden, men deraf følger ikke, at kategorien ’religion’ foran-
drer sig – man kan sammenligne det med, at dyr forandrer sig (gennem
evolution), uden at det betyder, at kategorien ’dyr’ gør. 

Ikke desto mindre er det sandt, at der har været mange forgæves for-
søg på at lave en definition, der indfanger alt det, man gerne vil have med
(fx buddhisme) uden at få for meget med (fx fodbold eller nationalisme).
Man kunne måske forestille sig, at grunden til denne situation er, at ’re-
ligion’ i virkeligheden dækker over væsensforskellige fænomener og
således er en kunstig kategori på samme måde, som en klasse af ’plane-
ter i solsystemet + ting i min lomme’ er det. I så fald bør man justere
sprogbrugen eller lave nogle tekniske termer på samme måde, som da
det viste sig, at ’jade’ faktisk dækker over to forskellige mineraler, nem-
lig ’aktinoleit’ og ’jadeit’. Men hvorvidt der virkelig er tale om en kunstig
kategori, er et empirisk spørgsmål, og der synes ikke umiddelbart at være
grunde til at mistænke, at det forholder sig sådan (se dog Boyer 1996 for
et forsvar for en beslægtet opfattelse). 

En mere sandsynlig grund til, at det er svært i praksis at definere reli-
gion, er urealistiske forventninger til, hvordan definitioner af begreber i
dagligsproget kan skrues sammen. Man skal være opmærksom på, at ’re-
ligion’ er et dagligdags begreb, som betegner et fænomen med meget
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komplekse historiske udviklinger. Dette betyder nemlig, at man ikke kan
forvente en definition af den ’klassiske type’, som trækker en skarp
grænse mellem religion og ikke-religion ved hjælp af nødvendige og til-
strækkelige betingelser (sådan som man fx kan gøre med guld).
Tværtimod er ’religion’ et vagt begreb med udflydende grænser og grå-
zoner. Dette betyder, at den mest oplagte definitionsmåde er en, der
kortlægger de mange forskellige psyko-sociale elementer, der udgør reli-
gioner, og rangerer dem efter, hvad der er vigtigst (oplagte elementer er
her ritualer, forestillinger om overnaturlige magter og processer, moral-
kodekser o.l.). På denne måde får man ikke en enten-eller-definition,
men en mere-eller-mindre-definition, som fx kan vise, at fodbold har
flere træk tilfælles med religion end med at vaske op, men måske også, at
helsekostbevægelser kan have flere endnu (se fx Alston 1967 eller Saler
2008 for denne tilgang). Så selvom foranderlighed og heterogenitet gør
det mere vanskeligt at definere religion, gør det ikke i sig selv opgaven
umulig – specielt ikke, hvis man lader være med at insistere på, at der til
et vagt begreb for et vagt fænomen som religion skal høre en skarp defi-
nition.

b. Religionsdefinitioner som magtmiddel
Den anden typiske indvending mod essentialisme tager udgangspunkt i
den måde, religionsdefinitioner er blevet brugt i kampe om magt, aner-
kendelse og privilegier af forskellig art. Fordi religionsdefinitioner ofte
har praktiske konsekvenser, bliver de brugt som værktøjer i politiske
sammenhænge. Et typisk eksempel sås i USA i det 19. århundrede, hvor
mormonkirkens status som religion blev afvist, fordi den tillod polyga-
mi, hvilket blev anset for at være i strid med essensen i religion (se fx
Introvigne 1999: 47-67 for dette og andre eksempler). I denne og lignen-
de sager synes det indlysende – i hvert fald for en udenforstående – at
definitionerne bliver til på baggrund af politiske, moralske eller religiøse
motiver, hvorefter de kan bruges i magtkampe om, hvem der skal have
adgang til økonomiske midler, offentlig anseelse og juridiske rettigheder
i et samfund. Den måde, hvorpå religionsdefinitioner bruges som red-
skab i disse politiske kampe, er meget rammende blevet kaldt ’the poli-
tics of defining religion’ (Beckford 1999).

Argumentet er altså, at definitioner er motiveret af dagsordener, der
har meget lidt at gøre med hensynet til at give en objektiv bestemmelse
af, hvad religion er. Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget denne ind-
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vending mod essentialisme kan løfte i den aktuelle diskussion. For én
ting er, at man kan vise, at der er eksempler på, at religionsdefinitioner
er blevet designet som værktøjer i magtkampe; noget andet er at vise, at
dette altid gælder – også for definitioner, der er foreslået af forskere.
Normalt er de fleste religionsforskere meget påpasselige med at skelne
mellem ’insider’- og ’outsider’-tilgange til religion med den begrundelse,
at de religiøse insideres beskrivelse af egen praksis kommer til kort i en
akademisk sammenhæng. Men hvis man ønsker at udvide ’the politics of
defining religion’ til også at omfatte videnskabeligt arbejde, skal man
faktisk vise, at alle forskere har stærke interesser, som betyder en tilsva-
rende politisering af definitionsarbejdet. Hvis dette opnås, må skellet
mellem insidere og outsidere dog reelt anses for ophævet – forskeren er
så blot en slags ’akademisk insider’ med interesser, der gør det umuligt
for vedkommende at forholde sig objektivt til definitionsspørgsmål frem
for at lade sig lede af dybere, ikke-videnskabelige motiver.

Men hvilke motiver skulle kunne have denne forstyrrende effekt for
alle forskere (uanset deres politiske og religiøse præferencer eller mangel
på samme)? Ting – såsom ønsket om at holde amatører væk fra feltet og
at cementere egen videnskabelige betydning – er blevet foreslået
(Introvigne 1999: 69), men det er unægtelig svært at se præcist, hvordan
sådanne interesser skulle kunne udgøre en fejlkilde så voldsom, at den
ikke kan modvirkes af almindelige videnskabelige forhåndsregler. For
bemærk: Det er ikke nok at pege på, at de ikke-videnskabelige motiver
kan findes; det skal også godtgøres, at disse motiver har en styrke, der
gør det sandsynligt, at alle forskere er ude af stand til at diskutere objek-
tive definitioner på et videnskabeligt grundlag, således at man end ikke
kan skelne mellem farvede og mindre farvede definitioner. Al erfaring
siger da også, at religionsforskere i praksis har ret klare meninger om,
hvad religion er, og ser sig i stand til at rådgive journalister, politikere og
andre, når disses religionsdefinitioner er farvet på en sådan måde, at de
fx ikke anser nye religiøse bevægelser eller ikke-teistiske religioner som
religion.

Så selvom religionsdefinitioner ikke altid er uproblematiske og ofte
er et brik i et spil om magt, er der ingen grund til at tro, at dette skyldes
den essentialistiske tilgang. Tværtimod lægger udredningen af ’the poli-
tics of defining religion’ op til, at uenigheder om religionsdefinitioner
faktisk drejer sig om politik mere end om, hvad religion er (og man kan
gætte på, at hvis det ikke var, fordi religioner traditionelt tildeles forskel-
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lige politiske og kulturelle privilegier, så ville religionsdefinitioner slet
ikke have samme interesse). En lignende situation kendes fra bioetiske
diskussioner af, hvorvidt det er ’unaturligt’ for mennesker at få et svine-
hjerte ved en transplantation. I analogi med religionseksemplet kunne
man kalde dette ’the politics of defining naturalness’, selvom det er klart,
at diskussionen har mindre med at definere, hvad der er naturligt, at
gøre end med at bedømme, hvorvidt transplantation på tværs af dyrear-
ter er moralsk acceptabelt.

Historisk skal grunden til religionsvidenskabernes skepsis over for
essentialisme formentlig søges i ønsket om at lægge afstand til klassisk
apologetisk teologi, hvor man har haft tradition for at definere religion
ud fra indholdet i monoteismen. Og det er klart, at her bliver indvendin-
gerne mod essentialisme set i lyset af teologiens interesser i at positione-
re sig i et magtspil og fastholde en vis konservatisme. På denne måde bli-
ver kritikken (af, at foranderlighed og mangfoldighed er undervurderet,
og af, at definitioner er del i magtspil) til en kritik af den måde, visse dele
af teologien har fremstået på. Netop derfor er det imidlertid vigtigt at få
skilt tingene ad: Hvis teologiens opfattelse af de essentielle træk ved reli-
gion er forkert, og hvis den designer definitioner for at have værktøjer i
en magtkamp, så er det de utilstrækkelige religionsdefinitioner, der må
kritiseres, ikke selve det, at der overhovedet foreslås definitioner.
Inadækvate definitioner bør erstattes med bedre definitioner, ikke med
afskaffelsen af definitioner.

Et par korte bemærkninger om definitionstyper
Den udbredte skepsis over for essentialistiske definitioner af religion i
religionsvidenskaben har fået en del forskere til at foretrække såkaldt
’funktionelle definitioner’ frem for de essentialitiske ’substantielle defini-
tioner’. I modsætning til de substantielle definitioner, som forsøger at
udpege essentielle elementer ved religion, fokuserer de funktionelle defi-
nitioner på, hvad religion gør – dvs. at den typisk beskriver, hvilken rolle
religion spiller i et samfund. Et klassisk eksempel er durkheimske fore-
stillinger om, at religion er kendetegnet ved at holde sammen på samfun-
det, eller marxistiske forestillinger om, at religion fungerer som den her-
skendes klasses middel til at undertrykke masserne. 

Desværre er rene funktionalistiske definitioner ofte problematiske,
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fordi de har vanskeligt ved at overholde de intuitive krav til en definition
om hverken at være for bred eller for snæver. Fx kunne man udmærket
forestille sig, at den herskende klasse kan undertrykke masserne ved
hjælp af andet end religion, og omvendt, at visse former for religion har
potentiale som frihedsbevægelse snarere end politisk undertrykkende.
Endvidere er der filosofisk ingen principiel forskel på substantielle og
funktionelle definitioner; begge dele er eksempler på essentialistiske
’real-definitioner’, som definerer religion ved at pege på de træk, som gør
religion til det, den er. En radikal kritik af substantielle og funktionelle
definitionstyper består da også i at anbefale, at disse real-definitioner
forlades fuldstændig til fordel for ’stipulative definitioner’, som blot fast-
lægger brugen af ordet ’religion’ i en bestemt sammenhæng uden at gøre
gældende, at denne definition er bedre end andre mulige definitioner.

Forsvaret for rene stipulative definitioner (og fastholdelsen af, at selv
akademiske forsøg på real-definitioner altid vil være fatalt farvet af ideo-
logiske og tilsvarende motiver) er ofte knyttet sammen med en kon-
struktivistisk grundholdning. Det næste afsnit handler om bevæggrunde
for konstruktivismen og viser, hvordan den er en anti-realistisk tilgang.

Indvendinger mod realisme: den konstruktivistiske tilgang
Realisme med hensyn til religion er den opfattelse, at religion eksisterer og
har sine karakteristika uafhængigt af vores beskrivelse, tematisering etc.
Realisme implicerer fx, at folk kan være religiøse uden selv at vide det, og
at religion er noget, der opdages i verden (som heste og guld), og ikke
noget, der er opfindes eller konstrueres (som fx reglerne for skak er ble-
vet det). Den hårde (anti-realistiske) konstruktivismes grundtanke er, at
religion ganske vist eksisterer, men kun som et resultat af vores begrebs-
liggørelse og ikke som et fænomen, der var en del af verden i forvejen.
Videnskabsteoretiske overvejelser om realisme og konstruktivisme er ofte
noget, der er underforstået i religionsvidenskabelige teorier, men nogle
gang bliver spørgsmålet alligevel eksplicit tematiseret. Et meget kendt og
citeret eksempel er Jonathan Z. Smiths formulering, at “... there is no data
for religion. Religion is solely the creation of the scholars study” (Smith
1982: xi). Tilsvarende mener Robert McCutcheon, at “… the category of
religion is a conceptual tool and ought not to be confused with an onto-
logical category actually existing in reality” (McCutcheon 1997: viii).

I banal forstand er religion selvfølgelig afhængig af menneskets eksi-
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stens og handlinger, men hvordan kan man hævde, at religion blot er et
redskab skabt i studerekammeret og ikke noget, der findes i verden, som
den er i sig selv? Der findes meget få systematiske diskussioner af denne
konstruktivisme i religionsvidenskaben, men det kan være oplysende at
se på nogle af de argumenter, der går igen i forsvaret for konstruktivis-
me, og at illustrere ideerne med et par analogier. Mange vil nok tænke,
det lyder underligt, at religion ikke er en del af verden sådan som katte,
planeter eller influenza – for tilsyneladende er der jo religion alle vegne.

Nøglen til at forstå argumentet ligger i konstruktivismens opfattelse af
forholdet mellem virkelighed og begrebsliggørelse. Tanken er, at vores
begrebsdannelse (i hvert fald i nogle tilfælde) bestemmer, hvordan vi
opfatter verden; verden er ikke kategoriseret på forhånd i faste kasser, og
systematisering og begreber er styret af menneskelige formål og interes-
ser. På denne måde bliver en kategori som ’religion’ til som en særlig
optik, hvorigennem vi ser verden – et perspektiv, vi lægger ud – og ikke
til en objektiv kategori, som eksisterer uafhængigt af os. Ifølge denne
opfattelse er problemet med essentialisme og definitionsforsøg, at man
naivt ’reificerer’ (dvs. tingsliggør) et begreb og tror, at vores begreber
modsvares af et pænt afgrænset fænomen i en begrebsuafhængig virkelig-
hed.

a. Ordet ’religion’ er historisk og kulturelt betinget
Som støtte for den konstruktivistiske opfattelse har flere peget på, at ikke
alle sprog har et ord for religion (se fx Nye 2000: 15). Dette kunne jo
netop tænkes at hænge sammen med, at ’religion’ er en vestligt kon-
struktion, som man ikke uden videre kan trække ned over andre kultu-
rers måde at se verden på (en central idé i den såkaldt ’post-koloniale kri-
tik’). Andre har gjort opmærksom på, at ordet ’religion’ har ændret ind-
hold i takt med, at den idéhistoriske, politiske og kulturelle udvikling har
forandret vores perspektiv. Begge dele synes umiddelbart at tale for den
konstruktivistiske tilgang, men kun så længe, man ikke holder ord,
begreber og fænomener ude fra hinanden. For selvom ’ord’ og ’begreb’
ofte bruges i flæng, kan en kort gennemgang vise, at der er god grund til
at skelne. 

Ord er tegn eller lyde, som knyttes til begreber. Forskellige sprog har
typisk forskellige ord for det samme begreb (jf. ’Hund’ på tysk og ’dog’
på engelsk), og nogle gange kan et ord dække over forskellige begreber
(en såkaldt ’homonymi’, jf. en ’bank’, som man kan røve, og de ’bank’,
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man kan få af en voldsmand). Der er således kun konventionel sammen-
hæng mellem ord og begreber, og der er endda mange begreber, som der
slet ikke er ord for. Som eksempel på den sidstnævnte kan man nævne
begrebet om den fornemmelse, man får i munden, når man bider i sølv-
papir – de fleste er nok klar over, hvad der hentydes til her (fordi de har
begrebet), men der findes næppe et ord for det. Fornemmelsen selv er
det objektive fænomen, som begrebet er en subjektiv præsentation af. 

Vi kan nu se, hvor argumentet om ændringer i eller fravær af ordet
religion slår fejl i forsøget på at støtte konstruktivismen. Selv hvis man
kan konstatere, at en kultur ikke har ordet religion, kan man nemlig ikke
slutte herfra til, at de ikke har begrebet – det kunne jo være, at de har
begrebet, men bare ikke har haft brug for at knytte et ord til det (ligesom
vi ikke har ord for bide i sølvpapir-fornemmelsen). Man kunne imidler-
tid gå videre og medgive, at folk i en bestemt kultur slet ikke har dannet
begrebet religion, men heller ikke dette ville vise, at der ikke var religion
i den pågældende kultur. At det forholder sig sådan, kan man se ved at
sammenligne med en kultur, der ikke har et ord for mandschauvinisme,
ja, end ikke kender begrebet – ville dette fungere som en garanti for, at
denne kultur ikke var mandschauvinistisk? Det vil de fleste nok benæg-
te. (Nogle ville måske endda sige tværtimod: En gennemchauvinistisk
kultur kan netop være kendetegnet ved at spørgsmålet end ikke er opstået).

Også argumentet om, at ’religion’ har ændret betydning gennem
tiden lider under en sammenblanding af ord og begreber. Det er ganske
vist almindeligt at tale om ’begrebshistorie’, men strengt taget er det ikke
begrebet, der har en historie – det er ordet. Der er ikke tale om, at reli-
gionsbegrebet ændrer sig, men om, at ordet ’religion’ knyttes til forskel-
lige begreber. Igen kan en sammenligning hjælpe: Sidst i 1800-tallet
betød ordet ’husven’ en ven af huset – en nær ven, som næsten var at
regne for et medlem af familien. En søgning på ’husven’ på nettet i dag
viser, at ordet nu nærmere betyder en mand, som et par tager med i deres
seksuelle aktiviteter. Betyder det, at begrebet ’husven’ har ændret sig?
Nej, ordet er blot blevet knyttet sammen med et andet begreb. At det for-
holder sig sådan, kan man se ved at stille spørgsmålet om, hvorvidt der
nogle gange optrådte en husven i datidens romaner af Herman Bang
eller Amalie Skram. Her ville man blive nødt til finde ud af, hvilket
begreb spørgsmålet drejede sig om; der er således tale om en ægte homo-
nymi, fordi det samme ord kan bruges for to forskellige begreber.
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b. Kategorien ’religion’ er ikke en naturlig klasse
Der er dog selvfølgelig andre måder, konstruktivisten kan argumentere
for sin sag på. En mulighed er at sige, at religion ikke er en naturlig klas-
se (som fx guld er det), men at det minder mere om sociale entiteter som
fx skakregler, penge eller præsidenter, som er konstrueret gennem men-
neskelige handlinger, og hvis eksistens afhænger af en kontinuerlig fæl-
les accept. Det virker således rimeligt at sige, at fx penge ikke er en ’kate-
gori, der eksisterer i virkeligheden’, selvom der er penge alle vegne:
Penge er kun penge, hvis folk mener, det er det, ligesom en præsident er
kun præsident, hvis folk accepterer hende som præsident. Fænomener
som penge og præsidenter kaldes nogle gang teknisk for ’institutional
kinds’, fordi de har opnået institutionskarakter gennem handlinger, der
bygger på kollektive hensigter inden for en gruppe (John Searle er fx
kendt for denne opfattelse, se eksempelvis Searle 1995). Så uden disse
bevidste fælles hensigter ville de institutionelle ting såsom penge miste
deres status (fordi penge kun er penge, så længe folk er enige om det), og
man kan fortælle en konstruktions- eller konstitutionshistorie for fæno-
menet ved at pege på de bevidste handlinger, der ligger bag.

Det er dog mere end tvivlsomt, hvorvidt analogien mellem religion
og fx penge holder. Det er rigtigt, at eksistensen af religion (modsat at
guld og vand) forudsætter, at der findes bevidste handlinger og forestil-
linger, men det betyder ikke, at religion er resultatet af bevidste hensig-
ter og handlinger. Det er mere nærliggende at se religion på linje med
andre kulturelle fænomener som familie, arbejde og racisme: som noget
der er opstået af sig selv – bl.a. på grund af menneskets natur – uden at
nogen bevidst har planlagt eller konstrueret det. Men i så fald er der intet
til hinder for, at religion kan være en ’ontologisk kategori, der faktisk
eksisterer i virkeligheden’ uafhængigt af menneskelige bevidste beslut-
ninger o.l. Så religion er ikke konstrueret i stil med penge.

En anden form for konstruktionshistorie bygger på begrebsliggørelse
frem for bevidste konstituerende intentioner og handlinger. Et eksempel på
denne idé er implicit i forestillingen om, at religion ikke eksisterer i sig selv,
men kun som et værktøj fostret i forskerens studerekammer. Opfattelsen
kan gives lidt mere kød ved at sammenligne religion med ukrudt:

As my boss used to observe: ’There’s really no such plant as a weed. 
A rose bush, growing in my cornfield is a weed. In my flower garden 
– thistles, mullen and goldenrod – make right smart plants, if you
keep them under control.’ (Smith 1978: 291).
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Pointen er naturligvis, at der kun findes ukrudt, fordi der findes menne-
sker, som opfatter bestemte planter som ukrudt i bestemte sammenhænge;
man kan ikke pege på essentielle fællestræk såsom ’vokser hurtigt’ eller ’har
pælerod’ som noget, der gælder alt ukrudt. Hvad der er ukrudt, afhænger
af, hvad vi opfatter som ukrudt; det er ikke en naturlig afgrænset kategori i
verden, som den er i sig selv. Planter, der i nogen sammenhænge betragtes
som nytte- eller prydplanter, er i andre sammenhænge blot ukrudt.

Spørgsmålet er naturligvis, om analogien er i orden. J.Z. Smith har ret
i, at eksistensen af ukrudt er afhængig af, at vi begrebsligt skelner mellem
ukrudt og ikke-ukrudt. Hvis der ikke fandtes mennesker, ville der ikke
findes ukrudt. Ja, man må endda sige, at i en verden uden gartnere, have-
ejere, landmænd eller andre med interesse for at dyrke jorden, ville der
ikke findes ukrudt. Fænomenet er afhængigt af begrebets eksistens
(omend det ikke er nødvendigt, at man også har et ord for det). Smith
bruger analogien til at illustrere, hvordan kategorien ’helligt’ er en kon-
struktion. Kan analogien også bruges på religion? Det er oplagt, at der
ikke ville findes religion, hvis der ikke fandtes mennesker med bestemte
overbevisninger og praksisser, så på den måde er der en afhængighed.
Derimod er det (som argumenteret ovenfor) langtfra klart, at eksistensen
af religion forudsætter begrebet om religion: En kultur kan udmærket
omfatte religion uden at nogen har dannet sig begrebet, på samme måde
som en kultur kan være chauvinistisk, uden at nogen besidder begrebet
’chauvinisme’. Noget tilsvarende gælder formentlig også fx vittigheder,
fornærmelser og en hel del andre kulturelle fænomener.

Inden (dis)analogien med ukrudt forlades, kan man i forbifarten
bemærke, at den også kan illustrere problemet med konstruktivismens
grundlæggende præmis om, at definitionsprojektet bliver umuligt eller
uinteressant, når essentialismens elendighed afsløres. Selv i de tilfælde,
hvor vi skaber vores verden gennem begrebsliggørelsen, følger ikke, at
definitionsforsøg er umulige. Eksemplet med ukrudt viser dette: Ukrudt er
planter, som vokser et sted, hvor man ikke vil have dem til at vokse – dette
er deres essens. Men mens ukrudts essens og definition er afhængig af
vores begrebsliggørelse, synes noget tilsvarende ikke at gælde for religion.

Hvis konstruktivismen skal forsvares som tilgang til religion, kræver
det derfor drastiske filosofiske midler. Eksempelvis må man opgive korre-
spondensteorien for sandhed eller forsvare en global anti-realisme, hvor
konstruktivismen også omfatter naturlige klasser som guld og vand (dvs.
at fx guld og heste kun eksisterer takket være vores måde at begrebsliggø-

At kortlægge religion · Grundlagsdiskussioner i religionsforskningen

22



re verden på). Det vil føre alt for vidt at diskutere sådanne muligheder
inden for rammerne af dette kapitel, men det må nævnes, at denne udvej
for konstruktivisten vil kræve kontroversielle dybe filosofiske antagelser,
som på ingen måde kan læne sig op ad de intuitive argumenter, som der
kan gives for at betragte ukrudt, penge eller tilsvarende fænomener som
konstruktioner, hvis eksistens afhænger af begrebet om dem.

Stipulative definitioner er ikke nok
Modstanden mod at definere religion hviler på indvendingerne mod
essentialisme og realisme mht. religion. Disse indvendinger er dog for-
bundet med en række problemer. For det første er essentialisme ikke i sig
selv så betænkelig som kritikerne hævder. Der er eksempler på, at defi-
nitioner bruges som magtmiddel, men dette kan ikke udstrækkes til at
være et argument for at holde sig fra at forsøge at definere religion over-
hovedet. For det andet er den konstruktivistiske modstand mod realisme
langt fra så indlysende, som synspunktets udbredelse kan give indtryk af;
specielt savnes en redegørelse for, på hvilken måde religions eksistens
kan siges at være konstruktionsafhængig. Det er ikke nok at henvise til
en kontrast til naturlige klasser.

Men ud over at modstanden mod essentialisme og realisme viser sig at
være unødvendig og vanskelig at forsvare, er dens afvisning af muligheden
for real-definitioner også skadelig. Den betyder nemlig, at definitioner af
religion altid kun kan være stipulative definitioner, og dette er – ud over i
sig selv at være et uplausibelt synspunkt – problematisk for religionsviden-
skabelig teoretisering. At stipulative definitioner er problematiske, kan
man se ved at overveje konsekvenserne af en anbefaling som denne:

… when social scientists have been pressed in a court of law to say
whether a particular NRM is ‘really’ a religion, they have not always
insisted as clearly as they might that science cannot give the definition
of a real religion. It is only when the court provides a definition, or we
use the form ‘if by religion you mean …,’ that we can say whether,
according to that definition, the movement is ‘really’ religious (Barker
2003: 22).

Man kan nu forestille sig, at retten definerede religion som ’kirkegængere
med høje moralske standarder’ eller måske som ’sammenslutninger af
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