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Denne tegneserie om den danske filosof Søren Kierkegaard 
er lavet som en del af et landsdækkende undervisnings
tilbud i anledning af 200 året for hans fødsel i 1813.                  

Tegneserien beskriver i hovedtræk Kierkegaards liv og  
nogle af hans filosofiske ideer.

I undervisningstilbuddet indgår der ud over tegneserien 
også 6 plakater med moderne kunstneriske udtryk for  
nogle af Kierkegaards begreber, et tatoveringsark med 
Kierkegaard-citater og et undervisningsoplæg til brug for 
læreren. 

Endelig findes der en hjemmeside med oplæg til  
elevarbejde. www.paakant.dk

Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige 
skoletjenester. www.folkekirkensskoletjeneste.dk
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Søren Aabye Kierkegaard (1813-55). Dansk filosof.

Søren Kierkegaard er den største filosof i danmarkshistorien og den mest læste  
dansker i udlandet efter H.C. Andersen. Søren Kierkegaard elskede at gå rundt i 
gaderne i København og tale med alle mulige forskellige mennesker. På den måde 
samlede han inspiration til sine skriverier. Og han udviklede sin filosofi ved at skrive 
om følelser og begreber, som både dengang og i dag har betydning for at forstå sig 
selv som menneske. 

Projektet På kant med Kierkegaard sætter fokus på 5 begreber, som Kierkegaard har 
beskæftiget sig med. Det er Skyld, Frihed, Angst, Tro og Kærlighed. Om dem har 
Kierkegaard bl.a sagt:

Skyld:  Kun ved Skyld tabes Uskyldigheden.

Frihed:  Sandheden gør fri, usandheden skyldig.

Angst: Hvilken virkning har Intet? Det føder Angest.

Tro:  Han [Abraham] troede i Kraft af det Absurde.

Kærlighed:  Kjærlighed er Alts Ophav.
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