
Den folkekirkelige Udviklingsfond  Projektbeskrivelse 
  Dokument nr. 73607/15 

Navn: ALT OG INTET 
 
Emne: Et undervisningsmateriale om betydning i relation til romanen Intet (af Janne Teller). 
Undervisningsmaterialet har fået titlen Alt om intet og udgives på forlaget RPF. 
 
Målgruppe: Elever i folkeskolen/grundskolen på 7.-10. klassetrin i fagene dansk og 
kristendomskundskab og deres lærere. 
 
Tid, sted og aktør: Ideen til projektet er udviklet af Marianne Kardel Knutz (kunstner og lærer), 
Lene Bekhøi (lærer og konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, Frederikssund) og John Rydahl 
(formand for Religionslærerforeningen). Projektet er færdiggjort af Lene Bekhøi og John Rydahl, 
idet Marianne Kardel Knutz gik bort i 2014. Projektet er udarbejdet i samarbejde med forlaget RPF. 
 
Opnået støtte: 40.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. 
 
Projektets formål: Romanen Intet af Janne Teller hører til en af de mest læste romaner i 
folkeskolens ældste klasser. Den rejser det helt fundamentale spørgsmål, om der findes noget i 
tilværelsen, der har betydning. Romanen, der ender med at en dreng ofres og dør, spiller i høj grad 
på den kristne passionsberetning, men dette har projektets forfattere oplevet som underbelyst i 
de diskussioner, som Janne Tellers roman i øvrigt har medført. Formålet med projektet er således 
at bringe de af kristendommen influerede betydningslag, og i det hele taget de religionsfaglige 
perspektiver på romanen, frem i lyset. Herunder ikke mindst sammenhænge med 
passionsberetningen og betydningen af offeret i en kristen kontekst. 
 

Projektets indhold: Projektet har form af et elevmateriale, der er inddelt i 9 hovedtemaer, som 
både relaterer sig til romanen og hører til undervisningen i dansk og kristendomskundskab. Disse 
er: ’Værdi og betydning’, ’Offeret’, ’Tabu og provokation’, ’Bibelen som inspirationskilde’, 
’Overgangen fra barn til voksen’, ’Tiden’, ’Kærlighed’, ’Valg og eksistens’ og ’Litteratur og etik’. 
Hvert tema er opbygget, så eleverne selv kan arbejde med emnet i mindre grupper, og 
elevmaterialet er fyldt med referencer til relevant litteratur samt eksempler på både ny og ældre 
billedkunst i relation til temaerne. Til materialet knytter sig en platform alt-om-intet.rpf.dk, hvor 
der ligger supplerende tekster og opgaver. Hvert tema afsluttes endvidere med et oplæg til 
elevfremlæggelse. 
 
Erfaringer og resultat: Bogen udkommer 3. august 2015, men sendes ud til anmeldelse nu (juni 
2015) og kan også forudbestilles. I efteråret 2015 er desuden planlagt et introduktionskursus for 
lærere i fagene dansk og kristendomskundskab på CFU København (kursusinstruktør: John Rydahl). 
Der tegner sig en stor interesse for materialet, hvilket nok bl.a. skyldes, at selvom romanen af 
Janne Teller er populær, lægger den også op til eksistentielle overvejelser og diskussioner, der er 
vanskelige for eleverne at gå til. Bogen forventes at kunne fungere som en vigtig hjælp i forhold 
hertil. 
 
Læs om projektet her: http://www.rpc.dk/rpf/alt-om-intet-elevbog-udkommer.html 
hvor der også findes et læseuddrag af materialet. 
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