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REDAKTIONELT 
 
Siden sidst har vores kræfter været samlede om arbejdet med ny læreruddannelse. 
Jeg hørte for nylig censorformanden, Peter Schmidt, tale om ny uddannelseskultur. Han opfordrede 
os seminarielærere til at lade være med at opfatte os selv som ofre, men opfatte forordninger og 
lovgivning som et vilkår, mere neutralt set. 
OK, det er et vilkår at kolleger er blevet afskediget, at nye fusioner er på tegnebrættet i form af 
professionshøjskoler, at vi til august skal påbegynde en ny læreruddannelse, hvis bekendtgørelse 
forelå 12. marts, og at vi ikke ved, om der er flere afskedigelser forude. Det vil kræve en temmelig 
hardcore stoiker at trække på skulderen af disse vilkår. 
Men … vi knokler videre, og der er en række kolleger, der bidrager til dette nummer af 
Medlemskommunikation med stof om religionslæreruddannelsen.  
 
Faget med det så lange navn, at vi har opgivet det (i øvrigt uskønne) forkortelsesord, f.eks. kril eller 
krist-liv eller (helt slemt) kril-op og er gået over til (nemmere, men ikke mindre uskønne) 
forkortelsesbogstaver, der henleder opmærksomheden på et hedengangent flyselskab, KLM - altså 
det fag har næsten haft monopol på vores opmærksomhed. Vi bringer her i 
Medlemskommunikation både en ajourføring af hele situationen ved formand Michael Riis, tre 
artikler om KLM samt omtale af tre nye bøger på vej! Man kan allerede nu melde sig, hvis man 
gerne vil have en af dem til anmeldelse, når de udkommer. 
 
Vi bringer også nyt fra censornæstformanden. Hans Krab Koed, og det er intentionen, at der vil 
være nyt fra ham i hvert nummer. 
 
Vi bringer også et par anmeldelser. Og håber, at der kommer flere til næste nummer. 
Redaktricen vil gøre en indsats for at få aftaler med flere forlag. 
 
Medlemskommunikation redigeres i et samarbejde mellem Michael Riis, formand for 
Seminariernes Religionslærerforening, og undertegnede, Irene Larsen. Det er undertegnede, der står 
for den tekniske og administrative side (bøger til anmeldelse, modtagelse af indlæg, osv.). 
 
Medlemskommunikation findes nemt på adressen  
� www.medlemskommunikation.dk 
Seminariernes Religionslærerforening findes (som noget nyt) nemt på adressen  
� www.seminariernesreligionslaererforening.dk    
 
Som en service for dem, der gerne vil udskrive en papirversion foreligger bladet også samlet som 
pdf-fil. 
 
Næste numre af Medlemskommunikation udkommer 1. september og 1. december. 
Deadline til Medlemskommunikation nr. 2, 2007 er 20. august. 
 
Henvendelser til Medlemskommunikation sendes til mig på adressen irene.larsen@skolekom.dk  
 
Irene Larsen 

1. april 2007 
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SIDEN SIDST 
- formandsbetragtninger 1. april 2007 
 
Af Michael Riis 

 
Så kom læreruddannelsesbekendtgørelsen, endelig. Og det blev faktisk til en slags sejr for vores 
lille forening. En begrænset, men potentielt vigtig sejr: Ordlyden af beskrivelsen af KLM-faget blev 
ændret på et par væsentlige punkter - i en retning og til en ordlyd, som vi selv havde foreslået i 
foreningens høringssvar til bekendtgørelsesforslaget. 
 
Vi fik indført en slags præambel for hele afsnittet om ckf-områderne: 

2.3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder 

De tre indholdsområder belyser gensidigt hinanden 

Man skal altså ikke undervise i og om demokrati og medborgerskab uden dermed også at belyse 
religion og kultur - og idehistorie og etik. Integrationen af fagets forskellige områder betones - 
vendt mod opsplitningen af KLM-faget på forskellige fagområder og forskellige lærere.  
 
I helt samme retning peger tilføjelsen af en ny pind under ckf-området Demokrati og 
medborgerskab: 

2.3.3. Demokrati og medborgerskab 

Indholdet er: 

c) Identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, 

herunder kulturelle, religiøse og eksistentielle. 

Altså: Også internt indenfor området Demokrati og medborgerskab er der et kultur- og 
religionsfagligt og eksistentielt aspekt. Området kan ikke opfattes som en samfundsfaglig opgave. 
 
Således er der i den endelige bekendtgørelse sket en yderligere præcisering af KLM-fagets 
forbindelse til det nuværende KL-fag - en præcisering, som desværre har vist sig højst tiltrængt, når 
man ser på den 'åbne' læsning af skrivegruppens oprindelige formuleringer, som visse 
seminarieledelser rundt om har praktiseret. Om ledelserne så vil rette ind efter disse klare vink fra 
Undervisningsministeriet er en anden sag - men nu har vi i hvert fald så et bedre grundlag at 
kritisere dem ud fra. At ministeriet rykker kristendommens betydning op på førstepladsen i 
angivelsen af fagets mål er ikke noget, vi har bedt dem om - men gør jo ikke ministeriets pointe 
mindre tydelig. 
 
Derimod bad vi ministeriet om at justere en række andre ting i teksten - forslag, som de ikke har 
fulgt. Derfor er der tale om en begrænset sejr: Kun de ting, som vi har kunnet få 'tunge drenge' i 
feltet til eksplicit at bakke op om, har nydt fremme. Politik er det muliges kunst. Men det er sagligt 
set grusomt irriterende, at en række andre indlysende forbedringsforslag fra os ikke er blevet taget 
til følge. Og det viser tydeligt, hvor afgørende det er, at foreningen og vores faglighed får ordentlige 
vilkår for indflydelse allerede i skrivegruppeprocessen - for bagefter er det stærkt begrænset, hvad 
vi får lov til at ændre. Ærgerligt. Men vi må trøste os med vores halve sejr her i opsamlingen. 
 
Forude venter endnu et par store slag:  
Det ene raser: Den lokale kamp om, hvilke faggrupper, der skal undervise - og hvor meget - i KLM-
faget. Bekendtgørelsesjusteringerne kan forhåbentlig tjene kollegerne som gode våben her - som 
kærkomment supplement til den pakke med argumenter, som vi udsendte fra forening (og 
censornæstformand) i begyndelsen af marts.  
Hvem skal censurere i KLM-faget? Det bliver det næste store slag. Her for nylig dukkede der 
foruroligende forlydender op om nedlæggelse af det nuværende censorkorps - mhp oprettelse af et 
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nyt KLM-korps. Det synes Seminariernes Religionslærerforening jo er en rigtig skidt ide - fordi det 
er udtryk for, at man netop ikke anerkender den kontinuitet, der er mellem KL og KLM-faget.  
 
Foreningen har derfor 25/3-07 henvendt sig til undervisningsministeren og bedt ham stoppe dette 
overflødige initiativ. Foreningens brev til ministeren kan læses andet steds i dette nummer af e-MK. 
Det fælles mål for alle disse krige er jo: hvordan beskytter vi KLM-faget mod fragmentering? Den 
ene udefrakommende trussel efter den anden har vist sig i kølvandet på skrivegruppens forslag. - Og 
jeg glæder mig til den dag, hvor vi kan begynde at tale med hinanden om, hvordan vi sikrer KLM-
faget på 'de indre linjer': hvordan udmønter vi på bedste måde et sammenhængende, studie- og 
professionsrelevant, fagligt høj-kvalitetsfag? Foreningen holder kursus om implementeringen af de 
nye fag i forbindelse med november-kurset i Løgumkloster (26.-28. november). 
 
Hvad angår forenings-kurser: 
Wittenberg-rejsekurset måtte aflyses. Der var ikke tilnærmelsesvis tilmeldinger nok til, at det gav 
mening at gennemføre kurset, der skulle have været afviklet i ugen omkring 1. maj. Mange faktorer 
ligger bag. Men tilbage står, at et kæmpe arrangør-arbejde er tabt på gulvet - indgåede aftaler med 
lokale kapaciteter må aflyses - og det hele er ikke et godt grundlag at komme tilbage til dem på. Jeg 
kan kun beklage - og på fattig vis her udtrykke min store anerkendelse og store tak for det arbejde, 
som arrangørerne Keld Skovmand og Niels Thomsen havde lagt i tingene. - Forløbet giver 
anledning til at revurdere den måde, vi som forening udbyder større kurser på: Fremover er vi nødt 
til at operere med en form for forpligtende forhåndstilmelding, inden vi byder folk at bruge dage og 
uger på at stable store arrangementer på benene. 
 
Ser vi lidt ud i fremtiden på den mere overordnede uddannelsessituation, så rummer den også nogle 
urovækkende perspektiver:  
Vil den nye læreruddannelses struktur betyde, at der kommer færre studerende ind på religions-
linjeholdene? 
Vil søgningen til den nye læreruddannelse blive så foruroligende lav, som ansøgningstallet til kvote 
2 her fra marts måned tyder på? 
Vil samlingen af flere seminarier indenfor rammerne af de nye professionshøjskoler betyde 
indskrænkninger i udbuddet af linjefag på de enkelte seminarier? 
Alt sammen forhold, som foreningen ikke har megen indflydelse på, men som bliver afgørende for 
os alle. 
 
Midt i alt dette, så viser kollegerne gå-på-mod og skrivelyst som ikke set i mange år: Mindst tre 
udgivelser til KLM-faget er på vej, alle med aktive seminariekolleger som skribenter og 
medskribenter. Og selv noget så hidtil uset som et religionspædagogisk tidsskrift forsøges søsat. De 
forskellige udgivelser forhåndsomtales andet steds i dette nummer af e-MK. Denne grøde er 
virkelig glædelig for den faglige udvikling i vores felt - og vi må virkelig håbe for dette 
faglighedens nye tungemål, at det ikke går under for verdens nødvendighed af stål! 
 
God kamp. Glædelig påske. 
 
michael 
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BREV TIL UNDERVISNINGSMINISTEREN 
 

København, 25. marts 2007 
Til Undervisningsminister Bertel Haarder 
 
Vedrørende: Opløsning af eksisterende censorkorps i KLM-faget i læreruddannelsen 
 
Kære Bertel Haarder 
 
Som det er dig bekendt foregår der en voldsom kamp om KLM-faget i læreruddannelsen. 
 
Fraktionering af faget mellem en pædagogik-, en samfunds- og en religionsfaglighed burde være 
vanskeliggjort med de revisioner, som den endelige bekendtgørelsestekst er udtryk for. Ikke desto 
mindre administrerer adskillige lokale seminarieledelser videre i dette spor, i øjeblikket mest indædt 
på Blaagard Seminarium, hvor man planlægger, at der end ikke skal kunne eksamineres i faget uden 
medvirken af en samfundsfags- eller pædagogik-eksaminator. Den lokale ledelses opfattelse, at der 
med KLM-faget i meget høj grad (40 % af undervisningsressourcen) er tale om en helt anden 
faglighed end det tidligere Krist/livsoplysnings-fags, er ganske enkelt ikke i overensstemmelse med 
bekendtgørelsesindholdet - men det har været umuligt at overbevise dem om dette. 
 
Næste angreb på KLM-faget, som et fag der har sin identitet i samtænkningen af forholdet mellem 
religion, etik, menneskesyn, kultur og medborgerskab, er nu under udvikling: det eksisterende 
censorkorps for krist/livsoplysnings-faget - som deler censorkorps med linjefaget 
kristendomskundskab/religion - ønskes opløst. Motivet er utvivlsomt, at der i stedet ønskes indsat 
censorer med andre typer faglighed som udgangspunkt. Initiativet hertil udgår mig bekendt fra 
samfundsfag og til min foruroligelse erfarer jeg nu, at der er lydhørhed for dette ønske i 
Undervisningsministeriet. 
 
Jeg appellerer til, at dette initiativ forhindres. Det er en underkendelse af den kontinuitet i forhold til 
det eksisterende KL-fag, som det nye KLM-fag vitterligt er udtryk for; det vil blive set som en 
legitimation af den faglighedsopsplitning, som jeg omtaler i indledningen - og det er et truende 
angreb på det forhold, at også KLM-faget har sit tyngdepunkt i en solid religionsfaglighed. 
 
Initiativet kan ej heller med rimelighed begrundes i praktiske forhold. Mig bekendt har det ikke på 
noget tidspunkt givet anledning til vanskeligheder, hverken for eksamensplanlæggere eller censorer, 
at dette censorkorps har skullet dække to fag, med hver deres tydelige profil og funktion i 
læreruddannelsen. Det nye i faget, den skolehistoriske og den politisk-historiske baggrund for 
skolens virke (fra det nuværende Skolen i samfundet-fag), vil uden vanskeligheder kunne 
bedømmes og sættes i forhold til overvejelserne over medborgerskab af det nuværende censorkorps, 
der afspejler en betydelig soliditet og bredde. 
 
Initiativet kan derfor vanskeligt ses som andet end et uddannelsespolitisk angreb på fagets profil - 
og jeg vil bede dig om at gøre, hvad du kan, for at afvise dette angreb på KLM-fagets 
religionsfaglige tyngdepunkt. 
 
Med venlig hilsen 
Michael Riis 

Formand for Seminariernes Religionslærerforening 
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HØJT AT FLYVE - MED KLM? 
Af Birgitte Bækgaard og Lakshmi Sigurdsson 

 
1. Indledning 
2. Baggrund og begrebsdannelse 
3. Materiale fra workshop om ny læreruddannelse i Skanderborg 1.-2. februar 

a. Medborgerskab - Hvad og hvorfor? 
b. Arbejdsskitse til indkredsning og indholdsbestemmelse af det nye KLM fag 
c. Anbefalinger fra workshop 
d. Litteraturliste 

 
1. Indledning 
Det har været og er fortsat en dramatisk proces at få integreret medborgerskab som nyt element i det 
eksisterende Krist/liv fag. Rent indholdsmæssigt burde det sådan set ikke være så svært, for hvis 
man foretager en sammenligning mellem indholdsbestemmelser og ckf-områder i Krist/liv og i 
KLM er udvidelsen hverken omfattende eller radikal. Medborgerskabsdimensionen ligger i god 
forlængelse af det eksisterende fag, og det burde være tydeligt for enhver, at det begreb om 
medborgerskab, som formuleres i KLM er tænkt i sammenhæng med fagets øvrige elementer - 
medborgerskab i relation til kultur, religion, etik og eksistens. 
 
Der blev afgivet høringssvar fra foreningen til den udsendte bekendtgørelsen og de rettelser til 
KLM, som kom ind i den endelige tekst fremhæver integrationen mellem fagets grundelementer og 
vægter sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet 
synsvinkel.  I ckf-området 'Demokrati og medborgerskab' skelnes der nu mellem  

• Forskellige former for retsligt, politisk, socialt og kulturelt borgerskab. 
• Identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, herunder kulturelle, religiøse og 

eksistentielle. 
 
Derved er det helt tydeligt markeret, at medborgerskab skal tematiseres i sammenhæng med kultur, 
religion og eksistens. Tilsvarende er der foretaget en omprioritering i målformuleringerne, sådan at 
det første mål nu er 

• at forholde sig til kristendommens og andre livsanskuelsers betydning for værdigrundlaget i 
en europæisk og en dansk kultursammenhæng, 

 
Der kan således ikke være tvivl om, at der i bekendtgørelsen lægges vægt på det integrative 
element, ligesom kontinuiteten med det tidligere Krist/Liv fag ikke er svær at få øje på for den, der 
kender bredden og indholdet i Krist/Liv faget. Men de dramatiske processer med opsplitning af 
faget, som er foregået flere steder, handler nok ikke så meget om fagets indhold som om økonomi, 
lærertimer og ideologiske positioner. På en række seminarier er der lagt op til forskellige former for 
opsplitning af KLM i 'undervisningsanparter', sådan at faget stik imod bekendtgørelsens intentioner 
fortolkes som om det var flere forskellige fag og som om, man bevidst går efter en adskillelse af 
faget grundelementer i stedet for integration. Kampen om, hvem der skal undervise, eksaminere og 
censurere i faget er ikke afsluttet endnu, men holder man sig til bekendtgørelsens ordlyd kan der 
ikke være tvivl om fagets identitet: 
 

”Fagets identitet i læreruddannelsen 
Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab er et alment lærerkvalificerende 
fag, der anskuer dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en 

religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. På tværs af 

fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder arbejdes der med forskellige 
menneske- og samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen.” 
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Det er vigtigt, at der i den nye læreruddannelse fastholdes et almendannende fundament, og at 
KLM-faget udgør en væsentlig del af det fundament, idet faget defineres som et ”alment 
lærerkvalificerende fag.” Gennem KLM skal den studerende tilegne sig kompetencer i ”at forberede 
skolens elever til at tage del i et samfund med ligeværd, åndsfrihed og folkestyre”, ligesom der 
specifikt skal arbejdes med ”Medborgerskab i skolen: som et fag, som dimension i forskellige fag 
og som grundlag for skolens kultur.” Derved har faget samtidig fået tilført et didaktisk element, som 
ikke stod ligeså tydeligt i Krist/liv. Hvis vi får mulighed for at folde faget ud i overensstemmelse 
med de intentioner, som bekendtgørelsen rummer, kan integrationen af medborgerskab bidrage til 
en relevant videreudvikling af Krist/Liv-faget, som placerer faget helt centralt i læreruddannelsen.  
 
Nu er medborgerskab jo (endnu) ikke et fag i skolen, men der er flere steder udviklingsprojekter i 
gang med fokus på medborgerskab - dels som element i skolens kultur (Stevnsgade Skole og 
Sjællandsgade skole, jf. Undervisning i demokrati. Inspiration til grundskoler og 

ungdomsuddannelser, UVM temahæfter 7/2006), dels som dimension i forskellige fag.  
 
Efterskoleforeningen (http://www.efterskole.dk/upload/medborgerskab_-_endelig_version.pdf) har 
aktuelt et to-årigt udviklingsprojekt i gang med titlen Medborgerskab i efterskolen i samarbejde 
med DPU og CVU Sønderjylland. I den forbindelse har der været efteruddannelsesseminarer og 
kurser for efterskolelærerne i fagene kristendomskundskab, samfundsfag og naturfag og deres 
bidrag til udvikling af en medborgerskabsdidaktik. De medvirkende efterskoler har valgt at arbejde 
dels med medborgerskab som fag med curriculum og didaktik, dels som tværfagligt emne med et 
ugentligt timetal og dels som pædagogisk praksis i skolen. På efterskoler med 9. klasse har 
samspillet mellem kristendomskundskab (prøvefag) og medborgerskab haft særlig bevågenhed som 
både et meget aktuelt, relevant men også fagligt udfordrende område. 
 
Der er ikke enighed om at indføre medborgerskab som fag i skolen, men på baggrund af 
udviklingen i andre europæiske lande og i EU virker det sandsynligt, at en eller anden form for 
curriculum for medborgerskab vil blive defineret. Der findes en omfattende engelsk litteratur til 
Citizenship Education, som blev indført i det engelske curriculum fra 2002 (f.eks. Learning to 

Teach Citizenship in the Secondary School, ed. Liam Gearon, 2003), ligesom der er omfattende EU 
projekter i gang både for grundskole og voksenundervisning (se: http://cice.londonmet.ac.uk/ ). I 
den danske kontekst er der indtil videre tale om didaktiske almenkompetencer, men der er nu også 
gode muligheder for at indarbejde medborgerskab som en dimension i kristendomskundskab i 
folkeskolen. 
 
2. Baggrund og begrebsdannelse 
Medborgerskab som begreb kan ses i sammenhæng med den 'afgrund under den vestlige kultur' 
(Safranski, 2000), som erfaringerne med nazisme og fascisme efter anden verdenskrig havde åbnet. 
Den trinvise dehumanisering af store befolknings-grupper og intentionen om at udslette det jødiske 
folk og andre grupper satte fokus på spørgsmål om, hvilke konsekvenser det får, når bestemte 
grupper i et samfund gradvist fratages de rettigheder, som er knyttet til begrebet om borgerskab. Det 
førte til overvejelser om, hvad det dybest set er, som bidrager til at fastholde demokratiets grundlag 
og til en besindelse på demokratiets sårbarhed (f.eks. Hal Kochs klassiker, Hvad er demokrati? fra 
1945). Samtidig førte det til intensivering af det internationale samarbejde med fokus på universelle 
menneskerettigheder og international ret. Denne baggrund for medborgerskabsbegrebet lægger op 
til etik, menneskesyn og menneskerettigheder som vigtige temaer for undervisningen, til diskussion 
af religionernes betydning som menings- og handlingshorisont for den enkelte og til analyse af 
forskellige sekularismer. Medborgerskab handler ikke alene om rettigheder, men også om identitet, 
og det er oplagt at faget kan bidrage til belysning og diskussion af de etiske aspekter i relation til 
identitet, f.eks. forholdet mellem subjektiv identifikation og tilskrevet identitet, retten til 
selvidentifikation overfor kulturel/religiøs identitet, identitetspolitik og magtrelationer, synet på 
andethed/den anden, fortolkning af begreber som tolerance, respekt, anerkendelse, hospitalitet, mv. 



Medlemskommunikation 1, 2007 

 8 

 
Den britiske sociolog T.H. Marshall fokuserer i sin klassiker fra 1950, Medborgerskab og social 

klasse på medborgerskabets civile rettigheder (frihedsrettigheder og retssikkerhed), politiske 
rettigheder (politisk deltagelse gennem valghandlinger og kandidatur) og sociale rettigheder 
(økonomisk velfærd og sikkerhed).  I nyere litteratur tilføjes ofte kulturelle rettigheder - derved 
rejses en række diskussioner om forholdet mellem kulturbaserede kollektive fællesskaber overfor 
rettigheds- og individbaserede fællesskaber. Medborgerskab handler altså ikke alene om rettigheder, 
men også om identitet og tilslutning til de værdier, som bærer demokratiet. Faget kan derfor også 
lægge op til en række diskussioner om hvordan skole og uddannelsessystem kan/ skal bidrage til 
dannelsen af aktive medborgere. I historisk perspektiv: hvordan demokrati fra efterkrigsårene 
forbindes med lige adgang til uddannelse, samtidig med at opdragelsen til demokratisk borger bliver 
en vigtig opgave for skolen. I nutidsperspektiv: de særlige udfordringer, lærerne står overfor, når de 
skal tage den demokratiske dannelsesopgave på sig.  
 
Nutidens samfund er langt mere sammensat både kulturelt, religiøst og i valg af livsstil. Derfor 
bliver pluralitet, individualisering, globalisering og multikulturalisme(r) centrale begreber i faget. 
Religion har betydning som ressource og meningshorisont for den enkelte, som etisk motivation, 
som baggrund for centrale værdier og som udfordring, når den religiøse optik ophæves til absolut 
norm eller kobles til destruktive politiske utopier. I et senmoderne, postsekulariseret samfund, hvor 
vi har opdaget, at skellet mellem religion og politik kan formuleres og håndteres på mange 
forskellige måder, og hvor religion er blevet en central faktor, er det vigtigt at medborgerskab netop 
behandles i sammenhæng med religion, kultur og etik - af lærere, som har et fagligt fundament for 
at etablere sammenhæng mellem fagets grundelementer og for at bidrage til en kritisk diskussion af 
både religiøse og sekularistiske strategier. 
 
 
3. Det følgende er materiale fra en workshop om ny læreruddannelse i Skanderborg i februar 
2007, som vi sammen havde ansvar for. 
 
3.a.   Medborgerskab - hvad og hvorfor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdensborgerskab/ 
kosmopolitisk borgerskab 
Globalisering 
International ret  
FN og msk.rettigheder 
Religiøs universalisme 
Politiseret religion 

Statsborgerskab: 
Politiske rettigheder 
Nationalstaten som ramme 
Vilkår/ betingelser for 
statsborgerskab 
Religion som (historisk) 
sammenhængskraft?? 

'Active citizenship' = 
Medborgerskab 
Rettigheder/ pligter 
Identitet/ værdier/ 
Religion som menings- og 
handlingshorisont  
(= individuelt + værdigrundlag) 

Unionsborgerskab (EU) 
Politiske rettigheder 
Menneskerettigheder  
(ECHR/ Europarådet) 
Religion som politisk motivation - 
f.eks. kristendemokrater 
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Baggrund for begrebet (efterkrigsårene): 
Erfaringerne med nazisme og fascisme - trinvis dehumanisering af store befolknings-grupper' > 
afgrund under den vestlige kultur' (Safranski, 2000) > 
 

• Hvordan håndteres kriterier for inklusion eller eksklusion og hvilke konsekvenser får det, 
når bestemte grupper i et samfund gradvist fratages de rettigheder, som er knyttet til 
begrebet om borgerskab?  

• Hvad er det dybest set, som holder sammen på det fælles og bidrager til at fastholde 
demokratiets grundlag? Erkendelsen af demokratiets sårbarhed.  

• Demokrati som livsform (Hal Koch) + værdigrundlag for demokratiet > medborgerskab i 
sammenhæng med etiske og eksistentielle spørgsmål 

• Overstatsligt samarbejde: menneskerettigheder og international ret > verdensborgerskab 
som dannelsesideal (Kemp)? 

 
Etik som vigtig dimension i undervisningen: forholdet til den anden, syn på anderledeshed og 
forskellighed, inklusion/ eksklusion + menneskerettigheder som centralt tema.  
Eksistentielle spørgsmål: identitet, forankring, vision af det gode liv (individuelt og 
kollektivt). 
 
T.H. Marshall (1950): spændingsfelt mellem det demokratiske lighedsideal og den ulighed, som en 
kapitalistisk markedsøkonomi indebærer. Forhold mellem lighed og ulighed bliver centralt. Kamp 
for ligeberettigelse og retten til at blive hørt. Retfærdighed. 
 
Hvordan fortolkes lighed? > idéhistoriske perspektiver med fokus på centrale værdier for 
medborgerskab (lighed, frihed, tolerance, myndighed, broderskab/ søsterskab/ solidaritet) + 
diskussion af begrebernes aktuelle betydning. 
 
T.H. Marshall's klassiker fra 1950: 'Medborgerskab og social klasse' definerer tre aspekter af 
medborgerskab (historisk proces): 
 

• Det civile medborgerskab (18.århundrede) > personlig frihed, ytringsfrihed, menings- og 
religionsfrihed, retten til at besidde ejendom og retten til retfærdig rettergang. De civile 
rettigheder knyttes til domstolene som institution, men også den frie presse er væsentlig for 
udviklingen af civile rettigheder. UVTemaer: Udvikling i Europa - udviklingen i den 
muslimske verden. Frihedsbegreber - lighedsidealer. 

 
• Den anden fase er det politiske medborgerskab (19.århundrede) > retten til at deltage i 

udøvelsen af politisk magt, dels gennem valghandlinger, dels gennem kandidatur. 
Institutionelt: parlamenter og rådgivende forsamlinger med almindelig valgret, som 
etableres i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.   
UVTemaer: Politiske rettigheder i dag - forhold mellem statsborgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab. Politik og religion. Globalisering og menneskerettigheder. Deltagelse: 
praksis og motivation. Selvforståelse, eksistens og engagement 

 
• Det sociale medborgerskab (20.århundrede) > økonomisk velfærd og sikkerhed, retten til 

'at få fuld andel i den sociale arv og at leve et civiliseret menneskes liv i overensstemmelse 
med de standarder der dominerer i samfundet.' Institutioner for det sociale medborgerskab: 
uddannelsessystemet og socialforsorgen.  
UVTemaer: etiske spørgsmål, dannelsesdiskussion, velfærdsstat. Inklusion - eksklusion. 
Værdigrundlag for uddannelse > Spænding mellem personlig myndighed og borgerlig 
participation (selvbestemmelse ><dannelse). Religiøse værdier i relation til velfærd og 
socialt ansvar - historisk perspektiv. 
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Medborgerskab (hos Marshall) > en etablering af en anden form for bånd (identifikation):  
 

"en umiddelbar følelse af at være medlem af fællesskabet, baseret på en loyalitet over 
for en civilisation som alle har del i. Det er en loyalitet der næres af frie mænd der 
nyder rettigheder og er beskyttet af en sædvaneret."   
(Marshall, 1950) 

 
Relanceringen af begrebet i nyere tid har baggrund i globalisering, individualisering, 
kulturmøder og pluralitet > 
 

• Medborgerskab har to centrale aspekter: Rettigheder og identitet 
• Hvordan defineres fællesskabet? Hvad er vi fælles om? Kultur og religion som 

identitetsfaktorer (individuelt, nationalt og overnationalt) 
• Nationalt/kulturelt eller politisk fællesskab? (ethnos - demos). Forhold mellem politik, 

kultur og religion > Begrebsdiskussioner. 
• Hvordan afgrænses fællesskabet? Etiske problemstillinger. 
• Engagement og politisk deltagelse (bekymring i forhold til de unge) > eksistentielle aspekter 

af medborgerskab: selvopfattelse, søgen efter identitet, religion som menings- og 
handlingshorisont for den enkelte, kulturel/ religiøs forankring + subjektiv resonans (Taylor) 

• Fælles rettigheder for alle eller differentierede rettigheder? F.eks. politiske rettigheder i 
Europa: forskel på statsborgerskab og medborgerskab.  Diskussion af grupperettigheder og 
selvbestemmelse. Retten til at have rettigheder (Arendt, Benhabib) 

• Forhold mellem nationalstaten og overstatslige niveauer (EU, FN ). 
• Forhold mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder > værdigrundlag/ menneskesyn/ 

etik. Religion og menneskeret. 
• Erosion af nationalstaten i kraft af globaliseringen (Bauman) > lighed i globalt perspektiv + 

diskussion af ansvar 
• Flerdimensionelt borgerskab: loyalitet på flere niveauer + eventuelle loyalitetskonflikter 

(mulighed for dobbelt statsborgerskab?)  
• Globalisering som vilkår og udfordring > verdensborgerskab (Kemp, Beck, Held) + 

idéhistorisk baggrund (Kant, stoicisme) 
 
 
Monokulturelle samfund: sprog, religion og kultur > fælles identitet  
( Europa: forskellige kombinationer af sprog, religion og kultur indenfor nationalstaten: 
flersproglige stater, flerkonfessionelle stater, territorialt afgrænsede minoriteter) 
 
Flerkulturelle samfund > udfordringen bliver at finde balancen mellem det fælles og det 
forskellige > det bliver væsentligt, hvordan det fælles defineres, hvilke stemmer og argumenter, 
som gives plads og hvilke underforståede selvfølgeligheder, fællesskabet bygger på. 
 F.eks. problematisering/ diskussion af sekularistiske strategier - religiøse symboler i det offentlige 
rum, religiøse motiver i det politiske etc. > Hvad betyder lighed?  
  
Medborgerskabets to sider:  

• politisk side med fokus på borgerens rettigheder og pligter  
• identitetsside med fokus på tilhørsforhold, værdier og oplevelsen af respekt, anerkendelse 

eller afvisning. 
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Religion spiller en rolle for begge sider: 
 
• Politisk og retsligt >  
• Religionsfrihed + potentielle spændinger mellem religiøse fortolkninger og 

frihedsrettigheder/ menneskerettigheder 
• Religiøse spor i det politiske: demokratiets værdigrundlag, forhold mellem religion og 

politik, religionens plads/ rolle i det offentlige rum 
• Religiøse motiver i politik, religion på den globale arena, religion som historisk baggrund 

for politik (paradoksalt forhold mellem religion og politik, Anders Berg-Sørensen) 
• Religionskritik, tolerance, sekularisering og forskellige sekularistiske strategier. 
 
• Identitet > etiske og eksistentielle dimensioner: 
• Identifikation med det grundlag staten og demokratiet bygger på + oplevelsen af 

fællesskabets rummelighed, åbenhed eller lukkethed 

• Narrativ identitet >Religion som menings- og handlingshorisont for den enkelte, som del af 
kulturel forankring og værdigrundlag 

• Religiøs/kulturel identifikation i forhold til selvbestemmelse og universelle rettigheder 
• Pluralitet med plads til religiøs forankring >< stærk sekularisme (England >< Frankrig) 
• Repræsentativitet og forhandling, problematisering af 'master narratives' > kultur som 

bevægelig horisont (Benhabib) og religion som dynamisk fænomen - flerstemmighed og 
fortolkningsvariation 

• Religion som privat og/ eller offentlig. Anerkendelse og deltagelse.  
• Forskellige multikulturelle strategier (Claus Haas, Bhikhu Parekh) 

 
Vilkår for medborgerskab i dag: 

• Pluralitet og individualisering: værdipluralisme, kulturel pluralitet, globalisering. 
Individualisering og/ eller mimetisk massekultur. 

• Kulturmøder og hybridisering/ globalisering af kultur > dynamisk kulturbegreb (Benhabib): 
flerstemmighed + bevægelighed indenfor kulturerne 

• Postsekularisering > genfortolkning af forhold ml. religion og politik 
• Globalisering som vilkår og udfordring > lighed/ ulighed lokalt og globalt (turister og 

vagabonder, Bauman) 
• Religionsmøder/ religionsdialog/ religionskonflikter lokalt og globalt 
• Religionskritik og forskellige sekularismer/ sekularistiske strategier 
• Religiøs individualisme, synkretisme, frireligiøsitet  
• Religiøs fundamentalisme (og totalitære tendenser) > religion og videnskab, religion og 

selvbestemmelse, dømmekraft i forhold til totalitære ideologier  
• Religionernes (og borgernes) evne til selvdistancering > 'leve i en verden af fortolkninger, 

hvor andre ser og fortolker verden anderledes' (Arne Grøn) 
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Kompetencer i medborgerskab: 
 

• Viden om rettigheder og pligter på lokalt, nationalt og overnationalt niveau + indsigt i 
forskellige former for 'borgerskab' 

• Demokratisk dannelse indebærer også etiske og eksistentielle aspekter 
• Idéhistorisk bevidsthed om demokratiets centrale værdier 
• Viden om verden (nationalt, europæisk, globalt), evne til at anlægge andre perspektiver - 

inkl. viden om religiøse traditioner, der har betydning for dansk/ europæisk kultur (og 
globalt) 

• Differentieret og nuanceret begreb om kultur 
• Differentierede og nuancerede begreber om religion og sekularisering 
• Håndtering af forskelle: Evne til selvdistancering og forhandling 
• Problematisering af fordomme og essentialisme 
• Etisk sensitivitet og dømmekraft 
• Narrativ fantasi og evne til at fortolke kultur, religion, symboler mv. 
• Overvejelser om medborgerskab som fag/ dimension/ tema i skolen og som grundlag for 

skolens kultur 
• Global bevidsthed: forhold mellem medborgerskab og verdensborgerskab 

 
 
Positive visioner for KLM:     
 
Et fag, som  

• ruster de studerende til at tænke sammenhængende om forhold mellem religion, kultur og 
medborgerskab 

• belyser både rettigheds- og identitetsaspekter af medborgerskab, dvs. inkluderer etiske og 
eksistentielle aspekter 

• giver baggrundsviden for aktuelle konflikter om forhold mellem religion og politik og 
debatter om religion i det offentlige rum - inkl. skolen 

• bidrager til etisk dannelse, viden om etiske positioner, evne til at forholde sig til etiske 
spørgsmål og dilemmaer, udvikler dømmekraft og selvstændig tænkning 

• udvikler nuanceret viden og indsigt i religion og kultur med relevans for skolens dagligdag 
(hovedfokus: kristendom og islam) 

• åbner for diskussion af religion, etik og eksistens 
• tematiserer forskellige menneske- og samfundssyn + visioner af det gode liv 
• giver træning i dialog, forhandling og tolerance 
• nedbryder fordomme og essentialistiske forestillinger om religion og kultur > 

dannelsesproces/ ny erkendelse + evne til selvdistancering 
• forbinder viden om dansk og europæisk kultur med globale perspektiver > ruster de 

studerende og skolens elever til globaliseringen 
• dannelse til pluralitet (Arendt, Parekh) 
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3.b. "Arbejdsskitse til indkredsning og indholdsbestemmelse af det nye KLM fag" (eksempel) 
 
Indhold 

1) Religion og kultur 
2) Idéhistorie og etik 
3) Demokrati og medborgerskab 
4) IT og den virtuelle verden 

 

Den musisk-æstetiske dimension inddrages som et gennemgående prisme til belysning af fagets 
kerneområder ved brug af billedkunst, litteratur, film og musik - herunder den nye 

højskolesangbog. 

Præludium/Præambel 

"At vi sanser, føler, bruger sprog, tænker og har samvittighed er ikke noget som er en konsekvens 

af, at vi har besluttet det. Det er fænomener, som mennesker ikke har skabt, sådan som de 

frembringer ting i en arbejdsproces, fænomener, som nok kan ændres, men ikke som et 

arbejdsprodukt. Og det er tillige fænomener, som har samme fundamentale betydning for 

mennesker i en modernitet som for mennesker, der lever under modernisering uden modernitet. 

En fremtidig global besindelse ville måske gøre klogt i at skele til disse vilkår for menneskelivet. 

Det er nemlig vilkår, som er alles og derfor ikke kan tages til indtægt af bestemte kulturer" 
     (Hans-Jørgen Schanz: Europæisk idehistorie, s. 224-5) 

Fokus i det nye KLM fag 

• sammenhæng mellem en religionsfaglig, idehistorisk og medborgerskabsrettet synsvinkel 
• arbejde på tværs af fagets ckf-områder 
• belysning af brudflader og komplementaritet mellem fagets tre synsvinkler 

Konsekvenser for udformningen af fagets indhold er, at faget skal ses som et samlet hele, og ikke 
skal deles op i undervisningsanparter (jf. Bertel Haarder-formulering) 

 
Eksamen 
Mundtlig eksamen på baggrund af et kort skriftligt oplæg (KSO) 
Den studerende vælger et emne ud fra fagets ckf'er, således at det behandles og perspektiveres i forhold til 
både en religionsfaglig, en idehistorisk og en medborgerskabssynsvinkel. 
Eksamensgrundlaget er fagets CKF'er som de er udmøntet i holdets læseplaner. 
Eksaminator er holdets hovedlærer. 
 
Indhold 
Fagets CKF'er omsat i nedenstående emner: 
Fælles for årgangen - evt. som forelæsninger, cafemøder og studiegrupper - i samarbejde med 
kolleger fra samfundsfag/pædagogik - og gerne også fra naturvidenskabelige fag (!) 

• Idehistorie "Menneske - Samfund - Verden"  
• Skolens formål - Livsoplysning/identitetspolitik 

Andre emner (kombinationer er legio) - bestemmes på holdene og af holdets lærer(e) 
• Religion i samfundet (religionsbegrebet) 
• Universalisme og partikularisme 
• Medborgerskab og sekularisering 
• Demokrati og etik - mellem konflikt og konsensus 
• Kulturbegrebet - multikulturalitet og kompleksitet 
• Sekularisering og sekularismer 
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3. c. Anbefalinger fra workshop: 
Flertallet af deltagerne var enige om følgende fem anbefalinger:  
 
Anbefaling 1. Nærlæsning af lov og bekendtgørelse for KLM faget 

*Forslag til lov om uddannelsen  
"skolen i samfundet udgår af fællesfagsrækken…Den del af faget, der vedrører den 

samfundsmæssige og politiske historiske baggrund for skolens virksomhed, kan behandles i 
det nye fællesfag.." 
"faget kristendomskundskab/livsoplysning skifter navn til 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab" 
*Bemærkninger til lovforslaget  

"Faget skal udover at indeholde de centrale elementer fra det nuværende fællesfag 
kristendomskundskab/livsoplysning medvirke til at sikre, at alle lærerstuderende gennem 
uddannelsen får kendskab til grundlæggende demokratiske værdier" 

*KLM fagets identitet i læreruddannelsen, dets mål og CKF'er 
"ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet 

synsvinkel"… "På tværs af fagets centrale kundskabs-og færdighedsområder" 
Nøgleordene er her overførsel, kontinuitet og integration mellem nye og gamle indholdselementer; nemlig at 
der mellem KL faget og KLM faget er en høj grad af sammenfald mellem indholdselementer, men at disse 
elementer ved tilføjelsen af medborgerskabsperspektivet skal tænkes sammen, nemlig relationelt og 
sammenhængende mellem religion-idehistorie-medborgerskab. 
 
Anbefaling 2. Faget skal ses som et sammenhængende fag  

• At faget ikke opdeles i anparter, der "byder ind på" enkeltdele af ckf'erne  
• At det tilstræbes at lærere i faget kan varetage hele KLM fagligheden for at tilgodese 

sammenhængen mellem de tre anførte synsvinkler  
• At det må forventes, at alle fagets lærere kan tilgodese alle 4 punkter i fagets mål 
• At undervisningen i faget tilrettelægges i overensstemmelse med fagets identitet, dvs. ud fra 

sammenhæng mellem de tre synsvinkler og på tværs af ckf'erne 
 
Anbefaling 3. Eksamen 
"Ved mundtlige og praktiske prøver kan eksaminator og censor inddrage alle det pågældende fags 
kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder" (Bekendtgørelsen § 49) 
Sammenhængen i faget og eksamensbekendtgørelsen kan tilgodeses ud fra eksempelvis følgende model: 

• Mundtlig eksamen på baggrund af et kort skriftligt oplæg (KSO) 
Den studerende vælger et emne ud fra fagets CKF'er, således at det behandles og/ eller 
perspektiveres i forhold til både et religionsfagligt, en idehistorisk og en medborgerskabsrettet 
synsvinkel 
Eksamensgrundlaget er fagets CKF'er som de er udmøntet i holdets læseplaner 
Eksaminator er holdets hovedlærer 

 
Anbefaling 4. Efter- og videreuddannelse af lærerne 
Der skal afsættes midler til og muligheder for seminarielærere til videreuddannelse: til krist/liv lærere 
eksempelvis videreuddannelse i medborgerskabsperspektivet ved målrettede kurser, sidefag, moduler fra 
masteruddannelse eller lignende - eller videreuddannelse i kristendom og religion til lærere, som ikke har 
kompetence på disse områder. 
 
Anbefaling 5. KLM og de øvrige fag 
KLM faget bør indgå i nært samarbejde med de øvrige fag på årgangen, bl.a. bidrager faget til praktikkens 
arbejde med "læreropgavens etik" og "elevers forskellige faglige, kulturelle og sociale forudsætninger". 
Og såfremt det ligger på 1. årgang bør faget indtænke det studieforberedende. 
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3.d.  
                 Litteratur til medborgerskab 

 
"Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse" 
 - Ove Korsgaard (red.) Danmarks pædagogiske universitets forlag, 2004 
 
"Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år" 
 - Ove Korsgaard, Gyldendals forlag, 2004 
 
"Nordens Mythologi" 
 - Grundtvig 1832 
 
"Statsmæssig oplysning" 
 - Grundtvig 1834 
 
"Skolens formål" i "Solidaritet og kærlighed", s. 44-56 
- K. E. Løgstrup, Gyldendals forlag 1987 
 
"Norm og livsytring" i System og symbol, s. 103-117 
- K. E. Løgstrup, Gyldendals forlag 1997 
 
"Verdensborgeren som pædagogisk ideal" 
 - Peter Kemp, Hans Reitzels Forlag 2005 
 
"Kamp for anerkendelse" 
 - Axel Honneth, Hans Reitzels Forlag 2006 
 
"Mellem Aristoteles og Kant", i "Behovet for anerkendelse", s. 73-97 
 - Axel Honneth, Hans Reitzels Forlag 2006 
 
"Grundlæggelse af sædernes metafysik, s. 57-110 
 - Immanuel Kant, Hans Reitzels Forlag 1999 
 
"Om pædagogik" 
 - Immanuel Kant, Forlaget Klim 2002 
 
"Opdragelse, dens natur og dens rolle", i Opdragelse, uddannelse og sociologi, s. 31-59 
 - Èmile Durkheim, Carit Andersens forlag 1975 
 
" Modernitetens ubehag - autenticitetens etik  
 - Charles Taylor, Philosophia 2002 
 
"Diskursetik", s. 25-65- Jürgen Habermas, Det lille forlag 1996 
 
"Menneskerettigheder"- Hans-Jørgen Schanz, Modtryk 2001 
 

"Medborgerskab og socialklasse"- T. H. Marshall, Hans Reitzels Forlag 2003 
 
"Religion-kultur-demokrati", s. 7-63 
Viggo Mortensen o. a. - Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Kbh. 2004 
 
"Om vold, tænkning og moral"- Hannah Arendt, Det lille forlag, 1998 
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"Menneskets Vilkår" - især afsnit V. 'Handling', s. 179-248 
 - Hannah Arendt, Gyldendal 2005 
 
"Hannah Arendt"- Anne Marie Pahuus, Anis, 2006 
 
"Hinsides sekularismen og hvad så?" i: Religionsvidenskabeligt tidsskrift 48/ 2006 
 - Anders Berg-Sørensen 
 
"Politik" nr. 1/ 2006: 'Religion og Politik' (www.tidsskriftetpolitik.dk ) 
 - Gæsteredaktør: Anders Berg-Sørensen 
 
"Kritik" nr. 180/ 2006 - om Koranen, islamisme og karikaturkrisen 
 
"Learining to Teach Citizenship in the Secondary School" 
 - ed. Liam Gearon, RoutledgeFalmer, 2003 
 
"Unge Pædagoger" 4-5/ 2005: ‘Gennem demokrati til demokrati? - Folkeskolen og folkestyret 
 - red. Hans Dorff 
 
"Distinktion - Scandinavian Journal of Social Science",  no. 10/ 2005 
 - især: Manni Crone: ‘Er islamisk sekularisme en selvmodsigelse?' 
 
"What is Citizenship? - an Introduction to the Concept and Alternative Models of Citizenship"- 
Claus Haas, DPU, 2002  
 
"Udfordringer til folkekirken. Kirken - staten - folket"  
  red. Jens Holger Schørring og Jens Thorkild Bak, Anis 2006 
                              især: 'Religion og ret i det 21. Århundrede', Lisbeth Christoffersen 
 
"Fornuft og Religion. Sekulariseringens Dialektik" 
 - Jürgen Habermas og Joseph Ratzinger, Hovedland, 2006 
 
"The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era" 
 - Seyla Benhabib, Princeton University Press, 2002 
 
"Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory" 
 - Bhikhu Parekh, Palgrave Macmillan, 2006 
 
På vej: 
"Medborgerskab" (til læreruddannelsen),  
 - Red. Ove Korsgaard, Keld Skovmand, Lakshmi Sigurdsson, Anis, august 2007 
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MAN GJORDE ET FAG FORTRÆD! 
Det nye fag KLM (kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab) 
 
Af Hans Krab Koed 

 
Den nye læreruddannelse som starter til august har fået et nyt fag; ja helt nyt er det nu ikke. 
I Kristeligt Dagblad kan man den 16. jan. læse, at før havde seminarierne to obligatoriske fag 
Kristendomskundskab/livsoplysning og Skolen i samfundet(SIS); men nu skal et nyt fag rumme 
elementer fra begge fag. Det er notorisk forkert al den stund kommissoriet for arbejdet med 
bekendtgørelsen for KLM ifølge loven foreskriver følgende: 
 
Forligspartierne er enige om at foreslå, at faget skolen i samfundet udgår af fællesfagsrækken, og 

at de centrale områder fra faget indarbejdes i andre fag. Den del af faget, der handler om 

forståelsen af lærerarbejdet som en pædagogisk virksomhed og om udøvelsen af lærerprofessionen 

på baggrund af skolens samfundsmæssige opgaver, kan indarbejdes i fagene pædagogik og almen 

didaktik. Den del af faget, der vedrører den samfundsmæssige og politisk historiske baggrund for 

skolens virksomhed, kan behandles i det nye fællesfag 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab,… 

 

Bemærk det er kun en del af det nuværende SIS som integreres i KLM. Endvidere hedder det: 
 
Der er enighed blandt forligspartierne om, at faget kristendomskundskab/livsoplysning skifter navn 

til kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. … Medborgerskabselementet vil bl.a. 

indeholde demokratisk medborgerskab, … indsigt i forskellen mellem politik, kultur og religion og 

indsigt i og forståelse for forskellige opfattelser af medborgerskab og politisk deltagelse. 

 
Dvs. medborgerskabsdelen fokuserer især på relationen mellem religion, politik og kultur. Sådan 
forholder det sig, fordi medborgerskab i det nye fag ikke er tænkt som et sociologisk fag, men som 
et humanistisk dannelsesfag. 
 
Det er i denne forbindelse værd at nævne Ove Korsgaards sondring mellem begreberne demos og 
ethnos. De to græske ord betyder begge folk, men demos er folket som den suveræne instans i den 
politiske og statslige struktur, således som den franske filosof Rousseau opfattede det i sin 
udformning af ideen om en samfundspagt, hvorimod ethnos ifølge den tyske filosof Herder går på 
den dybtliggende kollektive identitet, som er formet af sproget og kulturen. Altså relationen mellem 
pligter, ret og sindelaget.  
 
Det er den skelnen, der er sagen i det nye KLM-fag, ikke noget sociologisk og politologisk isoleret. 
Konteksten skal hele tiden medtænkes. KLM er hverken et samfundsfag eller et teologisk fag. Det 
er et fag, der arbejder religionsvidenskabeligt og idehistorisk med religion og medborgerskab.  
 
Dertil er det også et livsoplysningsfag. Det siger loven, og uanset om man kan lide det eller ej, så 
betyder det, at der følgelig skal arbejdes eksistentielt fænomenologisk med kristendomskundskab og 
medborgerskab. 
 
Det nye i fællesfaget KLM er ikke de enkelte dele, men sammentænkningen af elementerne. 
Det kan derfor undre og bekymre mig at læse, at rektor ved Haderslev Seminarium, Ove Outzen 
oplyser, at han har en ansat med samfundsfag og idéhistorie, som han anser for yderst egnet til at 
undervise i ”det nye sammenlagte fag”. Hvorfor nævner Outzen ikke i stedet Birgitte Bækgaard, der 
med både en religionsvidenskabelig baggrund, en idehistorisk og en næsten færdiggjort master i 
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medborgerskab dækker hele faget. Det er sådanne kolleger, der skal varetage KLM-fagets 
interesser.  
Ydermere er det vigtigt at pointere, at da faget ifølge bekendtgørelsen netop ikke er sammenlagt, 
bliver det yderst vanskeligt for Outzen at dokumentere, hvilke kompetencer en lærer med 
samfundsfag og idehistorie har til faget. Hvordan forestiller han sig kristendom, jødedom og islam 
varetaget? Det vil blive meget svært at fungere som censor i den sammenhæng, hvis faget ikke 
læses i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 
 
Dertil kommer, at arbejdsgruppen med sin formulering i præamblen om sammenhængen mellem 
fagets kristendomsfaglige, idehistoriske og medborgerskabsperpektiv netop ikke har ønsket faget 
splittet op i delområder, men tænkt dem integreret. Det er i integrationen fagets nye og spændende 
identitet ligger. Til varetagelse af denne opgave står kristendomslærerne som hidtil har undervist i 
kristendomskundskab/livsoplysning centralt, og har de dertil en master, et sidefag eller andre 
kompetencer i medborgerskab er de selvskrevne til opgaven. Ellers burde der have været skrevet en 
helt anden bekendtgørelse.  
 
Hans Krab Koed 

Censornæstformand for Kristendomskundskab / livsoplysning & og formand for arbejdsgruppen for 
KLM bekendtgørelsen 
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KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING/MEDBORGERSKAB  
- ET NYT FAG I LÆRERUDDANNELSEN 

 
Af Keld Skovmand, lektor v. CVU Lillebælt 

 
Introduktion 
Med den nye læreruddannelseslov blev det eksisterende fællesfag 
kristendomskundskab/livsoplysning tilføjet en skråstreg og et "medborgerskab. "Medborgerskab" 
var efter sigende det socialdemokratiske og radikale fingeraftryk i de politiske forhandlinger, der 
gik forud for lovforslaget. Med den begrebslige udvidelse fulgte en udvidelse fra 0,20 til 0,28 
årsværk. I bemærkningerne til lovforslaget knyttes der forskellige typer af kommentarer til denne 
ændring: Dels nogle, der vedrører "udvidelsesaspektet", dels nogle, der berører elementer fra faget 
skolen i samfundet, som via medborgerskabsdimensionen "overføres " til det nye fag, samt endelig 
en del, der - mere eller mindre - tematiserer kontinuiteten mellem gammelt og nyt. Der tales om en 
udvidelse af noget eksisterende med noget nyt: 
 
"Med udvidelsen af faget til at omfatte medborgerskab skal faget yderligere sigte imod at sætte den 

kommende lærer i stand til at give eleverne en indføring i, hvad det vil sige at være borger i det 

danske demokrati og i det internationale samfund. I faget skal der arbejdes på at forberede skolens 

elever til 

- demokratisk medborgerskab, 

- deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, 

- at få indsigt i forskellen mellem politik, kultur og religion, 

- at få indsigt i og forståelse for forskellige opfattelser af medborgerskab og politisk deltagelse 

og 

- at lære at leve sammen med gensidig respekt for andres værdier." 

 
Om relationen til skolen i samfundet hedder det i bemærkningerne: "Den del af faget, der vedrører 
den samfundsmæssige og politiske historiske baggrund for skolens virksomhed, kan behandles i det 
nye fællesfag kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab." Udtrykkeligt "kan", ikke skal - 
men heller ikke "ville kunne". 
 
Kristendomskundskab/livsoplysning får disse ord med på vejen: "Det nuværende fællesfag 

kristendomskundskab/livsoplysning sigter imod at sætte den færdiguddannede lærer i stand til at 
løse en række almene opgaver i skolen, herunder bl.a. arbejdet med at gøre eleverne fortrolige med 

dansk kultur og give dem forståelse for andre kulturer, herunder kulturer baseret på forskellige 

trosretninger. Faget har således den vigtige opgave at medvirke til at sætte de kommende lærere i 

stand til at opfylde væsentlige dele af skolens formål." 

 
Ud over at anskue lovforslagets bemærkninger i lyset af aspekter, der handler om udvidelse, 
erstatning og kontinuitet, kan man også se på, om der er bemærkninger, der understøtter 
integrationen af nye og gamle indholdselementer. Så vidt jeg kan vurdere, er der særligt én passus i 
teksten, der her er afgørende:  
 
"Det skal sikres, at alle lærerstuderende gennem uddannelsen får kendskab til grundlæggende 

demokratiske værdier og dansk folkestyre og bliver i stand til at videregive disse værdier til 

folkeskolen." 

 
Der peges her på tre sammenhængende elementer: De værdier, der ligger til grund for en 
demokratisk samfundsform som sådan, demokratiets særlige udformning som styreform i Danmark 
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og det, man kunne kalde værdididaktik. Det første og sidste element står centralt allerede i det 
eksisterende fag. 
 
Det gør viden om dansk folkestyre til gengæld ikke, men det giver blot det værdianalytisk arbejde et 
konkret sigtepunkt og (yderligere) en historisk dimension (se også nedenfor). 
 
Hvis man sammenligner den eksisterende bekendtgørelse for faget 
kristendomskundskab/livsoplysning med bemærkningerne til lovforslaget, kan man 
sammenfattende identificere følgende nye indholdselementer: 
� Arbejdet med demokratisk medborgerskab i et både nationalt og internationale perspektiv 
� Arbejdet med forholdet mellem religion, kultur og politik (her er "politik" nyt) 
� Arbejdet med forskellige opfattelser af medborgerskab og politisk dannelse 
� Arbejdet med den samfundsmæssige og politisk-historisk baggrund for skolens virksomhed 
 
Der rejser sig på denne baggrund en række spørgsmål: Er det et nyt fag eller blot et nyt begreb? 
Hvad betyder det nye begreb, og hvad kendetegner faget som fag? Hvad er forholdet mellem fagets 
indholdsdimensioner - hvad kan og bør det være? Og endelig: Hvad er forholdet mellem det 
eksisterende fællesfag og det nye? 
 
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
For en umiddelbar betragtning kan begrebssammenstillingen forekomme højst tvivlsom: Hvad i 
alverden har de tre begreber med hinanden at gøre? Der er historiske og politiske grunde til, at de 
står der side om side, som jeg ikke her skal opholde mig ved. Jeg kan blot konstatere, at ændringen 
af faget rummer en interessant spænding og udfordring, idet den kristne-nationale ramme for 
skolens identitetsarbejde, der har været signaleret med parringen af begreberne "kristendoms-
kundskab" og "livsoplysning", sprænges rimeligt entydigt med medborgerskabsbegrebet og kravet 
om, at det skal anskues i et internationalt perspektiv. 
 
Vejen til at integrere en medborgerskabs-dimension i faget kan imidlertid siges at være beredt med 
den forudgående revision af læreruddannelses-bekendtgørelsen, hvor der blev taget et stort skridt i 
retning af at betone det europæiske (menneskerettigheder og europæisk idehistorie), det 
multikulturelle (islam og kulturmødet i skolen) og det skolerelaterede (det lange afsnit om fagets 
forhold til folkeskolens formål). Arbejdet med demokratiets grundlæggende værdiforestillinger og 
deres idehistoriske baggrund er således noget, der allerede står centralt i den forståelse af faget, der 
kommer til udtryk i gældende bekendtgørelse. Det gør medborgerskabsbegrebet og den 
realhistoriske baggrund for skolens virksomhed til gengæld ikke, hvad der har kaldt på en mere 
omfattende omskrivning af bekendtgørelsesteksten. 
 
Der er dermed god grund til at se på, hvordan begreberne udfoldes i den bekendtgørelsestekst, der 
før jul blev sendt til høring. Også her kan man anskue teksten ud fra begreberne udvidelse, 

overførsel, kontinuitet og integration, hvor særligt det sidste er vigtigt. På et tidligt og centralt sted i 
identitetsafsnittet karakteriseres faget som "et alment lærerkvalificerende fag, der anskuer 

dannelses- og værdispørgsmå1 ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idehistorisk og 

en medborgerskabsrettet synsvinkel." Der skal altså arbejdes med dannelses- og værdispørgsmål ud 
fra sammenhængen mellem nogle forskellige faglige synsvinkler. Denne formulering efterfølges og 
understøttes af et krav om, at der arbejdes på tværs: "På tværs af fagets centrale kundskabs- og 

færdighedsområder arbejdes der med forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for 

den pædagogiske praksis i skolen." Identitetsafsnittet viderefører både en struktur og nogle 
grundlæggende formuleringer fra præamblen fra det eksisterende fællesfag, men tilføjer samtidig 
noget nyt: "Medborgerskabsrettet" er en tilføjelse, og hvor der i den nuværende præambel alene 
tales om "forskellige menneskesyn og deres betydning...", udvides denne formulering i 
identitetsafsnittet med "samfunds-". Det afgørende er her, at der er tale om et "sæt af syn", ikke om 
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to forskellige syn: Synet på menneske og samfund er et, nemlig en verdensanskuelse, der har 
kulturelle og religiøse rødder. 
 
Tanken om at gøre tre synsvinkler til den konstituerende sammenhæng for faget overføres med et 
enkelt greb til CKF-afsnittet, hvor den religionsfaglige synsvinkel repræsenteres i det første 
(Religion og kultur), den idehistoriske i det andet (Idehistorie og etik) og medborgerskabsvinklen i 
det tredje (Demokrati og medborgerskab). Sammenhængen mellem områderne forsøgte 
skrivegruppen at markere på to måder: Dels via en indgangsbøn ("De tre CKF belyser gensidigt 
hinanden"), som blev fjernet i den ministerielle redigeringsproces, dels via forskellige 
indholdsmæssige sløjfer på tværs af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Man kan altid 
diskutere, hvor godt denne sidste bestræbelse er lykkedes. Fx er der blandt seminariernes 
religionslærere en ret udbredt opfattelse af, at tonen overvejende er sociologisk og politologisk, og 
at livsoplysningsdimensionen er blevet mere eller mindre usynlig. I det eksisterende fællesfag er der 
således et CKF, der hedder "Etiske og eksistentielle spørgsmål", og de eksistentielle spørgsmål er 
det unægtelig vanskeligt at genfinde i nogen tydelig form i bekendtgørelsesudkastet til det nye fag. 
Hvad er der blevet af livsoplysningen? Trues den af medborgerskabstanken? 
 
Det nye fags faglighed 
Hvis man tager den intention om ny faglig sammenhæng, der er blevet lagt til grund for 
bekendtgørelsesarbejdet, alvorligt, giver det ikke nogen mening at tænke forskellige fags bidrag og 
faglige synsvinkler som adskilte størrelser. Tværtimod må man tænke dem som sammenhængende 
størrelser og forholde sig åbent til, at denne sammenhæng er ny og derfor forholdsvis ubelyst. 
 
Jeg skal give et eksempel: Den sidste pind i det første CKF vedrører "evangelisk-luthersk 
kristendoms betydning for demokrati, velfærdsstat og skole i Danmark". Flere fagfæller har gjort 
ophævelser over denne bemærkning, fordi de finder, at evangelisk-luthersk kristendom her opløses i 
samfundsfaglige og pædagogiske kategorier. Det er et synspunkt, jeg ikke deler. For det første 
bliver man nødt til at sige noget substantielt om, hvad evangelisk-luthersk kristendom er, for at 
kunne vurdere den betydning, som kristendommen har haft for udviklingen af demokrati, 
velfærdsstat og skole i Danmark. Altså kvalificering og ikke opløsning af en grundkategori. For det 

andet er det netop relationen mellem religion og samfund (og dermed mellem forskellige 
fagligheder), der skal undersøges - en relation, der må anses for at være grundlæggende for faget. 
Hvis talen om kristendommen som leverandør af værdier og etik, skal bringes ud over det retoriske 
(ja, besværgende), må der gives konkrete eksempler på kristendommens virkningshistoriske effekt: 
Demokratipotentialet i Luthers forestilling om det almindelige præstedømme og det direkte 
Gudsforhold, som de gudelige vækkelser forvaltede det forud for - og som en forudsætning for - 
demokratiets indførelse herhjemme; sammenhængen mellem Luthersk retfærdiggørelseslære (at 
troen er for alle og gratis (af nåde), skænket af Gud) og den skandinaviske velfærdsmodel (at 
ydelserne er for alle og gratis (af nåde), skænket af staten. Undersøgelsen af disse sammenhænge er 
endnu i sin vorden (jf. fx diverse artikler i Schjørring & Bak, "Velfærdsstat og kirke", Anis 2005). 
Her forsvinder kristendommen ikke, her kommer den til syne. Det er der masser af livsoplysning og 
medborgerskab i. Endelig er det for det tredje værd at bemærke, at der ikke ligger en determinisme 
(på lur) i formuleringen: Præmissen eller påstanden er ikke, at demokrati, velfærdsstat og skole 
aktuelt henter deres begrundelse i kirken, men derimod at en række af kristendommens mest 
centrale værdiforestillinger via sekulariseringsprocessen er blevet omsat socialt, og at de så at sige 
frister deres eget liv, principielt uafhængigt af kirken. 
 
Faget mellem det alment dannende og det alment lærerkvalificerende 
Hvis der er en ting, vi har lært af Muhammed-krisen, så må det være vigtigheden af at overveje 
forholdet mellem religiøse og sekulære værdier (her billedforbudet og ytringsfriheden) og 
verdensanskuelser. Viden om religion og menneskerettigheder synes at være en forudsætning for at 
kunne begå sig og håndtere konflikter i en globaliseret verden præget af kulturel diversitet. Religion 
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og menneskerettigheder er blevet elementære dele af den almene dannelsesudrustning i et hidtil uset 
omfang. I bekendtgørelsens identitetsafsnit karakteriseres faget som "alment lærerkvalificerende". 
Hvis man kort skal sige noget om, hvad det kan indebære, kan man starte med forholdsvis banalt at 
konstatere, at alt dannelsesarbejde er værdiarbejde, og det i skolens sammenhæng fordrer 
bevidsthed om værdiers betydning, ophav og historie. Det, der med KLM sættes til overvejelse og 
drøftelse, er forholdet mellem religiøs, moralsk og politisk dannelse - teoretisk, historisk og aktuelt i 
skolens praksis. Hertil kommer, at lærerne må kunne begrunde diverse værdivalg både over for 
ledelse, kolleger, elever og forældre. 
 
Forholdet mellem KLM og læreruddannelsens øvrige fag 
I den skabelon, som skrivegruppen skulle arbejde i, var der et afsnit om fagets samspil med 
uddannelsens øvrige fag, som aldrig blev udfyldt og i sidste ombæring blev droppet. Det opfatter 
jeg som ærgerligt, fordi det er af afgørende betydning for fagets placering og identitet i 
læreruddannelsen, at man kan sige noget præcist og bindende om dets forhold til andre, beslægtede 
fag. 
 
Der er således oplagte koblingsmuligheder mellem KLM og faget pædagogik særligt i forhold til 
den idehistoriske og etiske dimension. Et eksempel kunne være en idehistorisk og begrebsanalytisk 
kvalificering af myndighedsbegrebet. Et andet (tilknyttet) eksempel kunne være et samarbejde om 
henholdsvis den fællesfaglige og den pædagogikfaglige behandling af tænkere som Kant, Rousseau 
og Schleiermacher. Her kunne KLM via en fremstilling af disse tænkers syn på religion og etik 
berede vejen for arbejdet med deres pædagogiske filosofi i faget pædagogik. 
 
Artiklen er blevet bragt i "Nyt fra de pædagogiske fag", nr. 1, 2007. 
Artiklen bringes her med forfatterens tilladelse. 
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REFERAT FRA CENSORMØDER 
 
Af Hans Krab Koed, censornæstformand 

 
Censorformandskabet for læreruddannelsen, Kristendomskundskab/religion & 
kristendomskundskab/livsoplysning. 
 
Referat fra censormøder om læreruddannelsen i henhold til bekendtgørelsens § 35, stk. 3 
 
Møderne blev afholdt som regionalmøder 
Onsdag den 24. januar på N. Zahles Seminarium.  
Torsdag den 25. januar på Århus Lærerseminarium. 
 
Der var ca. 30 deltagere til hvert møde 
 
Dagsorden 
 
1. Velkomst og præsentationsrunde. 
I Kbh. var de eksterne censorer i flertal, hvorimod der var en mere ligelig fordeling i Århus. Begge 
steder var der en tydelig mangel på folkeskolelærere. Repræsentanter fra vores primære 
aftagerinstitution. Ellers var censorerne kommet fra fjern og nær. Der var sørget for god forplejning 
på de seminarier. 
 
2. EMU 
Der blev reklameret for EMU  http://www.emu.dk/sem/cen/ samt besluttet, at der oprettes en 
mailliste over alle censorer. Alle bedes maile deres adresse til hans.krab.koed@skolekom.dk 
 
3. Eksamensbekendtgørelser 
Der var ingen spørgsmål til eksamensbekendtgørelserne. Det blev præciseret, at det også er muligt 
at holde gruppeeksamen sommeren 07 på de seminarier, der har indskrevet muligheden i deres 
studieordninger. 
Retsgrundlaget er bekendtgørelsen nr. 356 af 19. maj 2005 indtil videre. 
Der var en ivrig diskussion om de skriftlige opgavers status, samt den manglende honorering for 
læsningen af disse. 
Det blev slået fast, at censorer kan sende opgaver, der overskrider den maksimale længde retur. 
I Århus blev problemet med, at der ikke er noget pensum, drøftet. Én mente, det faktisk betyder, de 
studerende er totalt overladt til censor og eksaminators tolkninger af CKF´erne i 
eksamenssituationen. Det blev kaldt sindelagskontrol. 
 
4. Udpegning af censorer  
Censorer skal selv være opmærksomme på at søge om genbeskikkelse, når det er aktuelt igen. 
 
5. Fordeling af censur  
Det blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt at melde ind til uni-c hvor mange dage, man kan 
påtage sig censur ved sommereksamen. 
Ligeledes blev det oplyst, at alle censorer skal have en korrekt e-mailadresse. Ellers kan man let 
komme nederst i rækken af udvalgte til censur, fordi nogle seminarier springer over til én med e-
mail, når der skal kontaktes censorer. 
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6. Censorrapporter  
Det giver et skævt billede, hvis der kun er meget få, der skrivere mere end OK. 
Det blev foreslået, at spørgsmålene på censorrapportskemaerne blev mere fokuserede. 
 
7. Bacheloropgaver og censur 
Intet 
 
8. Ny karakterskala  
Det blev diskuteret, om man skal tænke i den nye skala til sommer selv om 13-skalaen stadig 
gælder. Det måtte afvises, og der henvistes til de kommende kurser i den nye skala. 
Elektronisk tilmelding senest en uge før mødets afholdelse på 
http://www.service.uvm.dk/tilmelding/Info7trin.nsf/webdoc?OpenForm 
 
9. Studieordninger  
Hvilken status har studieordninger i forhold til CKF´er? 
Det måtte atter slås fast, at i sidste instans er CKF´erne den højeste instans. 
 
10. Øvrige sager med LSR  
Det blev drøftet hvilken status censorforsamlingen har. Har de nogen magt/indflydelse? 
Det må vel formodes, at rektorerne lytter til saglige og velbegrundede argumenter. 
 
11. Ny læreruddannelse  
Drøftelse af problemstillingen med det nye KLM fag. Hvis nu dele af faget i studieordningen er 
beskrevet af samfundsfagslærere og eller pædagogiklærere? Hvordan skal en censor med en 
teologisk, religionsvidenskabelig baggrund forholde sig til det? 
Igen måtte man henvise til CKF´erne som den afgørende instans. Samt at der ikke findes relativ 
karaktergivning. 
 
12. Eksamensformer i ny læreruddannelse  
Som reaktion på bestræbelserne på at etablere fælles regler, blev der gjort opmærksom på, at det 
kan være en hindring for forsøg og lokale initiativer. 
 
13. Erfaringsudveksling 
Intet 
 
14. Evt. 
Eksterne censorer fik, at vide, at Seminariernes Religionslærerforening kan tilbyde et 
støttemedlemskab for 100 kr. pr år. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Krab Koed 
Censornæstformand for Kristendomskundskab/Religion & Kristendomskundskab/Livsoplysning 
4. februar, 2007 
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PRØVER I KRISTENDOMSKUNDSKAB:  
Nyt idémateriale til faget kristendomskundskab i folkeskolen  
 
På forlaget Alinea er jeg i gang med at udarbejde et elevmateriale, der udkommer til skolestarten i 
august 2007 og som er et inspirationsmateriale til elever og lærere i forhold til at arbejde med 
prøvekrav i forbindelse med de afsluttende prøver i faget, som skal stå deres prøve for første gang 
d. 11. maj 2007.  
 
Oplægget vil komme til at bestå af ca. 20-25 stk. idéoplæg som tager sit primære udgangspunkt i de 
forskellige tilgange til et prøvesæt som Undervisningsministeriets vejledninger tilsiger. 

• Et oplæg som har sit afsæt i en religiøs fortælling eller anden tekst 
• Et oplæg som knytter an til eksistentielle spørgsmål 
• Et oplæg, som tager udgangspunkt i en eller flere religioners syn på en aktuel 

problemstilling 
• Et oplæg, som belyser en sag ud fra forskellige historiske og/eller nutidige synsvinkler 
• Et oplæg, som lægger op til en drøftelse af en etisk problemstilling 

  
Materialet forsøger at give idéer til de lærere, som står lidt usikkert overfor at tilrettelægge en 
opgave, når der skal tages afsæt i prøvebekendtgørelserne og vejledningen fra 
Undervisningsministeriet om prøven.  
Vejledningen for den skriftlige prøve kan læses på 
http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/documents/kristendom081106.pdf 
og den mundtlige prøve kan læses på: 
http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/documents/Kristendom230207_000.pdf 
Her indgår blandt andet følgende slutmål, som vil kunne indgå i en vurdering af elevens besvarelse i 
forhold til dette elevmateriale: 
 
Livsfilosofi og etik 
� reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og 

dens betydning for menneskers livsforståelse 
� vurdere etiske principper og moralsk praksis 
� udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen 
 
Bibelske fortællinger 
� udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente 
� diskutere bibelske fortællingers sigte og perspektiv og deres tydning af tilværelsen 
 
Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng 
� forholde sig til spørgsmålet om, hvad kristendom er 
� vurdere kristendommen og folkekirkens betydning i Danmark 
 
Ikke kristne religioner og andre livsformer 
� diskutere og forholde sig til udvalgte temaer inden for forskellige religioner 
  
Materialet forsøger at tage højde for de anbefalinger, som Udvalget til styrkelse af 
kristendomskundskab i folkeskolen kom med i 2006, som bl.a. anbefalede at kundskabsdelen skulle 
tydeliggøres, så eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for 
livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. 
En omprioritering af stoffet, så en større andel af det kristendomsfaglige stof blev placeret i 
overbygningen, mens undervisningen i ikke-kristne religioner blev påbegyndt tidligere. 
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Dette idémateriale vægter bibelske tekster som udgangspunkt for eleverne. Det er vigtigt at eleverne 
kan tolke disse tekster både i et nutidigt og et historisk perspektiv. Gennem teksterne og billederne 
at kunne demonstrere kundskab om det faglige stof, at kunne reflektere over etiske og religiøse 
problemstillinger og argumentere i forhold hertil. Og ikke mindst kan forholde sig kritisk til 
kristendommen og andre religioners indhold og betydning for samfundet og menneskers 
livsforståelse. 
Materialet vil udover bibelske tekster og andre tekster bestå af en blanding af kunstneriske billeder, 
nutidige fotos etc. og I får her en lille del af en smagsprøve af dele af oplægget om den barmhjertige 
samaritaner. Desværre kan ikke hele oplægget komme her i bladet, idet oplægget kan downloades 
gratis af folkeskolelærerne efter påske på Alineas hjemmeside www.alinea.dk 
Da Medlemskommunikation udkommer før grafikeren på Alinea kan nå at få det færdigt, får I bare 
en lille smagsprøve på dele af et enkelt prøveoplæg. Der mangler flere billeder, tekst og salmedigt, 
men I får spørgsmålene til opgavesættet. 
Jeg håber materialet på seminarierne kan give anledning til at diskutere og udvikle prøvematerialer 
fremover til brug for de fremtidige prøver, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige. 
 
Bedste hilsner 
Rose Maria Bering-Jensen 
Seminarielektor, cand. pæd.  
og medlem af Udvalget til styrkelse af kristendomskundskab i folkeskolen 
KDAS/Holbæk Seminarium 
 

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER 

 
Billede indsættes: 

Opgaver  

1. Læs lignelsen og forklar, hvad en lignelse er, og hvad denne lignelse handler om. 
2. Beskriv billedet ”Den barmhjertige samaritaner”. Hvordan tror du, at du selv ville reagere, 

hvis du kom ud for en lignende situation, hvor et menneske havde brug for din hjælp? Tror 
du, at andre ville gøre det samme som dig? Du kan også inddrage de andre billeder og 
salmedigtet i din besvarelse. 

3. Kan du se nogle ligheder mellem den måde vores samfund er indrettet på og lignelsen? 
Overvej om den kristne religion kan have påvirket vores måde at indrette samfundet på? Du 
kan inddrage billederne og lovteksten i din besvarelse. 

4. Kender du andre religioners fortællinger, der også opfordrer til omsorg og barmhjertighed? 
 
Indsættes bibelsk tekst, salmedigt + billede + samaritbillede 
 
 
 

 

En samarit er en frivillig i Dansk Røde Kors, der er uddannet til at give 
førstehjælp. Over hele Danmark er der lokale Røde Kors afdelinger, hvor 
samaritterne er organiseret i lokale vagttjenester. Man skal være fyldt 15 
år for at blive en samarit. Når der afholdes sportsstævner, koncerter, 
festivaler er der ofte en samarit tilstede, fordi når der er mange mennesker 
samlet er der også en risiko for, at der er nogle, der kommer til skade. 
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HVOR KRITISK HAR MAN LOV AT VÆRE? 
OM BIBELEN, KORANEN - OG KVINDERNE 
 
Af Irene Larsen 

 
Information bragte15. februar 2007 en artikel, "Kan vesten rumme islam?", der referer en række 
forfattere og filosoffers syn på Ayaan Hirsi Alis islamkritik. Artiklens forfatter, Niels Ivar Larsen, 
stiller spørgsmålet om, hvorvidt Ayaan Hirsi Alis islamkritiske linje eller Tariq Ramadans 
islamreformatoriske linje er mest konstruktiv i f. t. Europas muslimer. Ayaan Hirsi Ali anklages for 
at være oplysningsfundamentalist og for at støde muslimer fra sig. 
 
Flere af de folk, Larsen refererer til, mener, at Alis kritik er alt for voldsom. 
Men jeg vil gerne argumentere for, at det er nødvendigt at være både voldsom og radikal, når man 
er oppe imod et patriarkalsk samfund. Jeg taler ud fra erfaring med feministisk kritik af 
kristendommen igennem 25 år.  
 
Kristendommen har været brugt til mangt og meget igennem sin 2000-årige historie. Jeg tror, at 
mange ting vil være bekendt for de fleste; man kunne nævne hekseforfølgelserne som et voldsomt 
eksempel. Jeg kunne også nævne en mindre ting som, at en kvinde i en periode af historien (før 
1767) skulle stå "åbenbar" skrifte på kirkegulvet, hvis hun havde født et barn uden for ægteskab. 
Den mand, der var medskyldig, kunne gemme sig nede på kirkebænken. Jeg kunne blive ved "ad 
nauseam". Samfundet brugte kort sagt kristendommen til at holde kvinder og seksualitet nede med. 
Da kvinden var kvinde, kønnet og kropslig, forbundet med skyld og skam, og manden var 
menneske og åndelig, betød knægtelse af kroppen og seksualiteten knægtelse af kvinden. Den 
historie er fortalt så mange gang, at den er blevet kedelig. Desværre er den ikke irrelevant, fordi 
kristendommen stadig bruges mod kvinder og seksualitet. Så må vi ikke blive præster, så må vi ikke 
bruge prævention, så skal vi være jomfruer ved ægteskabets indgåelse, og vi må da slet ikke vælge 
at få abort. 
 
Jamen, kan man indvende, det er jo bare kristendommen, der er blevet misbrugt på den måde; det 
kan jo ikke blive en kritik af kristendommen selv. 
Der er flere problematiske størrelser her. "Kristendommen selv", hvad er det? Er det, som jeg tror 
Tim Jensen ville påstå, et fatamorgana, en abstraktion, en ideologi eller et normativt projekt? Og 
hvis det så skulle lykkes at finde frem til "kristendommen selv", så måtte man spørge, om der var 
noget i den kristendom, der gjorde den oplagt at bruge til at slå kvinder oven i hovedet med eller 
den var helt uskyldig. Altså om det var misbrug eller blot anvendelse. 
Som protestant er det oplagt at gå til "skriften alene", hvis man er på jagt efter "kristendommen 
selv". Og hvad finder man her? En række udsagn om, at kvinder skal holde sig til deres kønsroller. I 
GT er der stort set ingenting at hente. En amerikansk feminist, Phyllis Trible, skrev for mange år 
siden to bøger om GT, der indeholdt hhv. de positive og negative fortællinger om kvinder i GT. 
Bøgerne hed " Texts of terror - literary-feminist readings of Biblical narratives" og "God and the 
rhetoric of sexuality". Bogen med de negative historier var langt den mest overbevisende.  
I NT er der også en række - for kvinder - kedelige udsagn, som f.eks. at hun skal frelses ved sit 
moderkald. Der er også et tydeligt symbolsprog i det faktum, at Jesus valgte 12 mænd til sin snævre 
discipelkreds. Jesus havde formodentlig ikke en patriarkalsk pave-kirke i tankerne, da han gjorde 
dette (hvis det altså var ham, der gjorde det, og ikke noget, som de første kristne fandt på), men det 
havde altså været nemmere for alle parter, hvis der bare havde været en eller to kvinder i den 12-
kreds. Der er ganske vist også elementer, der trækker i en anden retning. Der er kvinder i Jesu følge, 
og der er fortællinger om navngivne kvinder i evangelierne. (Hvilket fik en mand til at skrive bogen 
"Jesus was a feminist", hvortil en feminist replicerede "Even if he wasn't, I am!") Der er også 
kvindelige medarbejdere i missionen, som man kan se af navnelisterne i Paulus' breve. 
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Formodentlig var der også kvinder, der ejede huse, hvor de første kristne menigheder samledes, 
hvilket fortællingen om Marta og Maria kunne tyde på. Man kunne sige, at der i NT er et 
"emancipatorisk potentiale"; udtrykket stammer fra en af hovedkræfterne i den feministiske teologi, 
Lone Fatum. 
Men kristendommens hellige skrift rummer en række udsagn, der er nemme at misbruge for den, 
der gerne vil. Vil man bruge bibelen til at kæmpe for lighed mellem kønnene eller endog frigørelse 
fra kønsrollerne, kræver det altså et stykke arbejde i form af en kritisk hermeneutik. Læser man 
bibelen fundamentalistisk, følger kvindeundertrykkelsen med.  
 
Som kvinde kan man være tilbøjelig til helt at give op. Der findes så meget kvindeundertrykkelse, 
der er foregået med bibelsk legitimation, at man kan komme på den tanke, at bibelen og 
kristendommen slet ikke kan bruges til noget fornuftigt og kun kan bruges til noget livs- og 
kvindefjendsk. Den anfægtelse er der mange kvinder (og sorte og fattige), der har måttet slås med. 
Og nogen har smidt religionen ud og erstattet den med tro på fornuft og menneskerettigheder. 
Hvilket altså ikke er spor mærkeligt. Jeg var selv tæt på at gøre det samme i min studietid på 
teologi. Lone Fatum stillede dengang spørgsmålet: "Kan kvinder være kristne?"; et helt relevant 
spørgsmål. 
 
Jeg finder Ayaan Hirsi Alis projekt helt parallelt til det, som vi feminister havde gang i i 1980'erne. 
Alis bog "Jeg anklager" er en fortælling om, hvilken slags kvindeundertrykkelse der legitimeres 
vha. islam. Man kan også læse Irshad Manji "Problemet med islam". Der findes mange slags 
muslimer, og de er ikke alle kvindeundertrykkere. Men Koranen er - ligesom bibelen - barn af sin 
tid, og den tid var patriarkalsk. Koranen rummer også "emancipatorisk potentiale", har jeg hørt 
nogle muslimske kvinder mene. Men den rummer sandt for dyden også det modsatte. Hvilket er gift 
i hænderne på de forkerte personer, ligesom bibelen er det. Parallelt med tidligere udsagn mener 
jeg, at hvis man vil bruge Koranen til at kæmpe for lighed mellem kønnene eller endog frigørelse 
fra kønsrollerne, kræver det altså et stykke arbejde i form af en kritisk hermeneutik. Læser man 
Koranen fundamentalistisk, følger kvindeundertrykkelsen med.  
 
Selvfølgelig er der muslimske kvinder, der mener, at det hele ikke er så slemt og at Koranen ikke er 
kvindeundertrykkende; det handler bare om at forstå den ret. Aminah Tønnsen er et eksempel på 
den opfattelse. Der er andre muslimske kvinder, der trækker talrige eksempler på koransk 
legitimeret kvindeundertrykkelse frem. Helt parallelt med, hvordan kristne kvinder reagerer.  
Nogle kvinder er selv agenter i et undertrykkelsessystem på den måde, at de opdrager deres drenge 
til at være "rigtige mænd" og selv taler nedsættende om andre kvinder. Sådan er det for muslimske 
kvinder, men det er der ikke noget nyt i; det gælder for alle kvinder. 
 
Jeg mener, at frem for at kalde Ayaan Hirsi Ali for oplysningsfundamentalist (Ian Buruma i nævnte 
artikel) bør man lytte til hendes kritik af den kvindeundertrykkelse, der legitimeres med henvisning 
til islam. Nu kan der jo være diskussion om, hvad kvindeundertrykkelse er, og hvor omfattende den 
er. Det er vi selvfølgelig nødt til at diskutere. Det der gør det svært er bl.a., at det griber dybt ind i 
det, vi normalt anser for at være beskyttet af privatlivets fred. Og derfor noget, vi ikke kan lovgive 
os ud af. Vold er naturligvis ulovligt, men at lege stor, stærk mand og lille, sød kvinde i et ægteskab 
er ikke forbudt og skal heller ikke være det. Og man kan diskutere, om det er kvindeundertrykkelse. 
Det vigtige for mig er, at det også skal være tilladt at være en stor, stærk kvinde, at være 
selvstændig, at bruge motorsav, at stå på hænder og lade være med at barbere sine ben. 
 
Man anklager Ayaan Hirsi Ali for at være anti-islamisk (Timothy Garton Ash i nævnte artikel). Når 
man er medlem af en minoritet, og man kritiserer sin egen kultur, er det helt oplagt, at man vil blive 
anklaget for - undskyld udtrykket - "at skide i egen rede". Arne Melchior bryder sig heller ikke om, 
at Morten Thing offentligt kritiserer Israel; det burde han if. Melchior holde inden døre. Det er en 
meget almindelig reaktion. 
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Igen, lad os lytte til Alis faktiske kritik og tage stilling til den.   
 
Det er svært som hvid kvinde at kritisere andre kulturers kvindeundertrykkelse. Som hvid hører 
man til i den rige, magtfulde del af verden. Og kritik kan nemt forveksles med kulturimperialisme. 
Skal man f.eks. forhindre maasaierne (i Kenya og Tanzania) i at omskære deres pigebørn? Er det 
beskyttelse af kvinderne eller kulturimperialisme, hvis man gør det? Nogle kvinder forsvarer 
skikken; andre står frem med rædselsfulde beretninger om det overgreb, som de oplevede 
omskæringen som. 
 
Så på den ene side skal muslimer have lov til at være muslimer i Europa, selvfølgelig. Og det kan 
være relevant at tale om nogle måder at beskytte muslimer på som gruppe. Men også muslimer er 
individer, og nogle af de kvindelige individer vil altså ikke finde sig i kvindeundertrykkelse. De kan 
komme til at lide under den beskyttelse, som ikke-muslimer sætter op. Det er et dilemma, som vi 
ikke kommer uden om. Det er nemt nok, når det handler om ulovligheder som f.eks. vold i 
ægteskabet. Men skal muslimske piger ikke lære om børns rettigheder i skolen? Skal muslimske 
piger ikke lære, at de er ligeværdige med drengene, og at de også har lov til at vælge den 
uddannelse og det arbejde, de har lyst til? Skal vi ikke støtte dem, hvis de vælger ikke at gå med 
tørklæde? Vi ikke-muslimske kvinder ved godt, at vi ikke fandt lykken i frigørelsen. Og det er 
måske derfor vi træder os over vore egne tæer og lytter venligt og opmærksomt, når nogle muslimer 
hævder, at kønsligt ligeværd ikke indebærer kønslig ligestilling. Men her må vi stoppe op og spørge 
os selv, om vi ville bytte? Ville vi have mindre frihed, mindre selvbestemmelse og mindre råderum? 
Come on, vel ville vi ej!! 
 
________________________________________________________________________________ 
 

RELIGIONSDIDAKTIK 
Redigeret af Mette Buchardt. Gyldendal 2006. 
 
Anmeldt af Irene Larsen, Frederiksberg Seminarium 

 
"Skal skolen levere livsmod gennem sikkerhed i traditionen eller oplysning og kritisk sans 
gennem kundskaber?"  
"Skal skolen socialisere til fælles kulturelle værdier i form af kanon eller "kulturarv" eller til 
pluralisme gennem oplysning?" 
Sådan står der på hhv. side 236 og side 207 i den nye Religionsdidaktik, der er udarbejdet med sigte 
på kristendomskundskab i folkeskolen. Forfatteren til de pågældende afsnit er Mette Buchardt, der 
også har redigeret hele værket.  I ovennævnte bemærkning er man ikke i tvivl om, hvad forfatteren 
selv mener. Jeg finder disse retoriske spørgsmål symptomatisk for den veloplagthed, der 
kendetegner bogen. Man inviteres til at tænke med og videre ud fra teksterne. Forfatterne er ret 
kritiske, hvilket nogle kunne finde nedbrydende, men jeg finder det nu opbyggende. 
De enkelte forfattere er ikke objektive i simpel forstand; de er selv aktører i det didaktiske felt. 
Denne problemstilling er redaktøren yderst bevidst om, og det gøres der da også rede for allerede i 
indledningen. Det følges op af en præsentation af de enkelte forfattere bagest i bogen. 
 
Bogen falder i tre dele: 
A. Baggrundsviden: didaktik, videnskabelige basisfag og religionsundervisningens historie. 
(Kapitel 1,2 og 3.) 
B. Tilgange til faget. (Kapitel 4.) 
C. Eksemplariske problemstillinger. (Kapitel 5.) 
Det centrale afsnit er ifølge redaktøren kapitel 4, der rummer "Tilgange til religionsundervisning i 
skolen". Begrebet er centralt for redaktøren, og med dette begreb vil hun sammenfatte, hvad der er 
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på spil i en given undervisning. "Eksempelvis lærer man noget forskelligt om religion, alt efter om 
man arbejder med fortællinger eller ritualer." ("Hvad er fagdidaktik", s.31) 
Her fremlægges syv tilgange til faget. Meningen med dette er "at præsentere den mangfoldighed af 
bud på og praktikker i religionsundervisning, hvis muligheder og begrænsninger lærerstuderende og 
lærere må afdække i deres arbejde. Med det formål at kunne tage fagdidaktisk kvalificerede valg i 
organiseringen af deres egen undervisning." ("Indledning", s.8) 
Følgende tilgange præsenteres: Narrativ, livsfilosofisk og eksistentiel, komparativ undervisning, 
symbol-undervisning, antropologisk og monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning. 
De præsenteres af forskellige forfattere. 
 
Som indledning til det hele aftegnes i kapitel 1 feltet med gennemgang af didaktik, didaktik og 
dannelse samt fagdidaktik. Vi får en gennemgang af teoretikere og distinktioner, der er relevante for 
at tænke didaktisk, herunder en gennemgang af Klafkis dannelsesteori. Klafki er ikke til at komme 
udenom, når emnet er religionsdidaktik. Enhver religionslærer kommer til at skulle forholde sig til 
den stærke vægtning af stof, som har karakteriseret faget og stadig gør, jf. Jens Rasmussens artikel 
"Om at læse læseplaner" fra 1996 (Unge pædagoger, nr. 1), hvor han fremsætter den påstand, at 
kristendomsfaget er det mest materialt anlagte fag i skolens fagrække. 
To ting falder mig i øjnene. For det første begrebet magt. F.eks. hedder det: Pædagogisk 
virksomhed kan altså ikke adskilles fra magtudøvelse og disciplinering. … Didaktikken gør det 
muligt for underviseren bevidst at udøve magt: at planlægge, målsætte og reflektere over 
undervisning. ("Didaktik", s.17) Et efter min mening velgørende kritik af troen på, at "ansvar for 
egen læring" ikke er et disciplineringsredskab. Læreren har magt - og har oven i købet magt i 
ryggen i form af love og bekendtgørelser - og det eneste, der er at gøre er at være bevidst om dette 
og dernæst forvalte magten pædagogisk-etisk forsvarligt.  
Det andet begreb er rekontekstualisering. Begrebet stammer fra Basil Bernstein og introduceres 
første gang på side 29: "Den videnskabelige diskurs omformes af skolefeltets egen pædagogiske 

diskurs." ("Hvad er fagdidaktik?, s.29) Begrebet understreger, at der ikke går en lige linje fra f.eks. 
teologi til undervisning i de bibelske fortællinger. Skolens diskurs er anderledes end videnskabens. 
"Samtidig søger Bernsteins rekontekstualiseringsbegreb at indfange, at viden ikke nødvendigvis 
produceres i den kontekst, som viden rekontekstualiseres i." (Ibid.)  
Dette bliver f.eks. eksemplificeret i Henrik Juuls afsnit om symboldidaktik. Her gennemgås tre 
former for videnskabelig beskæftigelse med symboler og de tre tilsvarende anvendelsesformer i en 
religionspædagogisk kontekst, altså kaldet rekontekstualisering. 
Dette minder mig om en problematik, som jeg ofte møder i den faglige dagligdag. Det glemmes 
ofte, at kristendomskundskab er et fag i skolens fagrække. Man hører folk tale om 
kristendomskundskab som et isoleret felt, hvilket nok hænger sammen med, at der er så mange 
interessenter. Med "folk" mener jeg lidt diffust en del kirkefolk, men også mine studerende. 
Kristendomskundskab anses for at være et særligt fag, hvor der gælder andre regler end dem, der 
ellers gælder i skolen. Kristendomskundskab skal begrundes på en særlig måde, og der er andre 
problemer end i resten af skolens fag. - Jeg mener, at vi ved at fastholde skoleperspektivet for faget 
kan skærpe dets anliggende og friholde det for utidig indblanding. 
 
I kapitel 2 gennemgås det videnskabelige felt. Traditionelt har man set på teologi og 
religionsvidenskab som de videnskabsgrene, man har hentet stof og metoder fra. Dette gælder f.eks. 
Rydahls og Troelsens "Mening og sammenhæng" fra hhv. 1996 og 2005. Her præsenteres 
yderligere antropologien. Antropologien beskæftiger sig med "mennesket og dets produktioner" 
med udgangspunkt i det faktiske levede liv på et bestemt sted. 
 
I kapitel 3 gennemgås "Religionsundervisningens historie i Danmark." Det er et detaljeret kapitel på 
godt 30 sider, hvilket kan gøre det lidt uoverskueligt for vore studerende. Man kan med fordel 
sammenholde det med den fine, lille oversigt, der findes i Hans Krab Koeds "Religion i skolen - 
hvorfor det?" (RpF 2002, s.22-26) eller Nina Tanges oversigt "Et fag i forandring" 
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(Religionslæreren 1, 1995). Længden af kapitlet skyldes, at forfatteren udover at beskrive de 
forskellige love og bekendtgørelser også debatterer, hvilke "videnskabelige og idéhistoriske 
strømninger, der har leveret inspiration til juraen og været i spil i kampen om den." (s.73) Igen er 
der fokus på forholdet mellem videnskabelig baggrund, ideologiske interesser og skolens praksis. 
Det slutter med en række af de provokerende spørgsmål, der jævnligt dukker op i bogen, f.eks.: 
"Lever demokratiet bedst med pluralisme eller med nationalromantik, eller skal der findes et 
kompromis midt imellem?" (s.102) 
 
Kapitel 4 er som sagt det centrale kapitel med præsentation af syv tilgange til faget. Alle afsnittene 
er kendetegnet ved en stor grad af problembevidsthed. De enkelte tilgange lægges frem, analyseres 
og problemer udpeges.  
Kirsten Andersen skriver om "Narrativ undervisning". Vi får en grundig gennemgang af forfattere, 
der har beskæftiget sig med det narrative samt gennemgang af den historiske udvikling. Det bliver 
klart, hvilke interesser der er på spil samt hvordan hvilke styrker, der ligger i anvendelsen af 
fortællingen. 
Pia Rose Böwadt beskæftiger sig med "Livsfilosofisk og eksistentiel undervisning". Dette afsnit kan 
med fordel læses sammen med Helle Hinges "Filosofi-undervisning". Pia Böwadt er ude i et meget 
kritisk ærinde, og det kan være svært at skelne denne artikel fra den af samme forfatter, der er 
placeret i kapitel 5, der rummer afsnit af en mere "vurderende og problematiserende" karakter. Det 
står helt klart for læseren, at Böwadt ikke bryder sig om den danske livsfilosofiske tradition med 
dens fokus på "livets selv". Hun anklager den for skjult (skabelsesteologisk) forkyndelse, anti-
intellektualisme, (forkert) modernitetskritik og et romantisk syn på barnet. En række personer står 
for skud: Grundtvig, Feilberg, Knudsen, Løgstrup, Tange, Dons Christensen, Rydahl og Troelsen 
samt Faghæftet for kristendomskundskab. Om barnet står der f.eks. i faghæftet, at de "kan optræde 
som små livsfilosoffer, fordi de er fulde af erkendelse af det, der er fundamentalt og selvfølgeligt, 
og fordi de lever i nuet." (Faghæfte 3, s.51) Böwadt foretrækker den såkaldte eksistentielle tilgang, 
der med baggrund i eksistensfilosofien lægger vægt på mennesket som et individ med valg og 
ansvar. (s.146) 
Helle Hinges afsnit om "Filosofi-undervisning" har ikke samme karakter af et opgør med en 
tradition, ganske naturligt, fordi filosofiundervisning ikke har domineret faget. Vi præsenteres for 
både udenlandske og danske forskellige retninger inden for filosofi med børn. Vi får f.eks. 
præsenteret forskellene mellem filosofi for børn og filosofi med børn. Filosofien er ikke et emne 
eller en metode, der er eksklusiv for kristendomskundskabsfaget; det er snarere emnet for den 
filosofiske samtale, der afgør i hvilket fag, den hører hjemme. Man kan se konkret anvendelse af 
Hinges tanker i hendes og Henrik Juuls materiale "Brug filosofien." (Lærervejledning + elevbog. 
Gyldendal 2005), der er beregnet til de ældste klasser. Afsnittet rummer en række henvisninger til 
hjemmesider om de forskellige tilgange.  
Helle Hinge skriver også om "Komparativ undervisning". Og Mette Buchardt skriver om 
"Antropologisk undervisning" og om "Monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning". 
Disse afsnit beskriver, ligesom det forrige om filosofiundervisning, veje i religions-undervisningen, 
der ikke har været betrådt i stor stil. Den komparative undervisning har været anvendt, men i 
begrænset omfang. De andre former er endnu på forsøgsstadiet, og Buchardt selv er involveret i 
forsøg, som der gives eksempler på. I disse afsnit er problemerne definitionerne af "religion" og 
"kultur". Skal religion undersøges som noget formalt og afgrænset eller i forbindelse med konkrete 
menneskers konkrete liv? Rothstein siger, at religion altid er kultur, hvilket efter min mening er et 
reduktionistisk syn på religion. Et sådant reduktionistisk syn er der da heller ikke tale om i denne 
bog. Religion ses i forbindelse med kultur. Men pas på!, for begrebet kultur rummer også farer, 
nemlig at begrebet defineres essentialistisk og udynamisk. Den antropologiske og selvrefleksive 
metode er heller ikke uden farer: måske møder eleven kun sig selv og ikke noget "fagligt". Den 
multikulturalistiske metode rummer fare for manglende indsigt i magtforhold, hvilket den anti-
racistiske metode til gengæld har som sit tema.  
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Henrik Juul gennemgår "Symbolundervisning". Her får man en grundig gennemgang af tre former 
for videnskabelig beskæftigelse med symbolerne: Jung, Løgstrup og Luhmann. Hvorefter 
rekontekstualisering af alle tre undersøges med udgangspunkt i konkrete materialer. Meget 
illustrativt! I et særskilt afsnit forholder Juul sig til Karen Lundblads symboldidaktik i 
"Symbolisering og dannelse." 
 
Kapitel 5 er som sagt et diskussionskapitel, selv om man allerede har mødt rigtig meget diskussion, 
når man når hertil. Det er centrale temaer, der tages op: kristendommens privilegerede stilling i 
faget, holdninger og metoder i forbindelse med det gammeltestamentlige stof, placeringen af og 
holdningerne til de ikke-kristne religioner eksemplificeret ud fra skolens arbejde med islam og 
endelig, som sagt, livsfilosofien. Afsnittene er skrevet ud fra en religionspædagogisk kontekst, men 
rummer mange overvejelser af mere generel, metodisk og teoretisk karakter. Jeg bad selv mine 
studerende læse afsnittet om det gammeltestamentlige stof som en indledning til et forløb om 
"Kristendommens bibelske grundlag", hvilket gav nogle gode grundlagsdiskussioner lige fra starten. 
 
Som rosinen i pølseenden præsenterer Henrik Juul en analysemodel til brug for analyse af 
undervisningsmateriale. Den bygger på Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.  
 
Konklusion 
"Religionsdidaktik" er et tiltrængt værk i dansk religionspædagogik. Der er fokus på en 
mangfoldighed af baggrund, aktører og interesser. Tilgangen er kritisk og problemorienteret.  
Der er rigtig mange referencer til konkret undervisningsmateriale, og efter hvert afsnit er der både 
referencer og forslag til videre læsning, samt en række studiespørgsmål til brug for undervisningen. 
Man kan blive lidt udmattet af alle de faldgruber, der opregnes, men bogen er jo heller ikke skrevet, 
for at man skal hvile sig. Men for at vi skal tage vores samtids vilkår og problemer alvorligt i 
forbindelse med skolens arbejde. 
 
Bogen være hermed anbefalet både til undervisning på seminariet og til egen efteruddannelse. 
Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog bogens anliggende op til drøftelse i foreningsregi på en eller 
anden måde. 
 
Jeg har selv gjort "Religionsdidaktik" til grundbog i fagdidaktik på mit aktuelle linjehold i et forløb, 
der dog endnu ikke er afsluttet. Man kan se min undervisningsplan på min hjemmeside: 
http://www.fredsnyt.dk/larsen/Linje25B/fagdidaktik_forside.htm.  
 
P.S. Fra redaktøren af Medlemskommunikation:  
Jeg ligger inde med endnu to anmeldereksemplarer fra forlaget. Skriv til mig, hvis du vil læse og 
anmelde. IL 
 
________________________________________________________________________________ 

LIVET EFTER DØDEN - I DE STORE VERDENSRELIGIONER. 
Knud Rendtorff og Ida Auken (red.), Forlaget Alfa 2006. 
Anmeldt af Keld Skovmand 

 
Bogen indeholder syv artikler, hvoraf nogle relaterer til foredrag, der har været holdt i 
folkeuniversitetsregi. Knud Rendtorff, der er initiativtager til bogen, bidrager med det første kapitel 
om jødedom og det sidste om ateisme. Else Marie Wiberg Pedersen skriver om kristendom, Jean 
Butler om islam, Michael Aktor om hinduisme, Olav Hammer om buddhisme, mens Marianne 
Qvortrup Fibiger giver et nutidigt århusiansk perspektiv på forskellige efterlivsforestillinger. 
Bidragene er generelt velskrevne, og bogen fremstår teknisk velredigeret. Dog går der koks i 
kommateringen i starten af kapitlet om hinduismen, og "enestående" bliver til "enestårende" (s. 
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122). Men det er en helt enestående anslagsfejl, som korrekturen ikke har opfanget. Flertallet af 
artiklerne udmærker sig ved nuancerigdom og ved en vilje til at konfrontere sig med inkonsistenser 
i de eskatologier, der fremstilles, uden at fornemmelsen af overblik og sammenhæng forsvinder. Det 
er prisværdigt, at forfatterne på nøgtern vis formår at fastholde kompleksiteten og de væsentligste 
udviklingstræk i forskellige religiøse traditioners syn på døden, og også i flere tilfælde knytter deres 
fremstilling til aktuelle problemstillinger. De tre midterste kapitler (om islam, hinduisme og 
buddhisme) virker her mest homogene. Der er regulært godt drev i Jean Butlers islamartikel, og 
Olav Hammers bidrag er - hammerenkelt og godt skrevet. 
 
Frelse for alle - må vi så være fri! 
Èt af bidragene falder dog klart uden for den generelle karakteristik: Kapitlet om kristendom 
adskiller sig på problematisk vis fra de øvrige, muligvis fordi det er det eneste, hvor forfatteren selv 
står i den religiøse tradition, hvis dødsopfattelse fremstilles. Fremstillingen af kristen eskatologi er 
skrevet i en (irriterende) luthersk boble, hvorfra konkurrerende kristendomsopfattelser afvises og 
nedgøres i enkle normative, retoriske hug: "I genuin kristen sammenhæng tales der egentlig ikke om 
livet efter døden", hedder det i starten (s. 36). I afslutningen "konkluderes" det, at livet "i en gedigen 
kristen forståelse" ikke kan udskydes til efter den fysiske død (s. 58). Undervejs er Calvins 
prædestinationslære blevet afskediget som "rigid" (s. 54). Stilen er ikke bare normativ, men sine 
steder decideret postulatorisk. Det normative grundsynspunkt og hovedbudskab - at NT forkynder 
frelse for alle her og nu - undertrykker ikke bare konkurrerende opfattelser, men overser også den 
kompleksitet og uklarhed, der kendetegner nytestamentlig eskatologi, og som giver den faglig 
appel. Grebene er enkle, alt for enkle. Fx er læsningen af Paulus problematisk: Der lægges her vægt 
på det nutidige aspekt af frelsen (allerede), mens det fremtidige (endnu ikke) fortoner sig, uden at 
forholdet mellem de to tidsaspekter fremstilles klart (s. 41). Nærforventningen enten af- eller 
nedskrives, under henvisning til at Paulus bliver klogere undervejs. 2 Thess bliver ifølge denne 
logik et mere autentisk vidnesbyrd end 1 Thess (midten af s. 46). Jo mindre oprindelig, jo mere 
autentisk! Pointen er vel, at fremtiden griber ind i nutiden, og at håbet om et evigt (efter-)liv også i 
fysisk forstand i høj grad er forudsætningen for "frelse her og nu". Vil tanken om og troen på den 
nutidige frelse overhovedet kunne finde næring uden en tro på en fremtidig frelse, der tænker i rum 
og krop? Hertil kommer, at vægten lægges ensidigt på tekster, der understøtter forfatterens 
forhåndsopfattelse (fx Johannesevangeliet og bestemte Paulus-steder):"Tanken om den dobbelte 
udgang, i himlen/Gudsriget eller dødsriget/Satans rige, holdes i NT hele tiden på plads af tanken 
om, at den kristne frelse er for alle, og at Gud vil alles frelse." Passivformen tilslører, at det er 
forfatteren (næppe Gud), der med en bestemt fortolkning holder tingene på deres trivielle plads. 
Kristendom uden dom - det er der hverken meget kristendom eller mange udfordringer i efter min 
smag. 
 
Hvem er læseren? 
Selv om bogen på mange måder formidler kompliceret stof på en let og klar måde, kunne den have 
afakademisering behov. Fodnoteapparatet kunne med fordel enten have været voldsomt reduceret 
eller helt været udeladt: I Qvortrup Fibigers bidrag bliver noterne bl.a. brugt til oplysninger og 
faktuelle opremsninger, som ikke understøtter læsningen, snarere tværtimod. I enkelte tilfælde 
bliver de også brugt til oplysninger, som burde stå i selve teksten (fx den upræcise oplysning om 
Folkekirkens medlemsantal i samme artikels note 5, s. 138). Omvendt bruger Olav Hammer næsten 
udelukkende sine fodnoter til litteraturhenvisninger.  Fodnotegenren er med andre ord temmelig 
uklar, men akademisk og (unødvendig) tung. Nogle af de historiske oversigter (og oplysninger), 
som bogen er forholdsvis rig på, giver ikke megen mening - ikke engang for denne forholdsvis 
indforståede læser. Der foretages undertiden kvantespring på flere århundreder uden 
mellemregninger og uden tilstrækkelige koblinger til den historiske kontekst. Sine steder savner 
man således fastere historisk grund under fødderne, og for mindre forudsætningsstærke læser end 
denne må det repræsentere et problem. Eskatologien går og hen bliver drypvis, uden historisk 
substrat. 
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Hvad handler bogen om - og hvad vil den mig? 
Det bringer mig til den lidt mere alvorlige del af min kritik, som samler sig om to (muligvis 
sammenhængende) punkter: Fraværet af en overordnet systematik og sammenhæng i bogen og et 
utydeligt anliggende. På bagsiden og i forordet motiveres bogen og dens anliggende på én måde 
(spørgsmålet om efterlivet er et universelt, fællesmenneskeligt anliggende), som modsiges kraftigt 
særligt to steder i bogen: Wiberg Petersens "pointe" er som sagt, at kristendommen (den genuine, 
gedigne, forstås) slet ikke forholder sig til efterlivet, og Qvortrup Fibiger refererer en undersøgelse, 
som viser, at 50 % af danskerne er ligeglade, og at kun 3,5 % tror på himmel og helvede. Heraf tror 
2 % på, at alle kommer i himlen. Eskatologi og frelse farvel! De forskellige artikler synes ikke at 
dele eller bidrage til bogens overordnede motivation. Her er det (altovervejende) religions-
historikernes saglige tale, der lyder. Det, der er fælles for bogens bidrag, er, at de alle vedrører synet 
på døden, men der er valgt forskellige (og indbyrdes ukoordinerede) beskrivelsesstrategier, som gør 
det vanskeligt at finde fælles formler, man som læser kan bringe de mange informationer på. En 
fælles systematik (fx et begrænset antal spørgsmål eller problemer, som alle bidragyderne havde 
forholdt sig til) kunne have rådet bod herpå. Det kunne en afsluttende artikel, der samlede tråde og 
perspektiver fra de øvrige, i et vist omfang også. Rendtorffs veloplagte og tankevækkende artikel 
om ateismen (med en ungdomsroman af Camus som omdrejningspunkt) har ikke mange og stærke 
anknytninger til bogen som sådan. Bogen forsyner således ikke sin læser med redskaber, som gør 
det muligt at sammenligne de forskellige afsnit, hvilket er en stor skam, og gør det til en ringere 
læseoplevelse, end den burde være: Bogen er tung at læse i sin helhed, fordi man starter forfra med 
en ny systematik ved hver artikels begyndelse. Samtidig fremstår bogen for deskriptiv og for lidt 
analyserende. Eksempelvis er det oplagt at overveje og undersøge, hvad grunden er til, at så få 
danskerne tror på himmel og helvede: Hvad har det mon med nytestamentlig eskatologi og luthersk 
retfærdiggørelseslære at gøre? 
 
På en måde sætter bogen sig mellem to stole: En faglig og en almen. Jeg spørger mig selv, hvad 
denne bog vil mig - som menneske og som fagperson? Set ud fra denne gennemsnitssekulariserede 
bevidsthed er spørgsmålet om livet efter døden ikke voldsomt interessant, og der er ikke meget i 
bogen, der overbeviser mig (eller forsøger at overbevise mig) om, at det er spørgsmål, jeg bør 
begynde at interessere mig for. Så vidt det almene perspektiv. Fagligt interesser døden mig til 
gengæld voldsomt, men det er topografisk og didaktisk: Jeg er mere optaget af dødens rum end dens 
idé (eller rettere sammenhængen mellem rum og idé). Jeg vil i forhold til islamisk eskatologi hellere 
have haver end ord. Med andre ord. 
 
Anvendelighed i læreruddannelsen 
Som sagt er bogen vanskelig at læse i sin helhed. Det ændrer ikke ved, at jeg mener, at man vil 
kunne have stor glæde af at bruge dele af den i læreruddannelsen, særligt i linjefagsundervisningen. 
Både artiklerne om verdensreligionerne (fraregnet den om kristendommen) og indblikket i 
århusiansk nyspiritualitet vil her kunne gøre fyldest, hvis man selv sørger for, at de faglige 
omgivelser er de rette. Fx vil man kunne læse de religionshistoriske bidrag som tematiske anslag i 
starten af forløb om de respektive verdensreligioner: Hvorfor disse dødsopfattelser, hvad knytter de 
an til af øvrigt tankegods, hvordan spiller de ind i nutiden, og i hvilken udstrækning (og hvordan) 
skal der arbejdes med dem i skolens religionsundervisning? 
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MEDBORGERSKAB - ET DANNELSESIDEAL FOR FREMTIDEN? 

(Arbejdstitel) 
Af Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand (red.) 
 
Omtalt af Michael Riis 

 
RPF-Religionspædagogisk Forlag 
Omfang: ca 300 sider - Pris ca. 275 kr. i.m. 
Udgivelsestermin: august 2007 
 
Med denne bog ønsker vi at lave læreruddannelsesbogen om medborgerskab: 
Som en lærebog til KLM-faget - og som en grundbog til læreruddannelsen: medborgerskab og 
dannelse. 
Det bliver en bog om medborgerskab som indgang til hele faget: Ud fra udfoldelser af en række 
aspekter af begrebet medborgerskab - definitoriske, historiske, dannelsesteoretiske, praktiske - 
peger bogen fra 'medborgerskab' ind i KLM-fagets forskellige områder. Der påvises 
forbindelsesveje - og i en pædagogisk vejledning efter de fleste kapitler anvises der tillige forslag til 
måder at gå vejen fra medborgerskab til de forskellige ckf-områders særlige problemstillinger. 
KLM-fagets ckf'er søges altså reflekteret - men selvfølgelig ikke udtømt - ud fra udfoldelser af 
begrebet medborgerskab. Det handler om 'medborgerskab i kontekst' og om medborgerskab som et 
element, der bidrager til at binde faget sammen - og ikke det modsatte. 
Vi ønsker med bogen at give kolleger og lærerstuderende såvel et 'grundkursus' som et 
'arbejdsredskab' til brug for et sammenhængende arbejde i KLM-faget. 
 
Bidragydere til bogen: Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson, Keld Skovmand, Alexander von 
Oettingen, Birgitte Bækgaard, Kirsten M. Andersen, Inge Liengaard, Robin May Schott, Mattias 
Andersson, Jens Ulrich, Jens Jakob Ellebæk, Bo U. Lauritzen. - Nogle bidrager med meget, andre 
med mindre. 
 
Bogen får denne struktur: 
 
I Medborgerskab og dannelsens værdidilemmaer 

Medborgerskab - hvorfor nu det? 
Medborgerskab - skolens nye dannelsesopgave? 
Medborgerskabets værdidilemmaer  
 
II Medborgerskab og religion 

Medborgerskab - et dannelsesprojekt i spændingsfeltet mellem religion, kultur og politik 
Medborgerskab og kristendom i Danmark 
Religiøs pluralisme: Medborgerskab og minoriteterne 
 
III Fra dannelse til didaktik 

Medborgerskab i skolen - et europæisk udblik med England som case 
Medborgerskab i skolens praksis 
 
IV Pædagogiske ressourcer og perspektiver 

Studieopgaver og idéer til vinkling af eksaminationsoplæg 
Ordforklaring 
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KRISTENDOMSKUNDSKAB, LIVSOPLYSNING OG MEDBORGERSKAB  

Af Camilla Sløk og Anne-Mette Nortvig Willesen (red.) 
 

Omtalt af Anne-Mette Nortvig Willesen 

 
Bogen henvender sig til lærerstuderende i faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab 
ved at give en præsentation af fagets problemstillinger, men samtidig er målet også at sætte læseren 
i gang med selv at tænke videre og at tage stilling i de dannelses- og værdispørgsmål, som faget 
indeholder.  
 
Bogen er skrevet med det formål at give den studerende en indføring i og et overblik over et nyt og 
mangefacetteret fag i læreruddannelsen og at tydeliggøre faglige pointer og deres relevans for 
skolen, og den studerendes kommende lærervirksomhed. Denne praktiske vinkel er tænkt ind i hvert 
kapitel i form af cases og aktuelle problemstillinger fra skolens hverdag. Bogen er opbygget som en 
lærebog, og man vil tydeligt kunne se mål og ckf tematiseret i de seks kapitler.  
 
Forfatterne har alle syv et undervisningsmæssigt stort og fagligt kendskab til seminarieverdenen, så 
selvom indgangsvinklerne bliver naturlig forskellige, er der også sammenhæng og udvikling bogen 
igennem. Den vil derfor bedst kunne læses fra den ene ende til den anden, men med 
ordforklaringsliste og interne henvisninger kapitlerne imellem vil det også være muligt at 
sammensætte rækkefølgen af læsningen på anden vis, som seminarielæreren i faget måtte finde 
hensigtsmæssig i forhold til hans eller hendes tilrettelæggelse af forløbet. 
 
Indholdet af bogen bliver altså: 

1. Skole og idéhistorie, belyst i begrebet sikkerhed 
2. Etik, et overblik over centrale tænkere med særligt fokus på dannelse og mobning i skolen 
3. Kristendommens udvikling og grundbegreber med vægt på Danmark 
4. Minoritetsreligioner, særligt med udblik til kulturmødeproblematik i skolen 
5. Medborgerskab og samfundets sammenhængskraft med fokus på fællesskab, frihed og 

lighed 
6. Demokrati og medborgerskab, forskellige former for medborgerskab og disses konsekvenser 

for skole, uddannelse og et globalt, internationalt samfund 
 
Bogens 200 sider kan naturligvis på ingen måde dække hele faget, så forskellige andre bøger og 
kompendier vil skulle supplere og nuancere billedet af faget, men håbet er, at en fælles 
gennemgående lærebog vil kunne være med til at skabe retning og sammenhæng i et fag, der mange 
steder vil blive varetaget af lærere fra forskellige faggrupper.  
 
Bogen forventes at udkomme ultimo juni 2007.  
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NY GRUNDBOG TIL 
KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING/MEDBORGERSKAB 

 
Omtalt af Viggo Ernst Thomsen, Hjørring Seminarium 

 
De senere år har seminarerne været udsat for en række besparelser (med en eufemisme kaldt 
”effektiviseringer”) og undervisningstilbudet er flere steder blevet væsentligt reduceret. En markant 
større del af studiet er dermed blevet overladt til den studerendes selvstudium. Det fordrer 
imidlertid, at der til hvert fag er en eller flere egnede begynderbøger. Det har der ikke været til faget 
kristendomskundskab/livsoplysning. Indførelsen af det nye fag kristendomskundskab 
/livsoplysning/medborger har derfor været anledningen til at få skrevet en sådan grundbog.    
 
Grundbogen er i disse forårsmåneder ved at blive skrevet pba. fagets nye mål og CKF af et team på 
11 forfattere, alle seminarielektorer udi faget fra henholdsvis Hjørring, Odense, Silkeborg, Skive, 
Aalborg og Aarhus seminarier. Bogen redigeres af Marlene Jellesen og Inger Barrett fra Aalborg 
Seminarium samt undertegnede. 
 
Deadline på de enkelte kapitler bliver til sommer 2007, hvorefter den vil blive redigeret og flere af 
forfatterne vil sideløbende teste manus til de enkelte kapitler på de første kuld KLM-studerende i 
løbet af efteråret 2007. Forventet udgivelsestidspunkt vil være midt på foråret 2008 på forlaget 
AROS Underviser, så den kan være klar i handlen til anden sæson med KLM fra august 2008. 
 
En grundbog disponeret historisk 
Det vil blive en illustreret grundbog med et sideantal på ca. 250 sider, hvor stoffet er journalistisk 
bearbejdet med faktabokse og oversigter m.m. og skrevet til, hvad Hal Koch kaldte ”den velvillige 
læser”. Bogen vil ikke nødvendigvis være letlæselig, selv om vi kalder det en begyndergrundbog, 
men skal være læsbar for en HF-Student eller en handelsstudent, der hverken har haft filosofi eller 
religion i gymnasiet. 
 
Vi har valgt at disponere bogen idéhistorisk. Men til forskel fra nuværende udbredte ide- eller 
kirkehistorier på dansk vil der ikke kun være fokus på kristendommens historie i Europa og de med 
tiden opståede sekulare livsanskuelser, men også på den rolle jødedommen har spillet i europæisk 
historie og ligeledes den vekselvirkning (kulturelt, handelsmæssigt og på slagmarken), der siden 
600-tallet har været mellem kristenheden i Europa og islamheden i Middelhavsområdet og 
Mellemøsten. 
 
En anden forskel vil være, at da bogen er målrettet professionsuddannelsen til lærer, vil der for hver 
tidsepoke også være en pædagogisk erkendelsesinteresse (Hvilken grundlæggende 
dannelsesforestilling havde de og hvad tænkte de om skole og uddannelse?) uden at det dog skal 
være en pædagogikhistorie. Medborgerskabstanken vil blive belyst i de kapitler, hvor det er 
relevant.      
 
Bogens 11 kapitler bliver: Antikken; Gammeltestamentlig religion og jødedom; Kristendommens 
tilblivelse; Islam; Middelalderen; Renæssance; Den europæiske humanistiske tradition og det nye 
verdensbillede; Oplysning, sekularisering og sekulære livsanskuelser, herunder 
menneskerettigheds- og medborgerskabsidéen; Romantik og religionskritik; Det 20. århundrede og 
Religions- og kulturmøde i skolen i et dannelsesperspektiv. Hertil kommer tidstavler og sagregister.  
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RELIGIONSPÆDAGOGISK FORUM  
- TIDSSKRIFT FOR RELIGIONSUNDERVISERE 
 
Omtalt af Michael Riis 

 
Vision 
Et tidsskrift, der kan formidle religionspædagogisk relevant viden til og mellem 
de forskellige aktive grupper i feltet: folkeskolelærere, der underviser i 
kristendomskundskab; seminarielærere og lærerstuderende i linjefaget religion; 
universitetsfolk med interesse for formidling af akademisk viden om religion ind i 
den pædagogiske verden. 
 
En kanal for formidling af religionspædagogisk forskning, også fra udlandet, - en 
kontinuerlig religionspædagogisk opdatering, der vil kunne inspirere til flere 
initiativer inden for området: udgivelser, konferencer, efteruddannelse.  
 
En fælles platform, hvor religionsfagfolk fra forskellige undervisnings-niveauer 
kan etablere en faglig samtale om religionsundervisningens aktuelle udfordringer 
og muligheder. 
 
Det er visionen for Religionspædagogisk Forum! 
 
Konkretisering 
For at realisere visionen behøves en redaktion, et forlag og - vigtigst! - en bruger-
kreds, der vil slutte aktivt op om projektet, som abonnenter og som aktive 
bidragydere (redaktionelle og skrivende). 
 
Redaktionen har vi: Keld Skovmand (ansvarshavende, fra lærerseminariet), John 
Rydahl (fra folkeskolen) og Søren Holst (fra universitetet). 
 
Forlaget har vi: Religionspædagogisk Forlag, Frederiksberg, går ind i projektet. 
Michael Riis (fra seminariet) er deltidsansat dér og indgår i redaktionen. 
 
Så nu mangler vi kun jer: de aktive brugere. 
 
Redaktionen er begyndt sit arbejde - og er blevet godt modtaget hos de 
bidragydere, vi har henvendt os til. De første numre er ved at tage form: 
  
Nr. 1 omhandler - naturligvis - temaet ”Religion og pædagogik” (august 2007), 
med bidrag fra ind- og udland. 
 
Nr. 2 bringer ”Sidste nyt om den fortabte søn” (oktober 2007) og vil belyse 
den forskellige brug af bibelske fortællinger i undervisningen, med lignelsen om 
den fortabte søn som eksempel.  
 
Med Nr. 3 påbegynder vi den arbejdsform, som vi ønsker skal blive den normale 
for tidsskriftet: Vi bruger gode kolleger som redaktionelle tovholdere for de 
enkelte numre. Bertel Østerby, Odense Seminarium, redigerer nr. 3: ”Skylden og 
tilgivelsens didaktik” (og i tidsskriftets 2. årgang har Britt Due Tiemensma, 
Haslev Seminarium, det overordnede ansvar for tema-nummeret om ”Symboler 
og symboldidaktik”). 
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Nr. 4 vier vi til lærer-bacheloropgaven. Planen er, at årets tre bedste BA-opgaver 
præmieres (konkurrence!), omredigeres til en artikel og bringes i tidsskriftet 
sammen med en faglig og pædagogisk perspektivering. Denne plan forudsætter et 
meget velvilligt og tæt samarbejde mellem seminarielærere rundt omkring og 
redaktionen. 
 
Planerne for 2. årgang omfatter desuden temaer om ”Fagsyn og evaluering” og 
om ”Religionsdialog og kulturmøde”. Og bliver inddragelsen af pædagogisk 
perspektiveret faglighed fra BA-opgaverne en succes vil vi igen i 2. årgang stille 
et nummer til rådighed for denne form for inspirerende videndeling. 
 
Indhold og karakter 
Indholdet skal være praksisrelevant, dvs. relevant for personer, der arbejder med 
og er optaget af religionsundervisning og -formidling. Bidragene skal 
imødekomme religionslæreres vidensbehov og holde dem fagligt og pædagogisk 
ajour. Når universitetsforskere bidrager, skal det ikke være ren 
forskningsformidling, men videreudvikling af deres viden ind i det 
religionspædagogiske felt. Når undervisere fra grundskole bidrager, kan 
udgangspunktet fint være egen praksis, men praksisovervejelserne skal sættes ind 
i et alment og fagdidaktisk perspektiv. Når seminarielærere bidrager, kan afsættet 
være egen undervisnings- og vejledningspraksis og egne studier og teoretiske 
overvejelser, evt. i tilknytning til videreuddannelses-forløb eller 
udviklingsprojekter.  
 
RPForum er altså ikke et videnskabeligt tidsskrift, der skal bruges til egentlig 
forskningsformidling. 
 
RPForum er heller ikke et foreningstidsskrift, der skal formidle fagpolitiske 
holdninger til den aktuelle udvikling. 
 
RPForum bringer ikke anmeldelser, men gerne faglige, diskuterende artikler med 
udgangspunkt i relevante udgivelser. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Religionspædagogisk Forum udkommer fire gange årligt. 
 
Det koster 250,- kr. i abonnement.  
Løssalgsprisen er 75,- kr.  
 
Hvert nummer indeholder 6-8 artikler på 10-12 sider. 
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LÆRERUDDANNELSENS DIDAKTIK 
 
Keld Skovmand: 
"Kristendomskundskab/livsoplysning. Det didaktikløse fags didaktik"  
og 
"Kristendomskundskab/religion. Faglighed under omstilling: skitse til en almen religionsdidaktik"   
i: Jens Christian Jacobsen & Bo Steffensen (red.): Læreruddannelsens didaktik. Forlaget Klim 2007. 
 
Fra forlagets hjemmeside: 
 
"I foråret 2006 vedtog Folketinget en ny læreruddannelseslov, der blandt andet betyder færre og 
større linjefag, en styrkelse af naturfag, dansk og matematik, en styrkelse af samspillet mellem de 
pædagogiske fag og linjefagene, og at visse temaer vægtes i fagenes indholdsbeskrivelser. En ny 
læreruddannelse har aktualiseret en samlet fremstilling af læreruddannelsens fagrække ud fra 
fagenes egen didaktik. Samtidig fortsætter professionaliseringstendensen fra de sidste to 
læreruddannelseslove. Lærerne skal undervise i deres linjefag, og de skal kunne integrere 
uddannelsens fagforståelse med skolefaget og med det, de har lært gennem praktikken.  
    
Der er ikke tidligere skrevet en didaktik, der tager udgangspunkt i læreruddannelsens fag og i den 
kendsgerning, at læreruddannelsen er en professionsuddannelse, der primært uddanner lærere til 
undervisning i grundskolen. Didaktik - læren om undervisning - er tydeligere end før knyttet til fag 
både i og uden for læreruddannelsen. Didaktikken muliggør et helhedssyn på uddannelse og 
profession. Det er dette helhedssyn, som antologiens to bind søger at fremstille. Den er skrevet af 
specialister i fagenes didaktik og henvender sig til lærerstuderende på landets seminarier samt til 
underviserne i uddannelsen." 
 
Kilde: http://www.klim.dk/bog.asp?TitelID=1617&nav=1,2,16 
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BIBLIANA 
 
Af Allan Rosengren 

 
Temanummer om Den Barmhjertige Samaritaner. 
 
Bibliana er et populærvidenskabeligt tidsskrift om Bibelens verden, skrevet af fagfolk med sans for 
formidling.   
 

Biblianas efterårsnummer 2006 er et temanummer om en af de mest elskede og almindeligt kendte 
tekster i Det Nye Testamente, nemlig lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk 10,25-37). 
Velegnet til undervisning, studiegrupper m.v.  
 
Klassesæt kan bestilles hos Forlaget Anis, tlf.: 33 24 92 50. Se også www.anis.dk  
• Klassesæt á 10 stk. koster kr. 80,- pr. stk. + forsendelse (dvs. kr. 800,- + forsendelse). 
• Klassesæt á 20 stk. koster kr. 75,- pr. stk. + forsendelse (dvs. kr. 1.500,- + forsendelse). 
• Klassesæt á 30 stk. koster kr. 70,- pr. stk. + forsendelse (dvs. kr. 2.100,- + forsendelse). 
 
Hvis man selv afhenter dem på Forlaget Anis, spares endvidere forsendelsen. 
 
Indhold 
'Den barmhjertige samaritaner' præsenteres i en helt ny oversættelse fra Det Danske Bibelselskabs 
arbejde med at oversætte Det Nye Testamente til Nudansk. Denne oversættelse skal udkomme i 
foråret 2007, men vi har været heldig at få lov til at kigge med over skuldrene hos oversætterne! 
 

Ingrid Hjelm fortæller om samaritanernes historie, om skiftende opfattelser af dem i forskningen, 
om deres tempel og om modsætninger og fjendtligheder mellem samaritanerne og jøderne. 
 

Christina Petterson skriver om samaritanernes rolle i Lukasevangeliet, hvorfra hun kort bevæger 
sig ud i nogle af de andre evangelier. Hvilken rolle spiller samaritanerne i evangelierne, hvad 
bruges de til og lykkes det?     
 

Ole Davidsen analyserer og fortolker lignelsen, og stiller bl.a. spørgsmålet om det er en lignelse. Til 
slut inddrager han den danske filosof K.E. Løgstrup. 
 

René Kieffer skriver om udlægningen af lignelsen i oldkirken. 
 

Lone Fatum diskuterer den politiske brug af lignelsen i den aktuelle kontekst. For selv om stort set 
alle er enige om, at meningen med teksten er klar, udlægges lignelsen på vidt forskellig måde - og 
ofte på baggrund af en let gennemskuelig politisk dagsorden. 
 
Endelig stiller Geert Hallbäck spørgsmålet, i hvilken forstand 'lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner' overhovedet er en lignelse. For hvad er i grunden en lignelse? Også dét gives der et 
bud på i Biblianas efterårsnummer! 
 
Nyhedsbrev 
Interesserede kan gratis abonnere på Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev, der udkommer fire gange 
om året, ved at sende en mail til: BEN@teol.ku.dk og skrive "tilmeld" i emnefeltet. Nyhedsbrevet 
kan afmeldes ved at skrive "afmeld" i emnefeltet. 
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TIDSSKRIFT FOR ISLAMFORSKNING 
 
Af Irene Larsen 

 
Første nummer udkom i oktober 2006. Det er "et netbaseret tidsskrift, hvis formål er at fremme 
videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere 
offentlighed." Tidsskriftet udgives af Forum for Islamforskning. Tidsskriftet vil udkomme to gange 
årligt. 
 
Citat fra hjemmesiden: "Det første temanummer hedder Danske Koranstudier og indeholder en 
række artikler af (fortrinsvist) danske forskere. Artiklerne spænder fra klassiske emner som, til en 
forskningshistorisk oversigt og nutidige Koran-fortolkninger i forskellige afskygninger. Vi er særlig 
stolte over at bringe en artikel af den internationalt anerkendte danske islamolog Patricia Crone." 
 
Alle artiklerne ligger som (individuelle) pdf-filer lige til at downloade eller printe. 
Der bringes også en række anmeldelser af både danske og udenlandske udgivelser. 
 
FIFO - Forum for Islamforskning 
www.islamforskning.dk  
 
Citat fra hjemmesiden: "Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål 
at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed 
for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde. FIFO's primære formål er 
at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark, samt at bidrage til 
en styrkelse af nye og eksisterende forskningsnetværk. FIFO fungerer derfor som et tværfagligt og 
tværinstitutionelt forum, hvor medlemmerne med jævne mellemrum mødes til forskningsseminarer 
og konferencer." 
 
Ud over ovennævnte tidsskrift indeholder hjemmesiden  
• omtale af aktuelle forskningsprojekter 
• annoncering af arrangementer 
• links 
 
Man kan tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev, der udkommer to gange årligt. Det seneste 
nyhedsbrev udkom i oktober 2006. 
 
Det næste seminar, der afholdes af foreningen er: 
"Research on Islam Repositioned. New Agendas in the study of Islam and Muslims in a politicised 
research field." FIFO-seminar 14.-15. maj 2007. 
 
Foreningen er også aktuel med en udtalelse: "Et par ord om politiseringen og islamforskning i 
Danmark." (www.islamforskning.dk/politisering.htm)  
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KALENDER 
________________________________________________________________________________ 
 
The 9th Nordic Conference of Religious Education: Religious Education and Diversity 
 
5.-9. juni i Stavanger, Norge 
 
Keynote speakers 
 
Prof. Robert Jackson, University of Warwick: Is diversity changing religious education? Religion, 
diversity and education in today’s Europe  
 
Prof. Sverre Dag Mogstad, Norwegian School of Theology, Det teologiske Menighetsfakultet:  
Diversity as a challenge to church-based religious education: Reflections on a large scale project in 
Church of Norway  
 
Associate prof. Sissel Østberg, Oslo University College :Islam in a Nordic context: what religious 
educators should know.  
 
Professor Hans-Günther Heimbrock, Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main  
Encounters in diversity: some suggestions for a dialogical religious education.  
 
Associate professor Karin Sporre, Umeå university: Gender, diversity, values and religious 
education  
 
Læs mere: http://www.uis.no/category.php?categoryID=1494  
________________________________________________________________________________ 
 
The contribution of RE to active citizenship - developing an European perspective   
 
EFTRE-konference 23.-26. august i Budapest. 
 
Keynote speakers 
Liam Gearon (UK): What is citizenship? 
Svein Sando (Norway): Linking City to 
Citizenship 
Bert Roebben (Belgium, Netherlands): 
Religious Identity and Citizenship 
Chris Doude van Troostwejck (France) - title 
to be announced 
Peter Schreiner: Visions for the future 
 
 
 
 
Læs mere:  
http://rexs.ucsm.ac.uk/eftre/conferences_pages
/budapest_2007.html 

Workshops  
1 RE and e-citizenship - Paul Hopkins   
2 Music and citizenship - Sonja Danner and 
Christoph Örley  
3 RE, Citizenship and Drama - Jane Brooke   
4 RE, Citizenship and Image - Hans Fijn van 
Draat  
5 RE - Art and Culture - Juha Luodeslampi 
and Marja Honkaheimo  
6 Philosophy and Citizenship - Helle Hinge  
7 Citizenship and Architechture - Genevieve 
Loqueville  
8 Conflict and co-operation in Citizenship - 
Hugo Verkest  
9 Citizenship in Turkey - Ole Bjørn Pedersen  
10 The role of RE and Citizenship in a new 
Northern Ireland - Terry McMackin

 
_______________________________________________________________________________ 
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Det flerreligiøse Danmark - vilkår og udfordringer for skolens undervisning 
RELIGIONERNES DAG - 12. september 
Kursus på Århus Universitet - auditorium 1, bygning 1443 
Det teologiske Fakultet, Taasingegade 3. 
 
Program 

 
09:15  Morgenkaffe 
09:25  Velkomst v. John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen 
09:30  Religiøs pluralisme som genstand for forskning og undervisning. Introduktion til Det 
 danske Pluralismeprojekt og Århus undersøgelsen  ved professor Viggo Mortensen, 
 adjunkt, ph.d. Lene Kühle og lektor, ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger  
10:00  Kristendommen under forvandling ved professor Viggo Mortensen 
11:00  Dansk Dharma ved adjunkt, ph.d. Jørn Borup 
11:30  Hinduisme i Danmark ved lektor, ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger 
 
13:00  Diversitet blandt muslimer i Danmark ved Lene Kühle 
13:30  Islamisme og Vesten ved postdoc John Møller Larsen 
14:15  Den åndelige horisont for den alternative scene. De nye spirituelle og religiøse grupper ved 

lektor, ph.d. Lars Ahlin og cand. mag., ph.d.-stud. Rene Dybdahl Pedersen 
15:00  Didaktiske overvejelser ved lærer, cand. pæd. Mette Hansen 
15:45  Afslutning 
 
Pris: Kr. 350,- (incl. 2 x kaffe og frokost) 
Tilmelding: Elektronisk på www.ungdomsbyen.dk  
Kursusdagen er arrangeret i et samarbejde mellem Religionslærerforeningen, Ungdomsbyens 
Kirkeudvalg under Statens Pædagogiske Forsøgscenter i Rødovre og Center for Multireligiøse 
Studier ved Aarhus Universitet. 
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Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries  
 
4.- 5. oktober 
Malmö University, School of Teacher Education, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö Sweden   
  
Main Conference Aims 
This Conference seeks to welcome researchers and lecturers in higher education, teachers in upper 
secondary school, compulsory school and preschool. We also welcome representatives of 
organisations - governmental and others - who have an interest in the development of citizenship 
and identity in young people in the Nordic countries of today.  
 
Themes 
A special feature of the Malmö conference is a symposium presentation of the emergent research 
group, "Childhood, Learning and Didactics." The emphasis will be on childhood and subject 
specific didactics. The research group has an interdisciplinary approach and its members represent a 
cross section of the disciplines and subjects found at the School of Education in Malmö.  
 
We welcome papers on this, and on teaching of citizenship-related issues in the areas of social, 
political, economic, history/geographic, cultural/arts and environmental education. There will be 
plenary addresses, papers and a symposium.   
 
Principal Speakers 
Professor Alistair Ross 
Professor Sven-Eric Liedman 
Professor Pirjo Lahdenperä  
Senior lecturer Mikael Stigendal 
 
PROVISIONAL CONFERENCE PROGRAMME  
 
Thursday 4 October  
 
09.15-10.15 Prof. Alistair Ross  
Education for citizenship, society and identity: 
Europe and its regions 
 
10.45-12.15 Childhood, Education and 
Citizenship - Symposium presentation of an 
emerging research community at The School 
of Teacher Education, Malmö University 
 
13.30-15.00 Presentation of papers 
 
15.30-16.30 Prof. Sven-Eric Liedman 
 

19.00 Conference dinner at the City Hall  
(in Swedish: Rådhuset/Stortorget)  
Friday 5 October 
 
09.15-10.15 Prof. Pirjo Lahdenperä 
 
10.45-12.15 Presentation of papers 
 
13.30-15.00 Presentation of papers 
 
15.30-16.30 Senior Lecturer Mikael 
Stigendahl, Young people - from exclusion to 
inclusion. 
 
16.30-16.45 End of conference 

 
 
Læs mere: http://www.mah.se/templates/Page____48661.aspx  
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Medborgerskab, dannelse og religion i læreruddannelsen - på vej mod en revolution? 
 
Kursus i Løgumkloster 26.- 28. november 
  
Ved seminarielektor Rose Marie Bering Jensen, seminarielektor Lakshmi Sigurdsson og lektor, 
ph.d. Povl Götke 
 
Kurset arrangeres i samarbejde mellem TPC og seminariernes Religionslærerforening 
Ansøgningsfrist: 26. september 2007 
Pris: 1.500 kr. 
Deltagere: Religionslærere ved lærerseminarierne; andre med særlig interesse i emnet kan også 
komme i betragtning 
 
Kursets formål og indhold 
Som bekendt er seminarieuddannelsens obligatoriske fag i Kristendom/Livsoplysning blevet 
suppleret med Medborgerskab. Hvad der tilsyneladende er en mindre justering af faget, er måske i 
virkeligheden en grundlæggende forandring, hvor faget overgår fra at være et dannende kulturfag til 
at være et orienterende samfundsfag. Hvordan er forholdet mellem på den ene side den 
bagvedliggende intention med ændringen og på den anden side den virkelighed, der er ved at blive 
resultatet? Hvad vil virkningen for skole og samfund være på længere sigt - er der tale om en mere 
eller mindre ufrivillig revolution af en dansk skoletradition, og hvilke konsekvenser kan det få for 
sammenhængskraften i det danske samfund? 
 
Af programmet 

Grundlag for og omdrejningspunkt på kurset vil være en til den tid helt aktuel bogudgivelse, 
"Medborgerskab". Bogen redigeres af Keld Skovmand, Ove Korsgaard og Lakshmi Sigurdsson, og 
den udkommer på forlaget Anis i august 2007. På kurset vil vi tilstræbe en dynamisk form med 
korte, prægnante oplæg til debat, paneldiskussioner og workshops, hvor vi kan udveksle erfaringer, 
dele viden og producere materiale til brug i undervisningen. 
 
Kursus 85/07 
Læs mere: http://www.locus-dei.dk/a_tpc/  
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BØGER TIL ANMELDELSE 

 
Af Irene Larsen 

 
Religionsdidaktik 
Redigeret af Mette Buchardt. - 1. udgave. Gyldendal 2006. 278 sider. 
Primært til brug i undervisningen ved læreruddannelsens linjefag i kristendomskundskab/religion. 
Med litteraturhenvisninger og internetadresser. 
  
Konfrontation eller dialog 
Ole Bjørn Pedersen og Jens M. Steffensen: Konfrontation eller dialog? Islams rolle og ansvar i en 
globaliseret verden.  
Systime 2006 
  
Muslimernes religion 
Jens Forman: Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia. 
Systime 2006 
  
Kvan 
Følgende numre af KvaN:  
Nr. 71, 2005: Kompetence  
Nr. 72, 2005: Målet med fælles mål  
Nr. 74, 2006: Skolesyn. 
  
Jesus går til filmen 
Jesusfiguren i moderne film. - I denne bog præsenteres analyser af så forskellige film som f.eks. 
The Passion of Christ, Terminator og Dogville. Bogens artikler er skrevet af Geert Hallbäck, Jes 
Nysten, Lars Sandbeck, Paul Otto Brunstad, Louise Rasmussen, Peter Tudvad, Ida Auken og Bent 
Meier Sørensen. 
 
 
� Hold øje med EMU-siden med bøger til anmeldelse. 
     Der er flere titler på vej. 
 
 


