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REDAKTIONELT 
 
KLM - kan den flyve? Højt at flyve - med KLM? Vitserne var mange, da det blev klart, at vi havde 
fået et nyt grundfag i læreruddannelsen. Et fag, der nu har fået så langt en navn, at man på ingen 
måde orker at sige det hele og derfor forkorter det med de tre bogstaver: k-l-m. Flyvning eller ej, 
alle landets religionsseminarielærere har haft susende travlt med at udmønte fagets bestemmelser, 
ikke mindst i lyset af, at vi på de fleste af landets seminarier ikke er alene om at undervise i faget. 
Lærere fra de pædagogiske fag og samfundsfag underviser i dele af faget, og dette kræver 
yderligere arbejde for der må nødvendigvis være drøftelser af, hvordan "kagen skal skæres". 
Jeg var helt bange for, at der slet ikke kunne komme et nummer af Medlemskommunikation her i 
efteråret, for bladet lever jo af medlemmernes bidrag. 
 
Men nu er det her, forsinket, javist - her ligner vi så igen flybranchen - men sikkert landet. 
Vi bringer nyt fra foreningen samt akterne fra en anden luftakrobatik: debatten om, hvorvidt og 
hvordan KLM nu skulle have sit eget censorkorps. 
Henrik Sommer har bidraget med overvejelser over det nye fag set i lyset af de studieordninger, der 
siden sidst har set dagen lys. Som bilag bringes samtlige KLM-studieordninger fra landets 
seminarier; den er ikke en egentlig del af bladet, med findes elektronisk som pdf-fil lige til at hente. 
 
Vi opfordrer alle til at tænke over fremtidige bidrag til bladet; enten i form af kommentarer til 
artikler, den aktuelle situation eller nye emner. Erfaringer fra undervisningen både i KLM og 
linjefaget er gode udgangspunkter for bidrag. 
 
Vi bringer også en række anmeldelser. I anledning af det nye samarbejde med andre faggrupper, har 
vi bedt en samfundsfagslærer om at anmelde "Medborgerskab - et nyt dannelsesideal?" Det vil dog 
stadig være dejligt, hvis en religionskollega også ville skrive en anmeldelse, ligesom vi mangler at 
få anmeldt "Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab" redigeret af Sløk og Willesen. 
Vi minder samtidig om, at der ligger mange nye bøger til anmeldelse; og der vil komme stadigt 
flere fremover. 
 
Kolofon 

 
Medlemskommunikation redigeres i et samarbejde mellem Michael Riis, formand for 
Seminariernes Religionslærerforening, og undertegnede, Irene Larsen, EMU-redaktør. 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 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 nummer af Medlemskommunikation udkommer 6. marts, 2008. 
Deadline til Medlemskommunikation nr. 1, 2008 er 25. februar. 
Henvendelser til Medlemskommunikation sendes til mig på adressen irene.larsen@skolekom.dk  
 
Irene Larsen 
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SIDEN SIDST 
- formandsbetragtninger 26. oktober 2007 
Så har den nye læreruddannelse være ’i luften’ et par måneder. Og dens flyvedygtighed er 
allerede stærkt betvivlet – og mange spår sågar dens snarlige crash. Skal vi som faggruppe 
håbe på, at den overlever – eller skal vi håbe på, at den crasher? Sådan som tingene har 
udviklet sig, kan man godt komme lidt i tvivl om det. Grunden hertil er en række ’kampe’,  
som vi som forening er kommet noget forpjusket ud af. 
 
Bemandingskampen 
På visse seminarier har der jo været kamp om, hvem der skulle undervise i faget. Det har været en 
kamp om beskæftigelse og om fagforståelse. Fællesskrivelsen fra censornæstformanden for KLM 
(Hans Krab Koed) og mig:’ Om forholdet mellem KL og KLM’, der betonede kontinuiteten mellem 
det gamle og det nye fag, skulle bruges overfor lokale seminarieledelser, der måske var tilbøjelige 
til at opfatte KLM-faget som et fuldstændig nyt og tredelt fag og derfor kunne finde på at bemande 
det med 2 eller 3 faggrupper. Om skrivelsen fik betydning noget sted vides ikke. De endelige 
afgørelser om bemandingen af faget synes ofte truffet ud fra andre hensyn end de rent 
bekendtgørelsessaglige.  Om det så vil føre til at faget falder fra hinanden, som vi frygter, eller det 
alligevel lykkes at opretholde det som et sammenhængende fag, som vi håber, det må jo vise sig til 
sommer, når den første årgang KLM skal eksamineres.  Hvilke og hvor mange undervisere fra de 
forskellige faggrupper, der skal eksaminere dem, bliver interessant at følge – og hvilken faglig 
baggrund censor har, vil også være varierende, viser det sig nu.  
 
Censorkampen 
I forbindelse med beskikkelsen af det ny censorkorps til KLM-faget blev vi desværre taget på 
sengen. Vi troede på baggrund af en formulering i et brev fra Haarder (se Hans Krab Koeds citater 
og redegørelse for forløbet andet steds i dette nummer), at den hidtidige censornæstformand for 
KLM skulle stå for denne proces – og dermed sikre, at religionsfaglige kompetencer fastholdtes 
som et krav til alle censorer. Det skulle han også, men ikke alene: SIS-censornæstformanden sad 
der også, og – helt overraskende – SAMF-censornæstformanden. Så var Hans pludselig i mindretal. 
Foreningen blev alt for sent i forløbet klar over situationen – og nærmest ved en tilfældighed.  Jeg 
forsøgte alligevel at få lidt indflydelse på foreningens vegne ved 19/9 -07 at indsende denne 
skrivelse til undervisningsministeren: 
 

Kære Bertel Haarder 

Som formand for religionslærerne på seminarierne er jeg blevet bekendt med den nu 

gennemførte procedure for indstilling af censorer til det nyoprettede censorkorps i KLM 

- og jeg er bekymret over processen, idet jeg mener, at der er begået såvel saglige som 

rent formelle fejl. 

Du er jo bl.a. fra vores tidligere henvendelser bekendt  med, at der har været 'kamp' 

mellem faggrupperne på seminarierne om at få andele af det nye fag. Vi fra vores side 

har selvfølgelig også kæmpet for vores medlemmers interesser - men desuden været 

ægte bekymret for selve fagets sammenhængskraft, hvis opsplitningen af KLM i faglige 

anparter gik for vidt. Sagen er endt med, at på enkelte seminarier varetager 

samfundsfag og pædagogik op til 40% af undervisningen - men på de fleste seminarier 

langt mindre andele og på en del seminarier er KLM fortsat varetaget alene af 

religionsuddannede undervisere. 

På mødet, der skulle beskikke censorer, blev censornæstformanden for KLM 

majoriseret af de tilstedeværende censornæstformand for SIS (Skolen i samfundet) og 

for samfundsfag, med det resultat, at en meget stor del (jeg kender ikke den præcise 

andel) af censorer i KLM-faget bliver folk fuldstændig uden en religionsfaglig baggrund 
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- hvilket åbenlyst må være en ulempe, når man skal bedømme et fag, der bærer 

kristendomskundskab i navnet og har et bekendtgørelsesindhold, som det foreliggende. 

Jeg er bekendt med, at Hans Krab Koed selv føler sig usagligt majoriseret og har 

henvendt sig til dig i den anledning. 

 

Udover de saglige misforhold af statistisk og indholdsmæssig art jeg peger på ovenfor, 

vil jeg protestere over formelle fejl i proceduren: 

Med hvilken ret sidder censornæstformanden for samfundsfag med i 

beskikkelsesudvalget for KLM-faget? Der er ikke indarbejdet elementer fra samfundsfag 

i KLM-faget, men kun elementer fra SIS-faget. 

Hvis argumentet er, at samfundsfagsfolk har undervist i SIS-faget, så skulle der også 

have været en censornæstformand for de pædagogiske fag til stede. Hvorfor skulle 

samf-folkene ikke være repræsenteret ved SIS-censornæstformanden, når pæd-folkene 

var det?  

Vi sidder tilbage med en grim fornemmelse af, at 'samfundsfag' har foretaget et urent 

træk, der desværre er lykkedes så langt, at de har fået en placering - og har brugt den! - 

i et udvalg, de hverken sagligt eller formelt har adkomst til. Det vil vi protestere på det 

skarpeste imod. 

 

Vi appellerer derfor til dig om, at du vil lade den afsluttende del af 

beskikkelsesprocessen gå om, med henvisning til de her anførte misforhold. 

 

med venlig hilsen 

michael riis 

formand for Seminariernes Religionslærerforening 

 
 – men to dage senere modtog censorerne deres beskikkelsesbrev - løbet var kørt. Jeg fik aldrig svar 
fra ministeriet.  
 
Konklusionen: De politisk kloge narrer de mindre kloge. Samfundsfags censornæstformand 
skaffede sig afgørende indflydelse via censorformand Peter Schmidt (jf. Birthe Kjærs formulering 
til Hans: ”Det er uheldigt, hvis du har oplevet proceduren som belastende, men jeg vil godt 
præcisere, at den var aftalt mellem censorformanden og ministeriet”.) Imens samfundsfag havde 
travlt med deres, sov vi selv trygt, i falsk forvisning om at Hans alene skulle stå for godkendelsen af 
nye censorer til KLM-faget. Resultatet: at vi fremover kommer til at bedømme sammen med 
censorer, der kan være helt uden religionsfaglig baggrund. Dog er antallet af disse censorer ikke så 
stort, som jeg forestillede mig, da jeg skrev ovenstående til Haarder. 
 Information og koordination af indsatsen mellem vores hidtidige censornæstformand og foreningen 
har igen i denne sag ikke været optimal – og det har svækket vores mulighed for at gøre os hørt, 
mens tid var.  Man må håbe på et godt samarbejde mellem Lakshmi Sigurdsson, den nye 
censornæstformand for KLM-faget, og foreningen fremover. 
 
Kampen om de studerende 
Udviklingen i KLM-sagen har taget det meste af opmærksomheden hidtil. Først nu begynder 
bekymringerne for alvor vedr. tilgangen til linjefaget kristendomskundskab/religion i den ny 
uddannelse. Der foreligger ikke konkrete tal endnu, men et prøvevalg afholdt på Aalborg 
Seminarium blandt studerende på den nye uddannelse viser foruroligende konsekvenser af den ny 
læreruddannelsesstruktur. Det gælder for en række fags vedkommende, at tilgangen til faget 
formindskes betydeligt: tysk, fransk, materiel design, geografi, naturfag – og religion, desværre. 
Andelen af en årgang, der søger religionsfaget, falder i Aalborg fra knap 24%  (et imponerende 



Medlemskommunikation 2, 2007 

 5

gennemsnit for årene 2003-2006) i den gamle læreruddannelse til knap 7%  i den nye – altså en 
reduktion med mere end 2/3. Da årgangene samtidig er blevet mindre på de fleste seminarier, er 
udsigten til et ’sædvanligt’ antal linjefagsoprettelser desværre ganske dyster. Tæller man hoveder, 
udtrykker tallene fra Aalborg et fald fra 58 til 12 linjefagsstuderende i 
kristendomskundskab/religion. Måske må normen for, hvor mange der skal til, før man opretter et 
linjehold, sættes ned? – ellers kommer en del seminarier til at byde de studerende en ret amputeret 
læreruddannelse. Og hvor godt et ‘institutionsbrand’ er det?  
 
Kursussituationen 
Som omtalt i sidste nummer af e-MK måtte foreningens rejsekursus til Wittenberg (april-maj) 
aflyses pga. manglende tilslutning.  - Også Medborgerskabskurset i Løgumkloster til november har 
indtil videre skuffende tilslutning fra kolleger. To kolleger fra de ikke-religionsfaglige faggrupper 
har meldt sig til kurset – og det finder jeg positivt. Vi håber meget på en vis eftertilmelding fra 
foreningens medlemmer – en opfordring til dette gives hermed! – se Kursusprogrammet andet steds 
i dette nummer. Kursusprogrammet sendes også ud sammen med den skriftlige indkaldelse til 
generalforsamlingen, der afvikles d. 27. november, i forbindelse med kurset.  
Såvel kurser som generalforsamling er muligheder for at udveksle erfaringer og fagforståelser – og 
derved fremme sammenhængen i tingene. Jeg håber, at flere vil prioritere at dukke op i 
Løgumkloster - alligevel. På gensyn dér! 
 
michael riis 
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
 

Seminariernes Religionslærerforening 
 
Ordinær generalforsamling: 
Afholdes tirsdag d. 27/11 2007 kl. 19.30 
Teologisk Pædagogisk Center, Kirke Allé 2, Løgumkloster. 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning: fremlæggelse og drøftelse 
3. Kursusaktiviteterne fremover 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent 2005 
5. Forslag: mandat vedr. ikke-budgetsatte ekstraordinære opgaver gives til bestyrelsen* 
6. Forslag fra medlemmerne (Fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingen) 
7. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen 

(Følgende afgår efter tur: Michael Riis, Hans Krab Koed, Rose Maria Bering-Jensen) 
8. Valg af to suppleanter 
9. Valg af to revisorer 
10. Eventuelt 

 
 
med venlig hilsen 
 
pbv 
Michael Riis 
 
 
*Forslaget fremsættes som opfølgning på seneste generalforsamling – se referat fra denne, punktet 
eventuelt. Anledningen var dér en drøftelse af bestyrelsens ad hoc-muligheder for at honorere en 
webside-designer og –redaktør til foreningens hjemmeside/tidsskrift, altså uden at en udgift af 
denne karakter forinden var budgetsat på en generalforsamling. 
Forslaget fremsættes nu formelt af bestyrelsen – på opfordring fra generalforsamling 2006. 
I foreningens love hedder det: 
§5. (..) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og reglerne for kassererens arbejde. 

Forslaget her har ikke status af en lovændring, men skal opfattes som generalforsamlingens 
godkendelse af, at bestyrelsen lader dette indgå i sin forretningsorden som en handlemulighed. 
 
Forslag til ordlyd: 
Bestyrelsen kan udenfor budgettet anvende op til 15.000,- af foreningens midler til løsning af akutte 
ekstraordinære opgaver, når dette af bestyrelsens flertal skønnes nødvendigt, og når dette kan ske 
inden for rammerne af foreningens likvide midler. 
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DRAMAET OM CENSORPOSTERNE 
 
v/Hans Krab Koed 
 
10. maj 2007 skrev Knud Moos fra Aarhus Lærerseminarium følgende i seminariernes faglige 
skolekomkonference. "Jeg har d.d. fået nys om at der p.t. fra forskellig side arbejdes ihærdigt og 
med modstridende interesser for at oprette nyt censorkorps og evt. også ny censornæstformand for 
fællesfaget KLM. Måske du Hans vil fortælle mig og andre lidt om den vist nok sårbare proces!! 
Men alt andet lige så kan det da ikke være forsvarligt at kolleger fra pæd. og samfundsfaggruppen 
sådan uden videre kan blive censorer i et fag, hvor substantielle dele ligger helt og aldeles uden for 
deres vidensområde - professionelt set." 

 
Mit svar 11/05/07 lød sådan: 
Kære Kolleger! 
Det er rigtigt, der oprettes et nyt censorkorps for fagene KLM, specialpædagogik og materiel 
design. Jeg vil efter oplysning fra ministeren få forslag om velegnede censorer til udtalelse, inden 
ministeriet tager endelig stilling til beskikkelse. 
mvh  
Hans Krab Koed 

 
Dette svarede jeg på baggrund af en korrespondance med Bertel Haarder 
Jeg skrev nemlig allerede 17/04/07 til ministeren: 
 
Kære Bertel Haarder! 
 
Vedr. censorkorps i KLM 
Allerførst tak for sidst. 
Jeg var glad for mødet i ministeriet, da du havde bedt mig komme og fortælle om arbejdsproces og 
resultat med KLM. 
Det var vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at arbejdsgruppen var tilfreds med arbejdet, og at der 
var fagpolitiske kritik af for lidt fokus på det eksistentielle og livsoplysningsaspektet. 
På baggrund af de mange reaktioner og især samfundsfags forsøg på at overtage dele af faget, er jeg 
især meget glad for ministeriets præcisering af fagets karakter som et dannelses- og værdiorienteret 
fællesfag, som det kommer til udtryk, ved at man tilføjer den ekstra pind under det tredje CKF 
2.3.3. Demokrati og medborgerskab: 2.3.3. c) Identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, 

herunder kulturelle, religiøse og eksistentielle. Det glæder mig, at det nu således er tydeliggjort, at 
faget ikke er et samfundsfagligt og politologisk fag; men at disses aspekter skal ses i lyset af fagets 
idé. 
Desværre har min kollega, censornæstformanden fra samfundsfag ikke den opfattelse, og han 
arbejder følgelig fortsat, som intet er hændt. Især går hans bestræbelser nu på at overtage dele af 
censorkorpset. 
Det skal forstås sådan, at han er initiativtager til, at det nuværende fælles censorkorps mellem 
linjefaget Krist/rel og fællesfaget Kr/liv foreslås opløst, så der dannes helt nyt censorkorps for KLM 
med egen censornæstformand. 
Men jeg anser det dog for at være temmelig overflødigt. Indtil nu har der aldrig været noget 
problem, at linjefaget kristendomskundskab/religion delte censorkorps med fællesfaget 
Kristendomskundskab /livsoplysning. Så da KLM ikke et nyt fag; men et fag i kontinuitet og 
identitet med det nuværende fællesfag, må det være en nem opgave for censorerne at orientere sig i 
medborgerskabsaspektet. Aspektet har i høj grad været repræsenteret i de nuværende fællesfag. 
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Sådan som jeg ser, forstår og har beskrevet faget, vil et nyt censorkorps stort set blive identisk med 
det gamle, da der jo ikke er så meget nyt indholdsmæssigt i KLM faget. Censorer fra samfundsfag 
vil sagligt og fagligt have svært ved at have den nødvendige indsigt i KLM fagets tre CKF´er og 
sammenhængen mellem dem. 
Det er ikke et fag som samfundsfagsfolk på sagligt og fagligt kompetent grundlag kan censurere i. 
Selv om samfundsfag folk skulle komme til at undervise i enkelte moduler i faget på seminariet, er 
det ikke ensbetydende med, at de også har kompetencen til at censurere i hele fagets områder, 
medmindre de kan dokumentere religionsvidenskabelige og livsanskuelsesfaglige kompetencer. 
Mvh Hans Krab Koed 
Censornæstformand for Kr/rel & Kr/liv 

 
Hertil svarede Bertel Haarder 09/05/07: 
  
Kære Hans Krab Koed 
Tak for dit brev. Det glæder mig, du er tilfreds med det endelige resultat af arbejdet med 
udformning af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborger-skab.  
 
Jeg forstår måske ikke helt din bekymring for den kommende beskikkelse af censorer i faget. 
Allerede fordi der er tale om et nyt fag, skal der etableres et nyt censorkorps, ligesom det er 
tilfældet for fagene specialpædagogik og materiel design. Proceduren vil være den helt sædvanlige, 
at ministeriet sender et opslag om hvervet ud til seminarierne, hvorefter seminarierne sender deres 
forslag om velegnede censorer til dig som censornæstformand til udtalelse, inden ministeriet tager 
endelig stilling til beskikkelse. Du får således alle muligheder for at få indflydelse på, hvem der 
beskikkes, og jeg vil da ikke blive overrasket, hvis mange af de nuværende censorer ønsker at blive 
beskikket – også i det nye fag. Spørgsmålet om, hvor mange censorkorps du i givet fald kan 
overkomme at være næstformand for, vender vi tilbage til.  
 
For god ordens skyld skal jeg understrege, at det hidtidige censorkorps for 
kristendomskundskab/livsoplysning selvfølgelig fortsætter, så længe der afholdes prøver efter 1997-
læreruddannelsesloven. 
 
Med venlig hilsen  
Bertel Haarder 

 
Efterfølgende bliver jeg indkaldt til et møde i Jelling 06/09/07 med censornæstformændene for SIS 
og Samfundsfag med henblik på at vurdere ansøgningerne til censorjobbet i KLM. 
Dette møde har jeg kort henvist til i en mail i konferencen 23/09/07, hvor jeg skrev: 
 
Kære kolleger og censorer i KLM! 
Alle, der er blevet beskikket som censor i KLM, skulle nu have modtaget brev. 
Skulle der være nogle, som mener, der gik noget galt med den elektroniske tilmelding, bedes man 
kontakte mig. 
 
Med beskikkelsesbrevet fulgte et par bilag: 
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Oversigt over censorer 
Ministeriet har beskikket 110 censorer heraf 92 med teologisk og eller religionsvidenskabelig 
baggrund. 
Ministeriet havde besluttet, at censornæstformændene for Krist/liv, SIS og Samfundsfag skulle 
vurdere ansøgningerne. 
Mine kriterier om, at man mindst skulle have en teologisk og eller religionsvidenskabelig baggrund 
vandt slet ikke gehør hos mine medcensornæstformænd. 
Jeg kunne så i den situation have valgt enten at forlade mødet eller afgive en mindretalsindstilling. 
Jeg valgte at acceptere, at de 18 censorer, jeg ikke kunne stemme for, blev anbefalet set i lyset af, at 
ministeriet sammen med censorformandsskabet havde besluttet, vi skulle nå et resultat. 
Følgelig godkendte vi 110 ud af 118 ansøgninger ud fra den opfattelse, at man til eksamen i KLM 
til sommer får brug for mindst 110 censorer, da langt de fleste af censorerne selv har eksamen 
samtidig med, at der er behov for dem på censorposten. 
Endvidere mente vi, at der kan være tale om en overgangssituation, indtil næste ordinære 
censorbeskikkelsesperiode. Dvs. det forventes, at nogle censorer erhverver sig et kompetenceløft i 
KLM, hvis man skal genbeskikkes i 2010. 
 
Brev om valg af censornæstformand 
I den konkrete situation kunne det ikke komme på tale, at jeg selv stillede op til 
censornæstformandsposten i KLM. 
Dels havde jeg været afvisende over for de 18 ansøgere, som ikke kunne leve op til mine kriterier, 
dels frygtede man, at en opstilling af mig kunne føre til flere alternative kandidater, da jeg jo 
allerede var blevet kritiseret for min håndtering af arbejdet med CKF´erne. 
Følgelig foreslog jeg Lakshmi Sigurdsson, som en meget oplagt og højt kvalificeret kandidat, som 
jeg håber, vi alle vil bakke op om. 
 
De bedste hilsner  
Hans Krab Koed 

 
Forinden jeg sendte denne mail til vor fælles konference, havde jeg dog sendt denne mail 13/09/07 
til ministeren, for at udtrykke min utilfredshed med forløbet: 
 
Kære Bertel Haarder! 
 
Vedr. censorkorps i KLM 
9. maj i år skrev du i et svar til mig, at jeg ikke skulle være bekymret for censorbesætningen til 
KLM, da: 
 
Proceduren vil være den helt sædvanlige, at ministeriet sender et opslag om hvervet ud til 

seminarierne, hvorefter seminarierne sender deres forslag om velegnede censorer til dig som 

censornæstformand til udtalelse, inden ministeriet tager endelig stilling til beskikkelse. Du får 

således alle muligheder for at få indflydelse på, hvem der beskikkes, og jeg vil da ikke blive 

overrasket, hvis mange af de nuværende censorer ønsker at blive beskikket – også i det nye fag.  

 
Problemet opstod, da jeg ikke alene skulle udtale mig om censoransøgningerne; men sammen med 
censornæstformændene for både SIS og Samfundsfag. Jeg var således klart i mindretal, da vi skulle 
drøfte kriterierne for om censorerne var kvalificerede. 
Dvs. nu har vi så indstillet til ministeriet, at en mængde lektorer uden nogen som helst 
religionsvidenskabelig viden kan fungere som censorer. Det er ikke heldigt for faget endsige i 
overensstemmelse med, hvad der var tanken med KLM. 
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Men var det virkelig hensigten, at SIS på denne måde skulle indarbejdes i Krist/liv, så det blev et 
helt andet og næsten totalt nyt fag? 
 
Mvh Hans krab Koed 
Censornæstformand for Kr/rel & Kr/liv 

 
Svaret fra ministeriet lyder i sin lakoniske korthed sådant: 
 
Reference: 051.483.151 
 
Kære Hans Krab Koed 
 
Undervisningsministeren har bedt mig svare på dit brev om censorudpegningen til KLM-faget. Det 
er uheldigt, hvis du har oplevet proceduren som belastende, men jeg vil godt præcisere, at den var 
aftalt mellem censorformanden og ministeriet. Vi vurderede, at det ville være hensigtsmæssigt at 
lade dig som censornæstformand for fagene kristendomskundskab og 
kristendomskundskab/livsoplysning og censornæstformanden for samfundsfag gennemgå 
censoremnerne, da faget indeholder elementer af disse fagområder. Censornæstformanden for faget 
skolen i samfundet blev sat ind som en uvildig tredjemand i denne proces. 
 
Som ministeriet vurderer det, har vi med din hjælp fået et censorkorps, der dels består af 
undervisere i faget med deres forskellige baggrunde, dels af aftagercensorer, hvoraf mange har en 
religionsvidenskabelig baggrund. Det er vigtigt at holde sig for øje, at seminarierne bør tilstræbe at 
lade alle kompetencer være til stede i eksamenslokalet, men kompetencerne kan - og vil sikkert i 
mange tilfælde - være fordelt på forskellig måde mellem eksaminator og censor. 
 
Med venlig hilsen 
Birte Kjær Jensen 

 
Hvad skal konklusionen så være? 
Ja som der står skrevet i det sidste brev fra ministeriet så blev "Censornæstformanden for faget 
skolen i samfundet blev sat ind som en uvildig tredjemand i denne proces." 
 
Jeg gad nok vide, om det har nogen betydning i denne sag, at både SIS censornæstformanden og 
censorformanden Peter Schmidt begge er ansat på Århus Seminarium. I hvert fald startede hele 
denne korrespondance om censorarbejdet med en mail fra Århus Seminarium. Og jeg har ikke 
fundet nogen lydhørhed overfor den tanke, at jeg sagtens kunne bestride arbejdet som 
censornæstformand for begge fag, ligesom jeg har gjort det indtil nu og Børge Troelsen før mig i 
Krist/liv og Kr/rel. I stedet har der været en evindelig gentagelse af, at det var et nyt fag. Ja, der er 
vist ikke meget mere at sige i denne sag, end at vi kan ønske og håbe, der om to år ved næste runde 
censorbeskikkelse kan blive luget ud i censorkorpset, så de, som ikke har erhvervet sig et 
kompetenceløft, ophører med at fungere som censorer i faget KLM. 
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FRA KRISTEN NATIONALSTAT TIL VINDER  
PÅ DET GLOBALE MARKED 
af Henrik Sommer 

 
Jeg er blevet bedt om at foretage en sammenligning mellem fællesfaget kristendom/livsoplysning i 
97-loven og fællesfaget kristendom/livsoplysning/medborgerskab i 2006-loven. 
For at foretage en sådan sammenligning er det hensigtsmæssigt at se fagene ind i deres kontekst. 
Det vil for mig sige, at se faget i sammenhæng med loven i øvrigt og, at se faget ind i den politiske 
virkelighed, der "skabte" loven. 
 
Fællesfaget "kristendomskundskab" 
Faget kristendom/livsoplysning afløste fællesfaget "kristendomskundskab", der havde været 
fællesfag i læreruddannelsen siden den første "læreruddannelseslov" i 1818. Dengang hed det i 
formålsparagraffen: " I ethvert Skolelærer-Seminarium bør fornemmeligen drages Omsorg for, at 
Seminaristens religiøse Følelse vækkes ved Underviisningen, og at den næres og skiærpes ved 
Naturens Betragtning og ved Bibelens Læsning. Den Sindsstemning, som derved fremkaldes hos 
ham, bør end videre giøres livlig ved blid Omgang; saa at han, naar han modtager sit Embede, kan 
tiltræde dette uden overdreven Selvtillid, med Ydmyghed i Sind og Hu, og føle baade Lyst og Evne 
til at udbrede samme Aand i den ham betroede Kreds, i det han bibringer sine Lærlinge de 
Kundskaber han selv har indsamlet."1  
I 1818 stod kristendommen centralt i læreruddannelsen. Den lærerstuderendes religiøse følelser 
skulle vækkes. Han skulle gennem flittig læsning af Bibelen lære ydmyghed (lønnen som 
landsbylærer var ikke stor), og han skulle lære at give denne ydmyghed videre, så enhver lærte at 
kende den til ham (af Gud) tildelte plads. 
Jeg skal ikke foretage en gennemgang af faget historie ved at følge det historisk gennem 
læreruddannelseslovene, men konstatere, at ved den sidst lov, hvor "kristendom" stadig er fællesfag, 
tales der stadig om dannelse af de lærerstuderende. Nu hedder det " Uddannelsen skal give de 
studerende den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig for at kunne 
virke som lærer, og skal bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling."2  
I bekendtgørelsen udbygges bestemmelsen til, at den studerendes udvikling skal fremmes gennem 
selvstændigt arbejde og genne medansvar for uddannelsen. Og så hedder det, at den studerende skal 
"søges engageret i og bibragt glæde ved arbejdet med børn og voksne" 3 
Kristendomskundskab (1. del) er et fællesfag, men er mere et vidensfag, end et dannelsesfag.  
 
Baggrunden for 97-loven 
Op igennem 90'erne kom der en række internationale undersøgelser, der satte spørgsmålstegn ved 
den danske folkeskole som verdens bedste. Specielt scorede danske børn lavt i både læsning og 
stavning.  
Disse undersøgelser satte politisk fokus på folkeskolen og dermed også på læreruddannelsen. Til og 
med 91-loven, havde seminarierne (og ikke mindst seminarierektorerne) haft stor indflydelse på de 
enkelte love, men nu ønskede politikerne at sætte deres tydelige præg på læreruddannelsen, og de 
ønskede især at gøre op med enhedslæreruddannelsen. 
I en tale til seminarierektorerne på Septembermødet i 1995 udtrykte daværende 
undervisningsminister Ole Vig Jensen det således: "Uddannelsen lider stadigvæk under et pres af de 
mange fag. De studerende "lærer lidt om alt", men kun på udvalgte felter "meget om lidt"."4 
                                                 
1 Reglement for samtlige skolelærerseminarier 10. februar 1818 § 1. 

2 Lov nr. 410 af 6. juni 1991 

3 Uddannelsesbekendtgørelse nr. 261 af 15. april 1992 
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I denne tale beskrev ministeren læreren som et menneske, der tør stå ved sine holdninger, men også 
tør sætte disse holdninger i spil i mødet med sine elever. Læreren "skal først og fremmest "kunne" 
sin skole. Han skal være i stand til at svare på spørgsmål som: Hvorfor er jeg her? Hvad vil skolen 
med mig? Hvilke værdier og normer er gældende for mit arbejde?"5 
Ministeren præsenterede i talen rektorerne for en række modeller for en radikal ændring af 
læreruddannelsen. I alle modeller var dansk et centralt og et stort fag. Praktikken og de 
pædagogiske fag var fastholdt. I nogle modeller var de musiske fag fastholdt som fællesfag, og i 
nogle modeller var matematik/naturfag et fællesfag, men i alle modeller var faget 
"kristendomskundskab" (og historie og samfundsfag) gledet ud som fællesfag. " Varetagelsen af 
disse områder burde måske også ligge på det gymnasiale niveau og ikke i den 
erhvervskompetencegivende uddannelse,"6 begrundede ministeren. For god ordens skyld: 
"Kristendomskundskab" var naturligvis fastholdt som linjefag. 
I de efterfølgende politiske drøftelser kom diskussionen meget til at stå om "kristendomskundskab" 
skulle fastholdes som fællesfag. De to yderpunkter blev især sat af Anders Mølgaard Jensen fra 
venstre og Hans Peter Baadsgaard fra socialdemokraterne. Mølgaard ønskede faget fastholdt og 
Baadsgaard ønskede det afskaffet og erstattet af et bredt "dannelsesfag". 
 
Kristendom/livsoplysning 
Kompromiset blev fagene "kristendom/livsoplysning" og "skolen i samfundet". I ministerens 
forelæggelse af lovene hedder det om kristendomskundskab/livsoplysning som fællesfag, at "i 
fagområdet livsoplysning/kristendomskundskab i § 2, stk. 1, nr. 3, er det hensigten, at spørgsmål 
om etik, moral og personlige holdninger tages op med baggrund i kristendommen og de europæiske 
ideers historie og under inddragelse af andre religioner og livsanskuelser, således at de studerende 
bliver fortrolige med det værdigrundlag, den danske skole bygger på. De studerende skal opøve 
evnen til selvstændig vurdering af religiøse og etiske spørgsmål, herunder spørgsmål om samspillet 
mellem mennesket og naturen. De studerende skal udvikle åbenhed, tolerance og respekt for 
mennesker med andre opfattelser i tros- og livssynsspørgsmål."7

   
I betænkningen, som uddannelsesudvalget afgav, hedder det om rammerne for faget: i "en tid 
præget af større samkvem mellem mennesker med forskellig kulturbaggrund gør det nødvendigt 
med viden ikke alene om andre religioner og kulturer, men også om egen baggrund. Kun kendskab 
til egne rødder muliggør en gensidig forståelse og samtale og er dermed en vigtig forudsætning for 
lærervirksomhed.  
Uddannelsen i faget har derfor til formål, at de studerende erhverver indsigt i kristendommens 
betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds og for den kristne tradition som en afgørende del af 
vores europæiske kultur samt kendskab til nogle af de andre religiøse og sekulære livsopfattelser, 
som har spillet og spiller en rolle i europæisk kultur og samfundsliv.  
Faget omfatter kristendommens baggrund og tilblivelse, dens historiske og nutidige 
fremtrædelsesformer samt kristendommens betydning for den kulturelle og samfundsmæssige 
idédannelse, især med vægt på danske forhold. Der arbejdes med bibelske tekster, stof fra 
kristendommens historie og med religionsfilosofiske emner.  
Udvalgte andre religioner såvel som den europæiske humanistiske tradition behandles, og der 
arbejdes endvidere med livsfilosofiske spørgsmål og med forholdet mellem religion og etik som en 
vigtig forudsætning for at kunne udvikle en personlig holdning."8 
Hermed havde Folketinget sat rammerne for det nye fag helt ned i detaljen. Sammenligner man 
indholdet med bestemmelserne for kristendomskundskab som fællesfag i 

                                                                                                                                                                  
4 Undervisningsministerens tale ved mødet med Lærerseminariernes Rektorforsamling den 9. september 1995, j.nr. 1995-30-910-11 

5 ibid 

6 ibid 

7 Lovforslag LSF 162, fremsat 5. februar 1997 

8 Uddannelsesudvalget, L 162, bilag 119 
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uddannelsesbekendtgørelsen til 91-loven9, så er det tydeligt, at kristendom/livskundskab mere er 
tænkt som et fag i forhold til de studerendes "dannelse" end som et grundlag for at kunne undervise 
i faget kristendomskundskab. I betænkningen understreges det, at de studerende skal beskæftige sig 
med "kristendommens betydning for den kulturelle og samfundsmæssige idédannelse"10 (min 
kursivering). Arbejdet med de livsfilosofiske spørgsmål og forholdet mellem religion og etik er nu 
en forudsætning for udvikling af den personlige holdning.  
 
Livsoplysning 
Anden halvdel af fagets navn "livsoplysning" er ret speciel. Dette begreb kendtes på daværende 
tidspunkt ikke som fag. Det var overvejet at bruge begrebet i højskolelovgivningens 
formålsbestemmelser i 80'erne, men det blev droppet igen, og kom først ind efter at begrebet 
"livsoplysning", havde fundet ind i læreruddannelsesloven.  
Begrebet har sin oprindelse hos N.F.S. Grundtvig. Mest klart og enkelt defineres det i en af hans 
mere kendte folkelige sange Er lyset for de lærde blot, hvor der i femte strofe hedder:  
 

Oplysning være skal vor lyst, 
er det så kun om sivet, 
men først og sidst med folkerøst 
oplysningen om livet; 
den springer ud af folkedåd 
og vokser, som den vugges, 
den stråle i vort folkeråd, 
til aftenstjernen slukkes! 11 

 
I 2004 søger det nedsatte højskoleudvalg at definere begrebet nærmere: " Livsoplysning er et mere 
omfattende og bredere begreb end folkelig oplysning og rummer universelle og eksistentielle 
problemstillinger. Det drejer sig om de livssammenhænge, som ingen kan komme ud af, og hvor 
alle er lige over for de store spørgsmål i tilværelsen. Bagved begrebet ligger den erfaring, at 
værdierne kommer fra livet, det almindelige menneskeliv, som alle kender det af egen erfaring. En 
indførelse af livsoplysning som fag ligger således i forlængelse af den bestående oplysningstradition 
som især kendes fra de frie skoler. Der er behov for at fremhæve højskolernes opgave af eksistentiel 
karakter, som bygger på den enkelte højskoles selvvalgte værdigrundlag."12 
 
CKF i kristendom/livsoplysning 
Uddannelsesbekendtgørelsen lagde sig naturligvis tæt op ad uddannelsesudvalgets betænkning. 
Faget blev et alment dannende fag, hvorigennem de studerende skulle tilegne sig kundskaber og 
færdigheder til at kunne forholde sig til værdispørgsmål. 
Formålet blev indsigt i kristendommens betydning for europæisk og dansk kulturs værdigrundlag 
og kendskab til andre religioner og livsopfattelser, som har spiller en væsentlig rolle i vores 
kulturkreds. Formålet blev også, at faget skulle danne grundlag for, at den studerende kunne indgå i 
samtaler om værdispørgsmål med sine elever og med myndigheder og forældre.13  
I ministerens tale til rektorerne i september 1995, sagde Ole Vig om læreren: at læreren skulle turde 
"stå ved sine holdninger". I samtale med eleverne turde "være åben over for deres normer og 
holdninger, selv om det måtte betyde, at han bliver nødt til at revidere sine egne." Dermed skulle 
                                                 
9 Uddannelsesbekendtgørelse nr. 261 af 15. april 1992 

10 ibid 

11 Højskolesangbogen nr. 89. 

12 Højskoleudvalget  2004 s. 50-51 

13 BEK nr 382 af 19/06/1998 



Medlemskommunikation 2, 2007 

 14

læreren "lære børnene tolerance over for andres holdninger og meninger." 14 Nu var ministerens ord 
gjort til et dannelsesfag i læreruddannelsen. 
Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder var dels kristendommen, men i høj grad også den 
europæiske idéhistorie. Her skævede man uden tvivl til Johannes Sløk's (m.fl.) fremragende bog 
"De europæiske ideers historie". En del af kundskabsområdet var de folkelige bevægelser i 
Danmark. Desuden skulle man kende grundlæggende træk ved religioner, der havde vundet indpas i 
den europæiske kulturkreds. Kende til filosofiske spørgsmål vedr. eksistensforståelse og drøfte 
problemstillinger om opdragelses- og værdispørgsmål. Centralt i arbejde er skolen, og de 
udfordringer skolen gives i et ikke længere så homogent samfund. Der er sket meget siden 1818. 
Uddannelsesbekendtgørelsen fra 1998 var lidt et hastværk. Det betød, at de enkelte fag fik 
forholdsvise frie tøjler i forhold til formuleringerne af fagenes CKF'er, med det resultat, at fagene 
fremtrådte noget uens og var svære at sammenligne. Derfor kom der i 2004 en ændring til 
uddannelsesbekendtgørelsen fra 1998.15 
Nu blev det slået fast, at fagets kerne var " arbejdet med dannelses- og værdispørgsmål i et 
religionsfagligt og idéhistorisk perspektiv. Sammenhængen i faget fremkommer ved, at der på tværs 
af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder arbejdes med forskellige menneskesyns 
betydning for etik, dannelse og den pædagogiske praksis i skolen."16 

Målet præciseres derfor som værende " at den studerende kvalificeres til at indgå i skolens arbejde 
med dannelses- og værdispørgsmål ved at tilegne sig viden om kristendom, andre livsanskuelser og 
andre religioners betydning for værdigrundlaget i dansk og europæisk kultur. Tilegne sig 
færdigheder i at vurdere etiske og kulturelle spørgsmål, og tilegne sig et grundlag for et samarbejde 
omkring dannelses- og værdispørgsmål.17  
Med henvisning til folkeskolens formålsparagraf præciseres fagets almendannende karakter. Fagets 
CKF'er strammes op i forhold til 1998 bekendtgørelsen, så de nu er mere præcise og tydelige. 
Specielt er det værd at bemærke sig, at skolens multietniske virkelighed træder tydeligt frem med 
brug af ordet "kulturmøde". Ligeledes understreges skolens konfessionløshed  med brug af ordet 
"sekularisering". Den del af faget, der har betegnelsen "livsoplysning" står nu tydeligere i faget end 
tidligere. 
 
2006-lovens tilblivelse 
2006-loven var længe undervejs. Debatten om en ny lov blev uden tvivl sat i gang ved, at 
evalueringsinstituttet EVA i 2003 gennemførte en evaluering af læreruddannelsen med henblik på at 
vise, om den levede op til intentionerne i loven fra 1997. EVA foreslog i rapporten, at fagene 
"kristendomskundskab/livsoplysning" og "skolen i samfundet" blev smeltet sammen til et fag, "så 
det bliver et fag med et bredt kulturhistorisk sigte"18. 
Med baggrund i evalueringen kom undervisningsminister Ulla Tørnæs i 2004 med en redegørelse 
om pædagoguddannelsen og læreruddannelsen til Folketinget19. Inden da havde Lærerseminariernes 
Bestyrelsesforening og Lærerseminariernes Rektorforsamling, hver i 2003 udsendte et debatoplæg 
om læreruddannelsen. Endelig kom Danmarks Lærerforening med deres bud i marts 2004. 
I disse debatoplæg understreges det, at læreruddannelsen nok skal have et fagligt løft, men det må 
ikke ske på bekostning af det alment dannende i uddannelsen. LSB foreslår direkte, at fagene 
"skolen i samfundet" og "kristendom/livsoplysning" bevares i en ny uddannelse. 

                                                 
14 Undervisningsministerens tale ved mødet med Lærerseminariernes Rektorforsamling den 9. september 1995, j.nr. 1995-30-910-11 
15 BEK nr 332 af 29/04/2004 

16 ibid 

17 ibid 

18 "Læreruddannelsen", EVA, 2003. 
19 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen - Redegørelse til Folketinget, Undervisningsministeriet 2004 
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I ministerens redegørelse til Folketinget bevares kristendom/livsoplysning som et selvstændigt fag, 
idet det direkte understreges, at faget ikke skal slås sammen med skolen i samfundet. Der stilles 
heller ikke forslag om ændring af fagets indhold og mål. 
Efter folketingsvalget i februar 2005 skete der dels et ministerskifte, men måske mere afgørende for 
udformningen af den nye læreruddannelseslov, skete der en markant udskiftning i Folketingets 
uddannelsesudvalg. Der kom nu et mere markant flertal for at gøre skolen til en vigtig faktor i 
styrkelsen af landets konkurrenceevne. Ord som dannelse og individualisering gled i baggrunden til 
fordel for ord som viden og effektiv styring. Skolen blev globaliseret og skulle være verdens bedste 
skole, - intet mindre. Identitet handlede mere om stolthed over at være dansk end det at være dansk. 
 
KLM 
Da den nye lov blev fremsat i april 2006, hed det derfor: "Der er enighed blandt forligspartierne om, 
at faget kristendomskundskab/livsoplysning skifter navn til 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. Medborgerskabselementet omfatter det at være 
borger i det danske demokrati og i det internationale samfund. Medborgerskabselementet vil blandt 
andet indeholde demokratisk medborgerskab, deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre, indsigt i forskellen mellem politik, kultur og religion og indsigt i 
og forståelse for forskellige opfattelser af medborgerskab og politisk deltagelse. I faget vil også 
indgå en behandling af den samfundsmæssige og politisk historiske baggrund for skolens 
virksomhed."20 
Og senere i bemærkningerne præciseres det, at " 

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."21 
Kristendom/livsoplysning/medborgerskab (KLM) er nu det eneste (dannelses)fag i 
læreruddannelsen,  der formuleret skal give de studerende forståelse af den kultur, de skal ud at 
være lærere i. Forståelsen skal ske gennem studier af kulturens religion, myter, fortællinger, kunst 
og tænkning, herunder også den politiske tænkning. Det er tydeligt, at det i faget vil være relevant at 
forholde sig til folkeskolens formålsparagraf, dens baggrund og historie. 
I læreruddannelsesbekendtgørelsen22 sker der i formålsparagraffen en interessant udeladelse. Det er 
nu ikke længere et mål, at den studerendes engagement og glæde ved at arbejde med børn og 
voksne skal styrkes. Nu handler det om evaluerbare kendsgerninger: viden, indsigt og færdigheder. 
KLM er i fagbeskrivelsen sig tydeligt bevidst, at faget er et alment dannende fag. Fagets identitet 
ligger meget tæt op af den præambel, der blev formuleret for faget kristendom/livsoplysning i 
2004,23 men det understreges kraftigt, at fagets sammenhængskraft ligger i, at se sammenhænge 
mellem fagets tre ben.  
Det handler i faget nok om viden, men det handler i lige så høj grad om at lære at sætte denne viden 
i spil, så den studerende får en klar forståelse for lærerarbejdets opdragelsesforpligtigelse i en skole, 
hvor der skal være plads til forskellige menneske- og livssyn. Og så er der naturligvis kommet et 
nyt element ind: medborgerskab. 

                                                 
20 Lovforslag L 220, fremsat 5. april 2006 

21 ibid 

22 BEK nr 219 af 12/03/2007 

23 BEK nr 332 af 29/04/2004 
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I målformulering er begrebet "kompetencer" kommet ind i stedet for ordet "kvalificere", så den 
studerende nu skal erhverve kompetencer til at forholde sig, frem for at opnå viden for at kvalificere 
sig.  
I forlængelse af målformuleringen i faget kristendom/livsoplysning fra 2004, er KLM sig tydeligt 
bevidst, at det nu er læreruddannelsens eneste alment dannende fag. Det er i KLM, den studerende 
skal lære at forholde sig til folkeskolens formålsparagraf og sit ansvar overfor det demokratiske 
samfund, skolen er indlejret i. De studerende skal derfor opnå kompetencer til at kunne forholde sig 
til skolens dannelsesopgave. Han skal lære at forberede sine kommende elever til at tage aktiv del i 
de demokratiske samfund, og han skal lære at udvikle sine kommende elevers kritiske sans, så de 
kan tage den udfordring op, det er at leve i et demokratisk samfund med respekt for hinandens 
værdier og normer.24 
I CKF'erne er der sket en ny opdeling. Hvor der før deltes i kristendom, idéhistorie, ikke kristne 
religioner og etiske spørgsmål, så deles der nu i "religion og kultur", "idéhistorie og etik" og 
"demokrati og medborgerskab". Dermed er fagets tre ben defineret til at handle om religion, 
idéhistorie/etik og det at være medborger i et demokratisk samfund. Kundskaberne handler altså om 
at forstå samfundets identitetsmæssige baggrund og denne baggrunds historiske forankring.  
Det handler naturligt primært om kristendommens virkningshistorie, men også om jødedom og 
islam som væsentlige mindretalsreligioner. Det handler (stadigt) om at erhverve sig viden om de 
europæiske ideers historie, men nu præciseres den studerendes kommende lærerarbejde med at 
opdrage eleverne til at blive demokratiske borgere: den studerende skal lære at forstå skolens 
omgivende samfund som et moderne og sekulært samfund. Han skal lære at vurdere (ikke mindst 
elevernes) værdibaserede spørgsmål, så han kan forholde sig til det kulturmøde samværet i og 
omkring skolen også er.  Og ikke mindst skal han lære at sætte folkeskolelovens centrale 
formålsbestemmelser i spil som lærer og som opdrager. 
CKF'ernes 3. pind, der handler om demokrati og medborgerskab, ligger smukt i forlængelse af de 
førte pinde. Det handler stadigt om lærerens opdragende opgave i forhold til folkeskolens 
formålsparagraf. Det handler om at se denne opgave ind i en historisk sammenhæng. Det handler 
om at forstå, hvad en (rigtig) medborger er. Det handler om demokratisk medborgerskab. 
Fællesfaget "kristendom" i 91-loven var gjort til et klart vidensfag. Man kunne i et sekulært 
samfund ikke leve med andet. Kristendom/livsoplysning i 97-loven lagde sig i sin første 
fagbeskrivelse tæt op af det gamle fællesfag "kristendom". Det var stadigvæk viden, der var 
centrum. 
 
Opdragelse igen  
Med ændringen af faget kristendom/livsoplysning i 2004, er det tydeligt, at faget er ved at finde sin 
identitet – ikke som et vidensfag, men som et dannelsesfag, der igen tør tænke den kommende 
lærer, også som opdrager. Ikke opdragelse til hvad som helst, men opdragelse i forhold til 
folkeskolens formålsparagraf. 
Med faget KLM er denne udvikling blevet endnu tydeligere. Den skole, de studerende skal ud i, er 
ikke kun en velfærdsinstitution, der skal sørge for, at børnene har det godt, mens de lærer noget. 
Skolen har også en opdragende rolle. Skolen skal opdrage til demokrati, dvs. "skolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."25 Skolens kommende 
lærere skal lære at forholde sig til denne opdragende opgave. Det er hvad der præciseres i faget 
                                                 
24 BEK nr 219 af 12/03/2007 
25 LBK nr 1049 af 28/08/2007 
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KLM. Det er ikke sket på én gang, men sket over en udvikling, der begyndte med en klar 
opdragelsesopgave, der ikke holdt i længden, fordi samfundet forandrede sig. Nu er 
opdragelsesopgaven igen tydelig, fordi samfundet igen har forandret sig, fra at være en kristen 
nationalstat til at være et land, der gerne vil vinde kampen på det globale marked. Dertil kræves 
borgere, der både er forankret og forandringsparate. Det er ikke den nemmeste opgave der dermed 
pålægges læreren, og der er reelt kun faget KLM til at tage sig af forankringen. 
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"HEJ FAR, TA´ OG HELBRED MANDEN".  
BØRN SOM BIBELFORTOLKERE. 
Af Gertrud Yde Iversen. Aros Underviser 2007. (167 sider, 198 kr.) 
 

Anmeldt af Irene Larsen, Frederiksberg seminarium 

 
I "Religionslæreren" nr. 2, 2007, (Folkeskolernes Religionslærerforenings blad) er der en annonce 
fra forlaget, der reklamerer for denne bog - sammen med Friedrich Schweitzer: "Barnets ret til 
religion". Tilfældighed eller sammenhæng? 
Iversen henviser en del til Schweitzer, så tilfældigt er det måske ikke. 
I forordet til Schweitzers bog står der bl.a., at grundsynspunktet er, at "mangel på religiøs 
"påvirkning" i mindst lige så høj grad kan være svigt, der lader barnet i stikken." (s.7) 
Endvidere at "karakteristisk for tysk religionspædagogik er, at skellet mellem kirken og skolen i 
religionspædagogisk sammenhæng ikke er så stort som i Danmark. Her betoner man mere 
sammenhængen og ikke adskillelsen mellem kirke og skole. Men det er jo et synspunkt, der i høj 
grad også kan være væsentlig og inspirerende for den danske debat." (s.8) (Forordet er skrevet af 
Eberhard Harbsmeier.) 
 
Grunden til, at jeg bruger plads på at referere til en helt anden bog end den, jeg er blevet bedt om at 
anmelde, er, at jeg mener, at en skelnen mellem kirke og skole ikke gør sig gældende i Iversens bog, 
og jeg mener, at den problematik i en dansk sammenhæng er så kontroversiel, at man ikke kan 
undlade at tage denne debat. 
 
Bogen har baggrund i tyske og engelske projekter kaldet "Teologi med børn". I bogen er valgt et 
element fra dette, nemlig børn som bibelfortolkere. Efter tre artikler om bibelen i undervisningen, 
børnene som fortolkere og fortolkningens begrænsninger skrevet af Iversen selv, bringer hun 10 
artikler fra "Jahrbuch für Kindertheologie" i oversat og bearbejdet form. De er konkrete eksempler 
på bearbejdelse af en tekst sammen med en gruppe børn. 
Bogen "henvender sig til lærere og studerende på seminarierne samt til lærere i folkeskolen". Den 
henvender sig altså if. forfatteren ikke primært til den kirkelige undervisning. Men anvendelse af 
begrebet teologi får alligevel mig som læser til at blive usikker på, om den ikke mest er tiltænkt en 
kirkelig sammenhæng - eller i hvert fald en sammenhæng, hvor deltagerne alle er af kristen eller 
kristen-sekulariseret observans. 
For hvad er teologi? Er det en kritisk undersøgelse af kristendommen eller er det systematisk 
arbejde som baggrund for forkyndelsen? Det er afgørende, hvilken af disse to betydninger tænkes 
der på i projektet Teologi-med-børn.  
Og indrømmet: jeg har hverken læst Schweitzers bog eller "Jahrbuch für Kindertheologie", så jeg 
har ikke deres teologiske tænkning som forudsætning. Men bogen er vel heller ikke tiltænkt en 
læser med sådanne forudsætninger; den vil jo netop introducere dette felt i Danmark.  
 
I første artikel "Brug af bibelske tekster i religionsundervisningen" hævdes det, at der kan være tre 
typer interesser på spil, når man som lærer skal udvælge bibeltekster: teologiske, æstetiske og 
politisk. De tre typer interesser gennemgås ud fra undervisningsmaterialer til skolen. Især 
afdækningen er den teologiske interesse er interessant, og forfatteren mener, at selv hvor der 
eksplicit er tale om en livsfilosofisk interesse, ligger der i virkeligheden et dogmatisk, luthersk 
skema bag. 
Under æstetiske interesser nævnes både interessen for tekstens tematik og forbindelsen til kunstens 
verden. Mht. tekstens tematik er påstanden, at "de fleste lærere vil, på linje med det meste 
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undervisningsmateriale, vælge enkeltstående tekster ud fra undervisningens overordnede tematik: 
såsom liv, død, det gode, det onde, etc." Og altså ikke ud fra "en opfattelse af bibelen som en 
sammenhængende samling af skrifter." (s.13) 
I afsnittet om de politiske interesser fremsættes den påstand, at man som lærer også er "styret af, 
hvilken rolle man i samfundet og politisk mener, at religion kan og bør spille". (s.15) Artiklen 
belyser også kort, at der har været en tendens til at undgå "farlige" tekster. I kapitlet er der således 
tale om nogle "afsløringer", som det nok er værd at overveje. 
 
I anden artikel "Det myndige barn som teolog, bibellæser og fortolker" henvises til Schweitzers 
arbejder som baggrund for "Teologi-med-børn". Endvidere at "Teologi-med-børn konceptet har sine 
rødder i romantikken og i reformpædagogikken", men også udviklingspsykologien og Filosofi-med-
børn nævnes. (s.19) Barnesynet er, at "børn beskæftiger sig med livets store spørgsmål" (s.19), 
"børn er entreprenører" (s.20), og at "børn gør sig religiøse forestillinger og tænker over religiøse 
spørgsmål" (s.21) 
Teologi-med-børn defineres her nærmere. Det vigtige er, at børnenes refleksioner står i centrum: de 
anerkendes og der er meget vide grænser for, hvad der er relevant. Jeg ved ikke, hvorfor 
refleksionerne skal kaldes teologi. Der er efter min mening snarere tale om almen-menneskelige 
spørgsmål. Formaningen er, at børnenes tanker skal anerkendes som nogle, der for alvor kan 
bidrage til fortolkningen af det givne materiale. I f. t. bibelteksterne er børnene "ikke alene læsere, 
men også kritikere og saglige fortolkere". (s.23) Iversen vil gerne bringe to verdener i samspil: 
eksegesens fortolkningsresultater og anerkendelsen af børns fortolkningsindsats.  
I artiklen argumenteres der også med Schweizers tanker om børns ret til religiøs dannelse, dvs. at 
religionsundervisning skal være til for børnenes skyld, og at religiøs opdragelse er barnets ret. 
"Børn beskæftiger sig med livets store spørgsmål, og deres spørgsmål kræver religiøse svar. Her bør 
man ikke lade børnene alene, og derfor har de ret til religion." (s.19) Kan man med Iversen virkelig 
mene, at det er en af skolens opgaver at være med til at sikre børns ret til religion - og måske 
religiøs dannelse? 
 
Jeg savner et almen-didaktisk perspektiv i denne bog. Kristendomskundskab er et fag i en skole 
med et formål, der gælder alle fag og øvrige aktiviteter. Der er almendidaktiske tænkere, der 
arbejder med at anerkende elevernes udsagn, f.eks. Olga Dysthe. Skolelærere er primært 
skolelærere og ikke i første omgang religionslærere eller fysiklærere. Børn er skoleelever og ikke 
primært kristne, muslimer eller ateister. Det er et alment mål i skolen, at eleverne skal dannes til at 
være selvstændige, kritiske og kreative. Det er min erfaring, at elever ikke er bange for at gå i gang 
med bibeltekster og mene noget om dem. Og at skolelærere er vant til at tage elevernes udsagn 
alvorligt.  
Det ville have været godt at få nogle didaktiske argumenter for udvælgelse af bibeltekster til 
undervisningen udover de teologiske, æstetiske og politiske. 
Der kan være gode kristen-teologiske grunde til ikke at skelne skarpt mellem eksistentielle og 
religiøse overvejelser, som f.eks. Tillichs teologi er udtryk for. Men pædagogisk-didaktisk set er 
opgaven en anden. Selvom der ikke er en almen anerkendt definition af begreberne "religion" og 
"tro", mener jeg, at man må skelne mellem religion og ikke-religion, og mellem religiøs tro og 
andre overbevisninger om, hvad livet går ud på. Ellers medfører det i bedste fald begrebsforvirring 
hos eleverne og i værste fald mangel på respekt for deres personlige tro eller livsanskuelse. 
 
Forfatteren er af den opfattelse, at "Teologi-med-børn konceptet kan bidrage væsentligt til at løse 
den opgave, som religionsundervisning skal varetage i et multikulturelt og multireligiøst samfund", 
(s.20) Men der siges ikke noget om, hvad opgaven går ud på. Og derfor ved man som læser ikke, 
hvilke problemer "teologi-med-børn" er svaret på. 
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Mit bud på et problem, et at skolelærerne ikke er dygtige nok til at fange indholdet i elevernes 
refleksioner og gøre det frugtbart i en fortolkningsproces i forhold til bibelteksten. Og til det 
problem kan der hentes hjælp i denne bog.  
 
Den tredje introducerede artikel er et lille kursus i tekstteori, skriftsyn og andre problemer, man 
møder, når man skal fortolke de bibelske tekster. Det er rigtig fint at få det gennemgået på 12 sider; 
det er vigtig viden for en religionslærer.  
 
Herefter følger som sagt 10 kapitler om arbejdet med konkrete bibeltekster. Fire tekster fra Det 
Gamle Testamente (GT) og seks tekster fra Det Nye testamente (NT). Skabelsesberetningen er 
naturligvis blandt teksterne fra GT, men også den gådefulde tekst om Jakobskampen (1 Mos 32). 
Teksterne fra NT er episoder i Jesu liv, udtagen den sidste tekst, der er fra Johannes' Åbenbaring. 
Kapitlerne er alle skåret over samme læst: eksegetiske betragtninger, beskrivelse af arbejdet 
sammen med eleverne (der dog konsekvent kaldes "børn"), citater fra dialogen blandet med 
forfatterens kommenterer samt afsluttende bemærkninger. Det er rigtig spændende læsning.  
Samtalerne har i nogle tilfælde fundet sted med en hel klasse elever og i andre tilfælde med en 
større eller mindre gruppe. Eleverne er fra forskellige klassetrin, fra 1 til 7. klasse. Den voksne 
kaldes "læreren", men det står ikke klart, om vedkommende er fagekseget eller skolelærer.  
De udvalgte tekster fra GT er: Skabelse, Kain og Abel, Jakobskampen og den brændende tornebusk 
- og fra NT: Jesu dåb, helbredelsen af den døve og stumme mand, tempelrensningen, lignelsen om 
arbejderne i vingården, Jesus i Getsemane og Verdensdommen fra Johannes' Åbenbaring. 
 
Eleverne taler uproblematisk om "Gud", og man møder ingen elever, der erklærer, at de ikke tror på 
Gud. Elever kan dog efter min erfaring godt tale om Gud, uden at det betyder, at de tror på ham. 
Generelt er eleverne meget velvilligt indstillet overfor kristendom: Jesus er "god og venlig og en, 
der deler med andre" (s.100), "sød ved andre mennesker" (s.111), og "han hører alle mennesker" 
(s.144). Det undrer mig, at der ikke er flere kritiske kommentarer end tilfældet er. 
 
Et overraskende valg af tekst er Verdensdommen fra Johannes' Åbenbaring i en 7. klasse (Åb 
20,11-15), men der argumenteres overbevisende for at inddrage netop denne tekst i 
religionsundervisningen. Det er af de tekster, der kan udfordre elevernes syn på kristendom, fordi 
Jesus her ikke er spor sød. Fagligt set hører dom med til kristendom if. NT og didaktisk set er der en 
pointe i også at behandle også de dunkle sider af tilværelsen (s.151-152). Der advares mod at 
"reducere Johannes' Åbenbaring til dens "happy end"." (s.151). I arbejdet med teksten deltager en 
lærer og fire elever på 13 år. Der arbejdes både med en kunstnerisk fremstilling af dom og med 
bibelteksten. Der spørges til elevernes egne associationer i forbindelse med "dom". Eleverne når 
ikke så langt, som læreren kunne ønske. Deres "egen livsverden .. bliver til skygger i deres 
fortolkning af teksten", måske skygger den endda helt for fortolkningen. (s.162) Eleverne 
koncentrerer sig om det etiske, hvor retfærdigheden sker fyldest - den kristne tanke om frelse 
dukker ikke op. Måske fordi "børnene i deres livsverden ikke har noget at knytte til ved". (s.162) 
Hvis det skal mere frem i fortolkningen, er det altså læreren, der må bringe det på bane. 
 
"Hej far, ta´ og helbred manden" er bestemt en bog, man kan bruge som skolelærer. Det beskrevne 
arbejde med de bibelske tekster kan tjene som inspiration til planlægningen af undervisningen. Det 
er godt, at der er eksempler med elever fra 6. og 7. klasse; det ville have også været fint med 
eksempler fra 8. og 9. klasse, hvor eleverne måske ikke er helt så "fromme" som dem, vi møder i 
denne bog. 
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I LUTHERS SPOR 
Af Niels Thomsen. Aros Forlag 2007. 148 kr. 
 
Anmeldt af Henning Nørhøj, Haslev seminarium 

 
Sognemenigheder, grupper af lærerstuderende og studerende fra de teologiske fakulteter og i dette 
forår også vores egen faglige forening har arrangeret rejser i "Luthers spor" – og i særdeleshed til 
Wittenberg. 
Tidl. Rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster, Niels Thomsen var i 2005/6 tilknyttet Luther-
Zentrum i Wittenberg med den særlige opgave at formidle reformationens indhold til de mange 
gæster. Danske rejsehold og studiegrupper har da også nydt godt af Niels Thomsens omfattende 
viden om den lutherske reformations mænd og steder. Det er så denne viden, som Niels Thomsen 
nu har sammenfattet i rejsebogen "I Luthers spor". Og lad mig sige det straks: det er en perle af en 
bog - både som rejsefører og som slet og ret oplysningsbog i reformationen. 
Niels Thomsen lægger ud med et kapitel om selve Wittenbergs historie lige fra kurfyrst Frederik 
den Vise gjorde den til sin residensby - og så frem til det kommunistiske Østtyskland og die Wende. 
Vi får en kort og præcis karakteristik af Luthers beskytter, kurfyrsten såvel som af selve byens 
betydning som universitetsby. 
Læseren føres dernæst gennem Wittenbergs to berømmelige kirker. Stadtkirche og Slotskirken. 
Stadtkirche var jo Luthers prædikekirke og byens ældste. Stadtkirche er først og fremmest berømt 
for sin altertavle, Reformationsaltertavlen fra Lukas Cranach d. Ældres værksted. Altertavlen 
fremstiller de tre sakramenter: nadveren i midterfeltet og henholdsvis dåben og boden i sidefløjene. 
I feltet under midtertavlen finder vi så "Ordets forkyndelse". Niels Thomsen gør opmærksom på, 
hvordan reformationens hovedmænd, Luther, Melanchton og Bugenhagen, spiller hovedrollerne i 
altertavlens billeder. 
Slotskirken, der var ramme om Frederik den Vises vældige relikviesamling, blev i særdeleshed til 
en valfartskirke for den reformatoriske kristendom, idet kirken rummer både Luthers og 
Melanchtons grave. Det er et højgotisk festrum, skriver Niels Thomsen - og bemærker iøvrigt, at 
kirken ved ombygningen i slutningen af 1800-tallet mere blev et udtryk for dette århundredes 
reformationsforståelse. 
Tesedøren, dvs. slotskirkens dør får et særligt kapitel, inden vi føres ind i Luthers store hus. Den 
egentlige herskerinde i dette hus var Katharina von Bora. Vi får en kort levnedsbeskrivelse og en 
karakteristik af hendes fremragende organisatoriske evner.  
Niels Thomsen fører den rejsende videre rundt i byen. – og dernæst ud til Wartburg og Erfurt, samt 
Luthers fødeby, Eisleben. Lidt overraskende, men ikke mest spændende, ender vi i Bad 
Frankenhausen. Det var her bondekrigens blodigste slag fandt sted. Her gennemgås kunstneren 
Werner Tübkes vældige billede af slaget fra 1989. Et billede som af nogle er blevet tolket som 
udtryk for marxistisk historieforståelse. Men Niels Thomsen er mere optaget af den forening af 
humanisme og reformation, som kommer til udtryk i billedet. 
Bogen "I Luthers spor" slutter med en redegørelse for den lutherske kirkes situation i Østtyskland – 
også efter die Wende. Godt 40 års kommunistisk styre er ikke gået sporløst hen over kirkeligheden i 
det tidligere Østtyskland. Den lutherske kirke er nu blevet en mindretalskirke i et 
gennemsekulariseret samfund. Det er jo uvant opfattelse hos os danskere, der er vænnet til at tro, at 
luthersk kristendom og folkekirkelighed er sammenhængende størrelser. 
Bogen kan ganske enkelt anbefales både som "rejsefører" og som en spændende information om de 
steder, der blev centre i den reformatoriske bevægelse. 
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AL-BUKHARI: HADITH-SAMLING 
Uddrag ved Esben Andreasen, oversat af Ellen Wulff. Systime 2007  
Bog (71 sider): kr. 100,- ekskl. moms - E-bog (71 sider): kr. 50,- ekskl. moms 
 
Anmeldt af Gabriella Dahm, Odense Seminarium 

 
Systime har valgt at udgive et udvalg af tekster fra Al-Bukharis værk, Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-

Bukhari er en af de seks godkendte samlinger med ahadith. Al-Bukharis værk vægtes blandt 
flertallet af muslimer som den vigtigste kilde til at få viden om Muhammads forståelse af islam. 
Læserne af anmeldelsen vil vide, at ahadith (sing. hadith) er de nedfældede tekster som oplyser om 
Profetens sunna (sædvane). 
 
Teksterne er oversatte direkte fra arabisk af Ellen Wulff, som tillige står for den nyeste 
Koranoversættelse til dansk (se http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/ ). 
 
Oversættelsen er et led i Systimes udgivelse af kildetekster til gymnasiet. Idéen bag udgivelsen er at 
give eleverne mulighed for at studere kildetekster til forskellige religioner, her islam. 
Udvælgelseskriteriet har været eksemplarisk, pædagogisk forstået ifølge udgiveren (s. 4). Det 
betyder, at de forskellige ahadith repræsenterer den bredde som kendetegner ahadith – "alt fra 
Muhammads åbenbaring til moraliseren over gaben og nysen" (s. 4). 
 
I en meget kort indledning får man de væsentligste oplysninger om hadith-litteraturens historie samt 
hvordan en hadith vurderes som ægte, også i nutidig muslimsk (teologisk) praksis. 
Muhammadbiografiens betydning for islam nævnes også samt en kort omtale om Al-Bukharis liv 
og virke. 
 
De resterende sider består af forskellige ahadith, hvor overskriften er oversætterens oversættelse af 
Al-Bukharis titel på respektive bog. På s. 70 er der et emneregister, så man ud fra en ikke-muslimsk 
baggrund kan finde en relevant hadith. Alle ahadith er ikke med i registret.  
 
Det er jo godt at have en fin oversættelse direkte fra arabisk, uden at tage omvejen over engelsk. 
Læseren har mulighed for at gå ind og finde udlægninger om så forskellige emner som profeter, 
bøn, helvede, menstruation og opstandelse. Teksterne vil også kunne bidrage til en nuancering af 
tekstforståelse i islam – alt i islam er ikke Koranens recitationsform.  
 
Tekstudvalget er begrænset, som udgiveren også påtaler. Jeg synes, at der mangler en oversigt over 
Al-Bukharis ahadith. Her kan jeg henvise til Politikens bog Religioner og religiøse bevægelser, 
hvor et opslag viser mangfoldigheden af ahadith. Udvalget i Systimes bog præges af "de fem 
søjler", dogmer samt forskellige personer som optræder i Koranen. Er disse opslag repræsentative 
for en normgivende islam (eks. Al-Azharuniversitetet?), eller tænker man, at disse tekster er mest 
tilgængelige for gymnasieelever ud fra et specifikt religionsvidenskabeligt perspektiv? Jeg savner 
henvisninger til økonomiske og politiske spørgsmål. Enkelte er der – men den mangfoldighed som 
omtales i indledningen bliver begrænset.  
 
Når dette nu er sagt, så kan jeg se nytten i at få tekster oversatte, men jeg havde foretrukket en 
længere indledning, så eleverne (læserne) kunne forstå hadithens (al-hadith) forankring ind i 
traditionen – både den lærde og den folkelige. Det må man så håbe, at underviseren kan give. 



Medlemskommunikation 2, 2007 

 23

UNGE PÆDAGOGER: KL + M 
Unge pædagoger nr. 3. 2007. Temanummer om KL+M 
Redigeret af Connie S. Rasmussen og René B. Christiansen. 
 
Anmeldt af Dorete Kallesøe, Skive Seminarium 

 
Ifølge kolofonen til bladet er udgivelsen begrundet i, at redaktørerne vil plædere for et selvstændigt 
medborgerskabsfag, både på seminariet og i folkeskolen. Dette fag skal, hævdes det videre, være 
"uden hensyntagen til religiøse dagsordener" (s.1). At det nyskabte klm-fag er påvirket af "religiøse 
dagsordener", søger redaktørerne, som begge er pædagogiklærere på Holbæk Seminarium, at påvise 
i deres indledningsafsnit. Den samme dagsorden har cand.pæd. og ph.d. Claus Haas i sin artikel 
"Medborgerskab, etnokrati og den interkulturelle vending", som vi vender tilbage til i slutningen af 
anmeldelsen. 
 
I bladets øvrige artikler redegør cand. mag og ph.d. Jens Ulrich fra CVU Sønderjylland for 
forskellige demokratiopfattelser og plæderer afslutningsvis for et demokratisk frem for et kulturelt 
medborgerskabsideal. Alexander von Oettingen, dr. pæd. og ansat ved CVU Sønderjylland, redegør 
meget lærd og med ikke alt for mange exempler for tre didaktiske principper i 
medborgerskabsundervisning. Så vidt jeg forstår von Oettingen er hans opfattelse af undervisning i 
medborgerskab, at den beskæftiger sig med de "politiske, etiske og religiøse værdier", der 
konstituerer vores civilisation. Disse værdier skal skolen på den ene side sørge for at eleven tilegner 
sig, men på den anden side har skolen ikke længere dannelsesmonopolet, hvilket vil sige, at man 
ikke kan forudsige, hvordan eleven forholder sig til disse værdier (s. 40-42).  
UP har åbenbart den fornuftige praxis at lade en studerende skrive en artikel i bladet. Kasper 
Breusch Christiansen er 4. årsstuderende på Holbæk Seminarium og ansat på Søndervangsskolen i 
Glostrup (samtidig?) og skriver om "Demokrati i folkeskolen". Han forsvarer Hal Kochs opfattelse 
af demokrati som "livsform" over for Alf Ross’ opfattelse af demokrati som "statsform" (s. 45-46). 
Således skal demokratiet osse ind i klasseværelset, mener Breusch Christiansen. Forventningsfuldt 
håbede jeg på nogle interessante praxisovervejelser fra en studerende med det ene ben i folkeskolen. 
Men desværre blev jeg skuffet. Det blev ved teorien! 
Den sidste artikel (eller rettere: den allerførste artikel) i bladet skriver Hans Krab Koed i sin 
egenskab af censornæstformand og deltager i CKF-skrivegruppen for faget klm. 
Connie og René har således osse givet fjenden taletid! Hans argumenterer for, at det giver rigtig god 
mening at tilføje m’et på k/l’et. Han opstiller 18 "teser", hvoraf det bl.a. fremgår, at det er svært at 
forstå samfundet i dag uden religion, og at den kristne religion er en del af det danske samfund, men 
at dette ikke på nogen måde strider imod klm-fagets pluralistiske indgangsvinkel. Blot fordi man 
beskæftiger sig med religion, behøver man altså ikke være dogmatisk eller have en "religiøs 
dagsorden". Hans citerer sig selv fra en læserbrevsdebat i Kristeligt Dagblad for at mene, at 
kristendomsfaget i skolen bør være mere religionsvidenskabeligt og måske samarbejde med et 
medborgerskabsfag" (s. 12). 
I en afsluttende samfundsanalyse af verden siden 2001 springer Hans ud som fortaler for 
"sandhedens relative relativitet", som "ikke kan delegitimeres; for den bygger ikke på noget 

metafysisk…min sandhed kan nok være absolut for mig, men jeg kan ikke påtvinge andre den selv 

samme sandhed". (s. 15). I kølvandet heraf støtter Hans et demokratisk frem for et nationalt 
medborgerskabsbegreb ("demos" frem for "ethnos"). Ja, han går så vidt som til at punktere gamle 
Løgstrup fra "Skolens formål": Begge mener de, at demokrati blot er "en skikkelig måde at være 

uenig på", men mens Løgstrup påstod, at pluralisme i skolen er åndelig dovenskab, mener Hans 
ikke det er tilfældet: "…der er intet andet alternativ (til demokrati) i en pluralistisk verden. Vil man 

mere, må man gå til de forskellige religioner og se, hvad de kan tilbyde. Det er ikke skolens opgave 

at være forkyndende." (s. 14). Efter min bedste mening er Hans med dette udsagn ved at save den 
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gren over, som han netop selv har plantet ved at fastholde forbindelsen mellem k/l og m! Løgstrups 
pointe er jo netop, at demokrati i sig selv ikke kan være et mål, kun et middel til at drøfte og 
overveje, hvilke dybere værdier vi vil have vort liv og vort samfund til at bygge på. Netop derfor 
bliver "m" uden traditionen til gold og kedelig samfundsfaglig udenadslære: Hvor mange personer 
sidder der i folketinget? Hvor tit holder vi valg? osv. Den pluralistiske dialog bliver først 
spændende, når deltagerne kommer op med de kulturelt forankrede værdier, de vil kæmpe og 
argumentere for – og som findes udtrykt i religionerne, filosofien, livsanskuelserne, digtningen osv! 
Men mener du faktisk dette, Hans? Er du så uenig med Løgstrup, som du antyder? Og hvori består 
uenigheden mere præcist? 
 
Claus Haas synes at være redaktørernes hemmelige våben i kampen mod religionen og 
religionslærerne. Ifølge Haas "…varsler det nye seminariefag…en (gen?)politisering af religion i 

den danske læreruddannelse og i den danske folkeskole" (s. 51).  
Som begrundelse for, at klm-faget forkynder kristen identitetspolitik, refererer Haas fra et par 
folketingsdebatter, hvor politikere fra Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har 
argumenteret for det danske samfunds kristne kulturarv og vigtigheden af at denne bliver ført 
videre, fx i skolen (s. 52-54). I integrationsøjemed indebærer denne holdning ifølge Haas således en 
"tvangsassimilering" af etniske og religiøse minoriteter (s. 55). 
Haas’ konklusion er, at kristendomsfaget/klm-faget er politikernes "modoffensiv" i forhold til det 
multikulturelle samfund og et forsøg på at "fastholde politisk og kulturel autonomi i en verden 

præget af eskalerende virtuelt flow af kommunikation og kultur" (s. 59). I en mere og mere komplex 
verden vender mennesker sig mere og mere mod deres "kulturelle tilhørsforhold". Og 
"Kristendomskundskab, eller rettere den offentlige diskurs om den, er et af de steder, hvor den 

truende forskellighed kan kontrolleres og ekskluderes" (s. 60).  
Forfatterens alternativ, derimod, er en medborgerskabstænkning, der er "uomgængeligt 

flerkulturel". Heri skal opbygges en "interkulturel demokratididaktik", hvor "…studerende og 

elever oparbejder et årvågent blik for de eksklusions- og inklusionsprocesser, som en sådan 

didaktik kan forbindes med." (s. 61). 
Det lyder da meget fornuftigt – selvfølgelig skal klm-faget ruste de studerende med et kritisk blik på 
forholdet mellem majoritets- og minoritetskulturer i samfundet. Men er det ikke osse det, målet og 
ckf’erne for vores fag explicit lægger op til? Og de er heldigvis ikke forudindtagede i forhold til, 
hvilket syn på medborgerskab og multikulturalitet, den studerende gerne skulle ende ud med til 
examen! Læs dem en dag ved lejlighed, Haas! Læs dem! 
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KOMMENTAR TIL JOHANNESEVANGELIET 
Af Helge Kjær Nielsen. Dansk Kommentar til Det nye Testamente 4.  
Aarhus Universitetsforlag 2006.  
688 sider. Pris: 398 kr. 
 

Anmeldt af Niels Willert, Blaagaard Seminarium, 

 
Med den tidligere lektor i Ny Testamente på Aarhus Universitet, Helge Kjær Nielsens grundige og 
velskrevne kommentar til Johannesevangeliet er vi nået frem til det fjerde bind i serien "Dansk 
Kommentar til Det nye Testamente". Det begyndte i 1989 med det første bind "Skriftsyn og 
metode", der som en slags hermeneutik havde til hensigt at introducere de efterhånden mange 
forskellige metoder, der er taget i brug til en forståelse af de nytestamentlige tekster. Denne 
fortrinlige bog med mange fine artikler er redigeret af Sigfred Pedersen, og omtrent samtidig med 
udgivelsen af kommentaren til Johannesevangeliet udkom den igen i en ny og ajourført udgave. 
Den kan varmt anbefales. Den nu for længe siden pensionerede lektor Sigfred Pedersen står som 
hovedredaktør af serien, hvis andet bind "Den nytestamentlige tids historie" fra 1994 introducerer til 
de nytestamentlige teksters historiske og kulturelle kontekst. Også dette bind tager hensyn til den 
nyere forskning, specielt inden for centrale områder som hellenismen og den hellenistisk prægede 
antikke jødedom, ligesom der med sociologiske indgangsvinkler kastes lys over urkristendommen. 
Hvad der tidligere inden for teologistudiet med en lidt tør betegnelse hed "Nytestamentlig 
tidshistorie", er med dette binds titel blevet udvidet til det for forståelsen af de nytestamentlige 
tekster mere relevante samtidshistorie, der dækker såvel den historiske som den kulturelle og 
religiøse kontekst.  
 

Med disse to introducerende bind har det så været meningen, at der skulle udgives en 
kommentar til hvert nytestamentligt skrift. Foreløbig er det blevet til Mogens Müllers kommentar til 
Matthæusevangeliet fra 2000 (bind 3) og så nu Helge Kjær Nielsens kommentar til Johannes-
evangeliet. På vej er Aage Pilgaards kommentar til Markusevangeliet, men så er det også, så vidt 
jeg har erfaret, hvad det foreløbig bliver til. Et meget ambitiøst projekt i et så lille land som 
Danmark, må man nok sige! Forhåbentligt kan det i det mindste lykkes at få rundet projektet af med 
også en kommentar til Lukasevangeliet. Man kan selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved 
nødvendigheden af sådanne kommentarer på dansk, når der findes rigeligt med solide og 
forskningsmæssigt opdaterede kommentarer på såvel tysk som engelsk, ligesom der med Det 
danske Bibel-selskabs kommentarserie findes lettilgængelige kommentarer til alle de bibelske 
skrifter. Men for det første skal og kan sidstnævnte serie ikke leve op til den grundighed, der må 
kræves af en mere  videnskabeligt baseret kommentar, og for det andet er det langt fra alle 
interesserede læsere, herunder seminariestuderende i linjefaget Kristendomskundskab / Religion, 
der magter at kaste sig over tunge kommentarer på fremmedsprog.  

 
 Kommentargenren kan være en tung sag, og det er også tilfældet med Helge Kjær 
Nielsens Johanneskommentar, men lad mig slå det fast med det samme: Det er en god og også 
uundværlig håndbog, der kan anbefales de studerende, når der arbejdes med johannæiske tekster og 
temaer. Man behøver med andre ord ikke at læse bogen fra begyndelse til slutning, men slå op i den 
for at få belyst en bestemt tekst i Johannesevangeliet. Og for overblikkets skyld er der inden selve 
kommentaren en udførlig indledning (side 21-76), der på en overskuelig måde fører læseren 
gennem det johannæiske univers med drøftelser af forfatterspørgsmål, tilblivelsestid og –sted, 
bagvedliggende menighedsforhold, religionshistorisk baggrund og forholdet til de andre evangelier 
samt ikke mindst evangeliets indhold og opbygning, overordnede perspektiver og teologiske hoved-
temaer. Helge Kjær Nielsen, der i mange år har undervist i Johannesevangeliet, er godt inde i såvel 
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ældre som nyere johannæisk forskning, og ikke mindst tendensen i nyere forskningsbidrag til at 
forstå Johannesevangeliet i lyset af gammeltestamentlige skrifter og antik jødedom sætter sit særlige 
præg på en fremstilling, der samtidig er sober og loyal over for forskellige synspunkter, der enten 
deles eller tages afstand fra. At Helge Kjær Nielsens tilgang til stoffet først og fremmest er 
teologisk og i mindre grad historisk, er man ikke i tvivl om. Men overbevisende er det også, når han 
stiller sig skeptisk over for nyere religionssociologisk orienterede forskeres fokusering på det 
sekteriske og i forhold til samtidens synagogale jødedom defensive præg, der unægteligt er til stede 
i evangeliet, men som ikke må skygge for evangeliets offensive, missionerende og 
universaliserende sandhedsbudskab (specielt side 36-42). At evangeliet og den johannæiske 
menighed var bestemt af modsætningsforholdet til jøderne, er ikke til at komme udenom, men som 
det hedder: "Det er imidlertid vigtigt ikke at overse, at der også er den form for styrke, der 
udspringer af overbevisningen om i Jesus fra Nazareth at have fundet den forjættede Messias. Det er 
den væsentligste forklaring på, at evangeliet ikke primært er apologi. Det har i højere grad et 
konstruktivt end et defensivt sigte."(side 39). At dette så skulle udelukke et sekterisk og polemisk 
sigte, finder jeg ikke overbevisende, om end Helge Kjær Nielsen har ret i, at evangeliet ikke alene 
afspejler en menighed bestående af jødekristne beskyldt af deres jødiske landsmænd for at være 
frafaldne jøder, men også en menighed med et stadigt voksende antal hedningekristne.  
 

Styrken i Helge Kjær Nielsens kommentar ligger i den teologiske helhedsforståelse af 
evangeliet, hvorefter evangeliet godt nok er præget af en dualistisk terminologi (lys-mørke; liv-død; 
sand-hed-løgn; kærlighed-had, m.m.), men på den anden side har som sit hovedbudskab, at med 
Helge Kjær Nielsens ord "den forudsatte grænse mellem Guds og menneskers "verden" nu fra Guds 
side er blevet overvundet" (side 62). Relationen mellem Faderen og Sønnen er i centrum forstået på 
den måde, at evangeliet overordnet set handler om Sønnens repræsentative optræden som den, der 
åbenbarer, hvad der er Faderens vilje. Som det hedder med de berømte johannæiske ord i 3, 16 
("den lille bibel"): "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv". Budskabet er først og fremmest kristologisk og 
soteriologisk, men så sandelig også teologisk. Det kan simpelthen ikke adskilles hos Johannes, og 
det er nok det mest fascinerende ved dette evangelium, der forståeligt nok satte sit dybe præg på 
såvel teologiske tænkere som Augustin, Luther og Grundtvig som oldkirkens gnostikere, der dog 
nok fratog evangeliet dets jordiske og inkarnatoriske forankring. Lad mig her i parentes bemærke, at 
evangeliets receptionshistorie godt kunne have været behandlet lidt mere udførligt, måske i et 
afsluttende afsnit i indledningen. 

 

Det er trygt at gå til en kommentar med så klar en udmelding i indledningen, når det drejer sig 
om kommentatorens helhedsforståelse. Det er også trygt at læse selve kommentaren, men 
indimellem måske nok lidt for trygt. Helge Kjær Nielsen er en forsigtig og velovervejet ekseget, 
men indimellem forekommer det mig, at han ikke yder de mere dristige og utraditionelle 
tolkningsforsøg den opmærksomhed, der tilkommer dem og også kunne have bidraget til at gøre 
læsningen mere spændende og vedkommende. Et par eksempler: At der med brylluppet i Kana (2,1-
11) også kunne afspejle sig et kristologisk modstykke til Dionysoskulten, tales der ikke meget om. 
At samme tekst ligeledes kunne pege hen på nadveren og Jesu korsdød, afvises lidt for hurtigt. At 
Jesus arresteres i en have, der ligeledes danner rammen om hans korsfæstelse, gravlæggelse og 
Maria Magdalenes møde med den korsfæstede og opstandne Herre, giver ikke anledning til en 
nærmere drøftelse af muligheden for at se en tenderet reference til skabelsesberetningernes 
paradistilstand. Taget i betragtning, at evangeliet netop indledes med en reference til skabelsen 
(1,1ff.), var det dog værd at overveje nærmere frem for at afvise det med en kort notits i note-
apparatet (side 597, note 91). At Thomas er en tvivler, tages for givet, men traditionens 
billeddannende fastfrysning af denne skikkelse som en tvivler burde ikke forlede en til uden videre 



Medlemskommunikation 2, 2007 

 27

at betragte ham som en tvivler. En moderne kategori, forekommer det mig, lægges nedover teksten, 
der snarere tegner et billede af Thomas som først vantro, derpå troende – og det er ikke det samme 
som en tvivler.  

 

Anmelderen af denne bog har endnu engang haft glæde af at gennemgå Johannesevangeliet 
med linjestuderende, denne gang udrustet med denne flotte kommentar. Er den i store træk 
traditionel i sin tilgang, så giver den på den anden side læseren rig lejlighed til at finde supplerende 
litteratur, i en seminariesammenhæng måske især inden for nyere litteraturkritisk og narrativ  
læsning af evangeliet i dets foreliggende tekst såsom A. Culpeppers meget inspirerende "Anatomy 
of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design" fra 1983. Den refereres der flere gange til, og, 
som Helge Kjær Nielsen også med rette skriver, så supplerer en teologisk, historisk og litterær 
metode fint hinanden. Det er hans kommentar et godt vidnesbyrd om. 

 

Niels Willert. 

Seminarielektor, dr. theol. 

Blaagaard Seminarium, CVU Storkøbenhavn. 
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MEDBORGERSKAB - ET NYT DANNELSESIDEAL? 
Redaktion: Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand. RPF-
Religionspædagogisk Forlag, 2007. 
 
Anmeldt af Rune Riberholt, lærer i samfundsfag, Frederiksberg Seminarium 

 
Den første tanke, der slog mig, da jeg læste denne nye bogs indledning var: "Er det et problem, at vi 
i Danmark har to begreber til at definere borgeren: statsborger og medborger?" 
 
Og dernæst: Er det et eksklusivt, ekskluderende begrebsapparat? Har vi behov for at kunne 
kategorisere borgeren som statsborger – uden at være medborger? Når man ikke differentierer 
borgerbegrebet i andre kulturer (England og Sverige nævnes), hvorfor gør vi det så i Danmark? Er 
det overhovedet nødvendigt at tale om medborgeren, for statsborgerbegrebet dækker vel 
borgerbetegnelsen? Hvorfor er det lige vi skal diskutere medborgerskab? 
 
Som underviser finder jeg, at det er en styrke, når en lærebog kan være i stand til at igangsætte 
tankevirksomhed omkring problematiseringer af det der skal undervises i – hos læseren. Især i dette 
tilfælde omkring medborgerskab finder jeg personligt problematiseringerne og diskussionerne mest 
interessante. Den studerende skal igennem KLM opnå kompetence til at forholde sig til 
medborgerskabsrelaterede problemstillinger, som den studerende vil møde i sine praktikker og i sin 
profession. Derfor er det en styrke ved denne bog, at den ikke kun giver svar, men også lægger op 
til diskussion og giver underviseren og den studerende flere retninger. 
 
Jeg har valgt at anmelde bogen kapitel for kapitel, da det er forskellige forfattere, og jeg synes efter 
at have læst bogen, at der er markant forskel på kapitlernes relevans. Denne observans og stilling er 
foretaget ud fra min egen tilgang, som er den samfundsfaglige. 
 
Kap. 2. Medborgerskab – hvad er nu det? 

En indføring i medborgerskabet, og et ganske pænt forsøg på kort og overskueligt vis at sætte 
læseren ind i forskellige vinkler på medborgerskab/statsborgerskabskonflikter samt give et historisk 
grundlag for forståelse af borgerskabsdiskussionen. Kapitlet rummer desuden eksempler på 
spørgsmål til statsborgerskabsprøven samt en indgang til diskussioner omkring unionsborgerskab 
og verdensborgerskab. Korsgaard viser med kapitlet, at han har arbejdet indgående med 
medborgerskabet, har fundet sin egen tilgang, som fungerer, og at han tager læseren i hånden. 
Kapitlet kan anvendes for sig som en introduktion til medborgerskabsdiskussionen. 
 
Kap. 3. Medborgerskab – skolens nye dannelsesopgave?  

Kapitlet er oplagt til en grundbog på en uddannelsesinstitution, men spørgsmålet er, hvorvidt dette 
kapitel er relevant for medborgerskabsdiskussionen. Jeg mener sagtens det kan udelades. Der er en 
tendens til gennemgang af forskellige dannelsesteoretiske tilgange uden at det er rettet specifikt 
mod medborgerskabsdiskussionen. Den overordnede problemstilling kan ikke findes. Kapitlet er 
mere oplagt til pædagogikundervisningen, eller det kan anvendes af underviseren, som gerne vil 
have et overblik over den dannelsesmæssige diskussion. Den studerende, som forventer at det skal 
handle om medborgerskabsdiskussionen, kan have svært ved at finde motivation til at læse dette 
kapitel. Et andet problem er, at der nævnes rigtig mange teoretikere uden at deres tanker 
sammenlignes og relateres til skolens virksomhed i dag.  
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Kap. 4. Medborgerskabets værdidilemmaer. 

Kapitlet rummer 3 temaer for undervisning, som man kan tage afsæt i, primært i en 
medborgerskabsdiskussion med religionsfaglige briller. Lighed, tolerance og frihed. 
Der bliver generelt dannet meget få samfundsfaglige koblinger og i afsnittet om lighed er en 
socialistisk diskussion udeladt. Velfærdsmodeller nævnes kort, men igen i relation til Luther under 
lighedsdiskussionen i det senmoderne. Afsnittet har tydelige mangler og medborgerskab bliver en 
underkategori under kristendommen. 
Afsnittet om tolerance har en helt anden kvalitet og er mere grundig i systematikken i forhold til at 
behandle tolerance ud fra en religionsfaglig, samfundsfaglig og filosofisk tilgang. Koblingen til 
folkeskolen bliver også mere konkret, hvor koblingen i afsnittet om lighed er mere abstrakt. 
Afsnittet om frihed tager afsæt i Hannah Arendts forfatterskab og fungerer udmærket som case for 
en diskussion om frihed. Afsnittet kan dog ikke stå alene, da der mangler grundlæggende tilgange 
til frihedsdiskussionen og nutidige problematikker omkring neoliberale tendenser.  
 
Alt i alt et meget forskelligartet kapitel, som stiller vidt forskellige krav til underviseren i forhold til 
supplerende materiale. 
 
Kap 5. Medborgerskab mellem religion, kultur og politik. 

Kapitlet handler primært om argumenterne for, at religion er en central konfliktskillelinje, og at man 
politisk bliver nødt til at forholde sig til religion. Som jeg læser kapitlet, handler det om forholdet 
mellem tro og ide samt forholdet mellem kultur og religion. I begge tilfælde er det religionen/troen, 
der defineres som grundlag for den anden. Det bliver desværre en lidt ensidig fremstilling, som godt 
kunne være mere diskuterende, evt. forsøge at vende det åbenlyse på hovedet, og argumentere for 
det omvendte. Det kommer til at handle lidt for meget om det, der definerer mennesker, i stedet for 
det, som binder mennesker sammen. Émile Durkheims differentiering af solidaritetsbegrebet kunne 
pynte i dette kapitel. Hvis læseren har en anden baggrund end min, vil kapitlet nok synes meget 
bedre end min fremstilling. Jeg synes dog tendensen til at beskrive samfundsproblematikker ud fra 
filosofien kunne styrkes ved at koble flere sociologiske indgangsvinkler på diskussionen. 
 
Kap. 6. Folkeskolens demokratiske dannelsestænkning. 

Igen sættes medborgerskabet i forhold til kristendommen. Denne gang i form af den demokratiske 
dannelsestænkning. Afsættet tages i reformationen og ikke i diskussionen af, hvad demokrati er for 
en størrelse. Så hvis man ønsker at relatere medborgerskabet til kristendommen, er dette igen et 
udmærket kapitel. Men hvis man ønsker at tage afsæt i medborgerskabet, og deraf holde dette op 
mod skolens demokratiske dannelsestænkning, bør man vælge anden litteratur. 
Men bortset fra tilgangen til at skrive om skolens demokratiske dannelsestænkning er det et godt 
skrevet kapitel, hvor koblingen mellem skolens udvikling og forståelsen af demokratibegrebet 
gennemgås omhyggeligt. 
 
Kap. 7. Medborgerskab og minoriteterne. 

Gennemgår religiøse minoriteters definition og deres forhold til staten. Ellers handler kapitlet 
primært om jøder og muslimer som minoritet – og forskelle på majoritet og minoritet fremlægges. 
Igen et udmærket afsnit som afsæt til en diskussion om, hvorfor det er interessant at tale om 
forskellen på medborger og statsborger. Der inddrages én statistik for andelen af muslimer i 
udvalgte europæiske lande, hvilket er velvalgt, og der kunne med fordel anvendes flere samt kobles 
til Magtudredningens undersøgelser af minoriteter (Togeby 2002, 2003; Hammer&Bruun 2000; 
Siim 2003). Desuden kan magtudredningens resultater vedr. medborgerskabsundersøgelser med 
fordel inddrages generelt (Andersen 2003; Korpi 2002; Schwartz (red.) 2002). 
(Se www.ps.au.dk/magtudredningen.) 
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Kap. 8 og 9. Medborgerskab i skolen – og i skolens fag. 

I kap. 8 diskuterer forfatteren medborgerskab som en pædagogisk kategori og tager dermed igen et 
udgangspunkt som er fjernt for mig i forhold til arbejdet med medborgerskab. Forfatteren mener 
desuden, at medborgerskab som fag ikke har noget genstandsfelt - i modsætning til f.eks. historie - 
og derved er et problemorienteret fag. Her mener jeg igen, at de briller der ser (pædagogiske), ser 
det de vil. Jeg kan sagtens inden for flere af samfundsfagets forskningsområder finde flere 
genstandsområder, som egner sig til arbejdet under medborgerskab. Den klassiske sociologis 
arbejde med individ - gruppe - stat, er et oplagt genstandsfelt. Områder under politologien som 
national identitet og nationalisme er oplagte genstandsfelter, ligesom mere institutionelle tilgange 
må forventes i arbejdet med medborgerskab.  
 
Generelt må det siges at disse to kapitler er relevante for studerende på læreruddannelsen. De 
forholder sig til internationale forsøg på at arbejde med medborgerskab og præsenterer dansk 
empiri, som påviser medborgerskabsrelaterede forhold hos eleverne. Desuden forsøges der at give 
en konkret indgang til, hvordan man kan arbejde med medborgerskab i flere af skolens fag.  
 
Kap. 10. Medborgerskab i læreruddannelsen  

Kapitlet forholder bogens kapitler til KLM-bekendtgørelsen. Kapitlets argumentation for bogens 
relevans er interessant at læse og kan samtidig give læseren et afsæt til at skabe sin egen forståelse 
af, hvordan KLM-pindene skal udmøntes i undervisning. 
 
Samlet vurderer jeg, at mange religionshistorikere og teologer som underviser i medborgerskab kan 
have glæde af, at læse bogen – og anvende den i undervisningen. Bogen kan desuden læses afsnit 
for afsnit og fungerer desuden fint som opslagsværk. Men som politolog er bogens udgangspunkt 
for langt fra mine grundtanker om medborgerskabsbegrebet, til at jeg tror, jeg ville anvende den 
som grundbog i undervisningen. Jeg vil dog anbefale at anvende kap. 2 som primær læsning for en 
undervisningsgang samt desuden anvende kap. 6, 8 og 9 i en eller anden form. Det har dog været 
interessant læsning, som har sat mange tanker i gang hos mig – og jeg vil uden tvivl kunne finde 
mange gode diskussionsoplæg i tekstafsnit, da den griber medborgerskabsbegrebet anderledes an 
end jeg ville. 
 
Rune Riberholt er formand for Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Lærerseminarierne 

(www.flsl.dk)  



Medlemskommunikation 2, 2007 

 31

DANSKE VERDENSRELIGIONER - BUDDHISME 
 
Anmeldt af Irene Larsen, Frederiksberg Seminarium 

 
Når man skal undervise i buddhisme, skal der (som altid, men måske især her) træffes en række 
valg, og et af de første valg er valget af grundbog. 
Med "Andreasen: Buddhismen" vælges det, man kunne kalde "oldtiden" i Indien. 
Med "Andreasen: Buddhismen i Kina" vælger man at se på buddhismen i et af de store lande, den er 
kommet til, og hvor den har blandet sig med de "oprindelige" religioner. Det samme er tilfældet 
med "Andreasen: Religioner i Japan". Men som man siger: "Når man vælger noget, bortvælger man 
noget andet". Og det gør da også helt ondt i ens religionslærersjæl, når man skal vælge her, for man 
skal have meget tid for bare at berøre buddhismen i de fleste af dens skikkelser.  
Med Borups bog om buddhismen i Danmark er der mulighed for at vælge en helt ny "skæring". 
Bogen er en repræsentant for dent nyere forskning, der inddrager etnografiens arbejdsmetoder, hvor 
man altså fokuserer på buddhistisk praksis som et supplement men måske også korrektiv til den 
forskning, der koncentrerer sig om "sproglige studier og filosofiske analyser". (Andreasen: 
Buddhismen, s.56) 
Der tages fat på de teoretiske og metodiske problemer i bogen med det samme, hvilket er 
velgørende. For det første: Hvad er buddhisme? Borup begynder sin indledning således: "At tale om 
en religions "rene essens" hører til en religiøs diskurs. Det samme gælder ideen om en "sand 
buddhisme", der vandrer i en uafbrudt og uforandret tradition, og som kan integreres i sin helhed af 
de enkelte udøvere. At udpege buddhismens "kerne" vil altid være en konstruktion." (s.14) Dette er 
en vigtig diskussion, som jeg mener, man må tage med de studerende fra begyndelsen. Tim Jensen 
har skrevet en artikel om islam med samme pointe. (Jensen: Mange muslimer.) Med den pointe i 
baghovedet giver begge forfattere dog et bud på, hvilke fællestræk det giver mening at arbejde ud 
fra. 
Borups næste pointe er, at buddhismen er en pluralistisk religion. Ikke overraskende for 
religionslæreren, men nødvendigt at påpege for de studerende. En af måderne, buddhismen kan 
være forskellig på, er, at man kan fokusere på teksterne eller praksis ("tekst-buddhisme eller 
praksisbuddhisme"). (s.14) Som Jensen taler om "islamer", taler Borup her om "buddhismer". (s.16)  
Man kan også være buddhist i flere grader, f.eks. "kulturbuddhist" eller "buddhisme-sympatisør". 
Endvidere hedder det "For nogle er det at være buddhist en enten-eller identitet, for andre en både-
og eller mere-eller-mindre aktivitet." (s.17) 
Borups "hoved-skelnen" er skellet mellem "konvertit-buddhisme" og "etnisk buddhisme", som er en 
meget anvendelig kategori, når man behandler Buddhisme i Danmark (og de fleste vestlige lande, 
vil jeg tro). Det er ikke en absolut kategori, for måske vil de to grupper smelte mere og mere 
sammen som årene går. Men den er brugbar lige nu. Og allerede her må man huske på den første 
pointe, at der ikke findes en, sand, autentisk buddhisme. For både den etniske buddhisme og 
konvertit-buddhismen er sande former for buddhisme. For de etniske buddhister gælder det, at de er 
indvandrere eller efterkommere efter indvandrere, der er således født med buddhismen, det er en del 
af deres kulturelle identitet og fokus er "på rituel fortjeneste til sig selv eller andre gennem de 
religiøse specialister på de hellige områder". (s.42) Konvertit-buddhister har selv valgt religionen 
og er typisk fokuseret "på sindet og intellektet gennem meditation og studier af tekster." Man er 
interesseret i psykologi og psykoterapi. "Mens mange konvertitbuddhister har valgt buddhismen 
som en spirituel vej til selvudvikling for det enkelte individ, betragter de fleste asiatiske buddhister 
den som en religion, der kollektivt viderefører traditionen og kulturen." (s.45) Her er endnu en 
diskussion behandlet, nemlig den almindelige indvending, at buddhisme jo slet ikke er en religion, 
men er filosofi. Men her viser det sig, at det er konvertit-buddhisterne, den er vigtig for. Og som 
altid er det afgørende, hvad man egentlig forstår ved "religion". Borup leverer da også allerede i 
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indledningen en definition, for man kommer til at tage debatten på sit hold formodentlig allerede i 
første time. "Religion forstås bredt i denne bog som et kulturelt felt, hvis aktører (individer og 
institutioner) tænker og praktiserer i forhold til en transempirisk verden, der kan have mange 
mentale og fysiske repræsentationer". (s.14-15) 
Indvandrere, der formodes at være buddhister, fordeler sig med flest vietnamesere og thaier, og 
mindre grupper fra Burma, Sri Lanka, Laos, Cambodia og Japan. I bogen er der nogle statistiske 
oversigter. Der er seks godkendte trossamfund i Danmark; og dette inkluderer både etniske 
buddhister og konvertit-buddhister. Borup anslår, at der 18-20.000 buddhister i Danmark. (s.16-20) 
Bogens fokus er - som titlen jo også siger - Buddhisme i Danmark. Der er (i kapitel 3) gennemgang 
af en lang række grupperinger (af begge slags), deres udbredelse, antal, historie, karakteristika, 
praksis samt en række interview med personer fra de berørte grupper. Dette er med til at gøre 
buddhismen virkelig for læseren, fordi man møder konkrete personer. Dette tjener også til at huske 
på buddhismens mangfoldighed. Karma Kaguy skolen og lama Ole Nydahl behandles også, både 
med lærebogstekst, "tekster" og billeder. Men den repræsenterer kun ca. 1/10 af buddhister i 
Danmark, selvom den nærmest har fået "monopol på at repræsentere buddhismen herhjemme". 
(s.47) Der er også kritiske tekster, f.eks. er Erik Meier Carlsen ude efter den romantiske myte om 
Tibet, der måske er med til at ødelægge tilværelsen for den "almindelige" tibetaner. (s.50-52). 
Bogen indeholder også en gennemgang af buddhismens historie (kapitel 2). Men eftersom bogen 
handler om Danmark, er der også et afsnit om den første danske interesse for buddhismen, der 
daterer sig til midten af det 19. århundrede. Ikke mindst hjulpet på vej af Teosofisk Samfund, der 
blev grundlagt i 1875. (s.30 ff.) 
Kapitel 4 hedder "Buddhistiske værdier" og indeholder forskellige problemstillinger, f.eks. om 
politisk buddhisme og buddhisme i erhvervslivet. Man antager, at buddhismen er upolitisk (og 
tolerant og fredelig og inklusiv og ..), men der gives eksempler på, at buddhister er engageret socialt 
og dels politisk, f.eks. arrangerede nogle dansk-vietnamesiske buddhister i 2003 en sultestrejke som 
en protest mod den måde, hvorpå den vietnamesiske stat behandler buddhister. (s.111-112). Og 
senest er der jo situationen i Burma, der af gode grunde ikke er med i bogen.  
Erhvervslivet har også fået øje på buddhismen som et middel til at forbedre 
virksomhedsmedarbejdernes kompetence. Her fokuseres der på buddhismens teknikker til at 
udvikle sindet, og der kan arrangeres "buddhistisk kursus i velvære". (s.125) 
Kapitel 5 hedder "Buddhistisk praksis". Her er overskrifterne: klosterbuddhismen, meditation, 
overgangsritualer, højtider og kriseritualer. Den danske kontekst diskuteres og der gives en række 
eksempler på de forskellige aktiviteter. Også her ser man arbejdsmetoder fra antropologien: der er 
flere af de indskudte tekster, der er "egne observationer", ligesom i gennemgange af de mange 
buddhistiske grupperinger i Danmark. Det ledsages af et rigt billedmateriale. Og alt i alt er der stof 
til en mængde gode diskussioner i undervisningssituationen, både mht. de mange slags buddhisme 
og mere teoretisk om, hvad religioner og hvordan det kan forme sig for forskellige mennesker og i 
forskellige kontekster. 
Som afslutning et kort kapitel med overvejelser over buddhismens fremtidige muligheder i 
Danmark, ledsaget af to buddhisters bud herpå. 
Samt en række webadresser og en ordliste. 
Jeg har som EMU-redaktør anvendt Borups systematik i en oversigt over "buddhisme-links", se 
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/linksamling/buddhisme1.html.  
Som det forhåbentlig er fremgået af ovenstående, kan jeg varmt anbefale bogen. 
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