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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 

Nærværende nummer af Medlemskommunikation har været ekstraordinært længe undervejs - og det 

beklager vi. I fremtiden vil vi forsøge at overholde de frister, vi selv sætter op. Vi havde regnet med 

at nå endnu et nummer inden sommer, men nåede det altså ikke. 

Det har på mange måder været et travlt år. Og det er ikke fordi årene ikke plejer at være travle. Men 

dette år har været ekstra travlt: der er dannet professionshøjskoler landet over, der er kommet ny 

karakterskala, mulighed for gruppeeksamen er blevet afskaffet, vi har skullet påbegynde uddannelse 

efter ny lov og sidst men ikke mindst har vi skulle undervise i det nye fag 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM). Ydermere kommer der problemer med 

beskæftigelsen for os religionslærere, dels pga. faldende ansøgertal til læreruddannelsen, dels da 

linjefaget kristendomskundskab/religion i ny læreruddannelse er stillet ringere og søgningen til 

faget bliver væsentlig mindre. Så året har været travlt og for en hel del religionslærere ikke så sjovt. 

   Dette nummer af Medlemskommunikation bringer sædvanen tro nyt fra Seminariernes 

Religionslærerforening og nyt fra censornæstformændene - af hvilke, vi nu har to. KLM er til debat, 

og vi har fået lov at bringe nogle debatindlæg. Faglig inspiration er også på programmet  her i form 

at Kallesøes frygtløse forsøg med en filosofiblog på internettet.  

Endelig er der en række kursusannoncer og boganmeldelser. Og flere anmeldelser er allerede 

undervejs til kommende numre. 

   Jeg synes derimod, at vi savner artikelstof i bladet. Det nye tidsskrift, Religionspædagogisk 

Forum, optager de store, vægtige artikler. Men jeg mener, at der stadig er plads til artikler i dette 

blad; de kan være korte og kunne også have karakter af mere aktuelle kommentarer. Det kan også 

være idéer til undervisningsforløb, både i KLM og på linjefaget. Netop nu kunne det være aktuelt 

med artikler i stil med "Mit første år med KLM". Kunne man ikke overveje, om man selv - eller en 

kollega - har noget på hjerte? - Ring til mig eller send en mail. 

.. og husk at tjekke listen over bøger til anmeldelse. 

 

Næste nummer af Medlemskommunikation: 

Nr. 2, 2008 udkommer 1. november (dead-line 1. oktober) 

 

7 juli 2008 

Irene Larsen, redaktør 
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 

 

Siden sidst – oktober 2007 – har bestyrelsen aktiviteter været centreret om disse tre begivenheder: 

1) Foreningens kursus og generalforsamling i november. Referat fra generalforsamlingen og den 

skriftlige udgave af bestyrelsens beretning kan man finde andet steds i dette nummer af e-

Medlemskommunikation. 

2) Fællesbestyrelsesmøde med gymnasierne og folkeskolerne i januar – med gensidige 

orienteringer.  

3) Bestyrelsesmøde i februar – med planlægning af novemberkurset i Løgumkloster (26-28/11-08) 

som 1. prioritet. Vær opmærksom på omtale af det foreløbige kursusprogram længere inde i bladet 

– og støt op om kurset og foreningen gennem deltagelse. 

 

De sager, der ellers har optaget os i bestyrelsen, er:  

 

Censorsituationen i KLM-faget, jf. orienteringerne om etableringen af censorkorpset fra hhv. mig 

og Hans Krab Koed i sidste nummer af e-Medlemskommunikation: ud fra hvilke faglige kriterier vil 

KLM-fagligheden blive bedømt ved denne sommers premiere på KLM-eksaminer? Og hvordan vil 

samarbejdet blive mellem religionsfolkene i KLM-faget og bedømmere/eksaminatorer fra andre 

faggrupper? Bestyrelsens henvendelse til Haarder, som jeg gengav i min Siden sidst-klumme i 

sidste nummer, kom der faktisk i december 2007 et svar på, men svaret rummede som forventet 

ingen imødekommelse af vores synspunkter. – Nu er eksaminerne efter KLM's 1. år så afviklet – og 

vi vil fra bestyrelsen opfordre til, at medlemmerne indsender resume af deres erfaringer fra 

samarbejde med øvrige faggrupper i eksamenslokalet til censornæstformand Lakshmi, gerne 

ledsaget af bemærkninger og forslag til initiativer, hun bør tage i denne sammenhæng. Vi har alle en 

klar interesse i at holde fast i religionsfaglighedens rolle i KLM-sammenhængen her i 

fagforståelsens etableringsfase – og er der vanskeligheder med at få denne anerkendt, må det 

formidles til rette vedkommende: Lakshmi. 

 

Læreruddannelse på universitetet? – det har der siden sidst været en del turbulens omkring i den 

offentlige debat i forlængelse af forskellige universiteters ansøgninger herom. Emnet kan man mene 

meget om, men bestyrelsens vinkel har været, at ingen af de diskuterede modeller opererede med en 

faglighedstype a la den, vi nu har i læreruddannelsen med KLM-faget. Men faktisk kunne KLM-
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faget jo fungere som netop et professionsrettet link mellem universitet og skole og bør derfor være 

obligatorisk for universitetsuddannede på vej ud i skolen! Bestyrelsen forfattede derfor en 

henvendelse herom til Undervisningsministeriet – men sagen syntes pludselig at være så død, at vi 

beholdt brevet i lommen. Når sagen dukker op igen, er vi klar. 

  

Meritlæreruddannelse uden KLM? – ja, sådan bliver det efter alt at dømme også denne gang. 

Forslaget, der netop har været i høring, var igen helt uden opmærksomhed i vores retning. At man 

nu er på vej til at åbne indgangen til meritlæreruddannelsen på så vid gab, at man end ikke behøver 

en universitets- eller professionsbachelor eller tilsvarende – men blot lidt alder (25 år), en 

studenterhue og lidt erhvervserfaring (2 år, uspecificeret), gør kun ondt værre: forslaget får 

formentlig den virkning, at meritlæreruddannelsen bliver større, den ordinære uddannelse (endnu) 

mindre. Og vi taler her studentertals-størrelser: en højere andel af de kommende skolelærere vil 

aldrig have mødt KLM-faget. 

Foreningen var ikke på høringslisten, - se bekendtgørelsen og de indkomne høringssvar på 

http://borger.dk/forside/lovgivning/hoeringsportalen/faktaside?p_hoeringid=2136000079   

Skolelederne taler om en 'devaluering' af læreruddannelsen og Danmarks Lærerforening om faren 

for 'en alternativ 2-årig læreruddannelse'. – Men vi vil da fra foreningen igen forsøge at gøre 

Undervisningsministeriet opmærksom på miseren. Men for politikerne handler alt tilsyneladende 

om at lette rekrutteringen til folkeskolelærerfaget, ikke om at 'lægge sten i vejen' med krav om 

kvalifikationer! 

 

Tilgangen til linjefaget kristendomskundskab/religion: Jeg har ikke noget overblik over 

situationen på landsplan, men alt tyder på, at alle 0,6-linjefagene bliver hårdt ramt af den nye 

læreruddannelses indbyggede struktur-skævheder. De store obligatoriske og de øvrige store linjefag 

synes at støvsuge ca. halvdelen af samtlige potentielle linjefagsvalg til sig – og vi andre får nøjes 

med smulerne. Også rektorerne ser problemet og foreslog en reduktion af b-fagene (de store ikke-

obligatoriske linjefag) til c-størrelse, så flere får mulighed for at vælge mere end to linjefag i deres 

uddannelse og så de små linjefag får flere potentielle kunder. Men nej lød det fra ministeriet – 

følgegruppen må først udtale sig, så det bliver tidligst fra studieåret 09-10, at korrekturer bliver 

realiseret. Til næste år må det altså gå, som det går. Gud bevare os så længe! 

 

mr, juni 2008 
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GENERALFORSAMLING 2007 
 
SEMINARIERNES RELIGIONSLÆRERFORENING, 27. NOVEMBER 2007 
 
Til stede: 14, heraf 11 medlemmer 
 
1. Dirigent: Bo Rasmussen, Referent: Laura Lundager Jensen. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt  
 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning (se nedenfor) 
 

Kommentarer til beretningen: 

 
KLM: 
Hyrdebrevet til hjælp til forståelse af ny CKF har nogle men ikke alle steder været til god hjælp til 
at få fordelt timerne i krist-lærernes favør.  
 
KLM-censorer: 
Der er udnævnt censorer i faget KLM, og da der er repræsentanter fra mange faggrupper er det 
vigtigt med tilbagemeldinger fra eksaminatorerne i KLM efter sommereksamen, da de nuværende 
censorer skal genbeskikkes om 2 år. 
 
Ekstra overvejelse: Eksamen?  
Der er mange spørgsmål i forbindelse med forestående sommereksamen i KLM – evaluering er 
meget vigtig. 
• Man må godt citere fra produktopgaverne, men det skal angives med citationstegn, 
• Lodtrækningssystemet m.m. skal fremgå af studieordningen på stedet. 
• Krav til eksamen: Lakshmi har forsøgt at gennemskue, hvordan man har stillet krav generelt. 

Men det er i vores interesse at sikre, at så bred en del af faget som muligt skal indgå i 
opgaven/eksaminationen. Der opfordres til, at vores eksamensprodukts formuleringer udveksles. 
Det bemærkes, at der er en modstridende formuleringer i bestemmelserne – dels skal de 
studerende perspektivere til de andre moduler, og dels skal de fokusere på et område. 
Lodtrækningen sikrer ikke i sig selv en bredde i eksamensproduktet. 

• Der er en risiko for, der stilles krav om, at alle faggrupper i faget skal være til stede i 
eksamenslokalet (jf. HF ordningen). Det skal vi være opmærksomme på ikke sker.   

 
KLM -lærerfordeling på faggrupper: 
Haderslev 2/ + 1/3 til pæd/samf.  Henrik med ½master i medborgerskab, En cand teol + samf fører 
sammen til eksamen 
Jelling 2/3 hvert modul deles 
Odense 2/3 kl 1/3 pæd og samf  eksaminerer ammen? 
Skive, Haslev , Ålborg, Nissum kristfolk det hele 
Kdas, fs mest krist lidt samf 
Århus 2/3 til krist. resten fordelt på samf og pæd. 
 
Vedr. linjefaget: 
• Rektorkollegiet har besluttet at lave en fælles beslutning om, hvorvidt KLM er 

realkompetencegivende. 
• Der er usikkerhed om, hvor mange linjehold der oprettes rundt omkring – i Esbjerg mener de, de 

vil udbyde et linjehold hvert 2. år. 
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En forsøgsordning er i ansøgning fra Silkeborg, hvor man ønsker udelukkende at dele op 
mellem a- og c-linjehold, således at de store b-linjefag bliver skåret ned til en c-fags størrelse. 
Forslaget skal vurderes i Undervisningsministeriet og bliver sendt rundt til andre seminarier. NT 
vil formentlig ikke være med, med det bør ikke være et problem, da det er ét fag. Der vil i 
forslaget ikke være mulighed for at tage 2 a-linjefag, men man kunne evt. lave en overbygning, 
så man kunne udbygge sit c-fag til et b-fag. 
Århus forsøger at lave 2-fagslærere i alle fag. 
Studieordningerne for fagene er ikke ændret lokalt. Censorformandskabet opfordrer til, at man 
beskriver fagene nøjere. På længere sigt vil det være en politisk klog beslutning. 

 
Andet: 
• Vi bør forsøge at foreslå et mindre KLM eller kultur/medborgerskab / etik - eller 

religion/medborgerskab- element på meritlæreruddannelsen. Foreningen opfordres til at lave en 
henvendelse til undervisningsministeriet. 

• Eftre i Belgien i 2010 
• E-MK er rigtig godt – og godt, at det er tilgængeligt for alle. Et tiltag kunne være egen 

hjemmeside. 
 
3. Kurser i foreningen: 
Der drøftedes: 
• om vi skulle gå sammen med gymnasielærerforeningen om at lave rejsekurser, men umiddelbart 

er der ikke stemning for fællesrejser med gymnasielærerne: Derimod overvejedes det, om vi 
skulle lave et kursus til Kairo, det kunne evt. gøres sådan at andre lærergrupper blev inviteret 
med også, hvor seminarielærerne har 1. prioritet.    

• om et et-dags kursus med generalforsamlingsdag kunne være en mulighed, men vi skal vide, at 
der skal være en overnatning for at seminarierne betaler. 

• en mulighed for at veksle mellem hvert andet år at have kort kursus ,evt. på Løgumkloster med 
generalforsamling, og hvert andet år at lave et rejsekursus. I det sidste tilfælde kræves en 
overvejelse af, hvornår der så skal være generalforsamling. 

• Løgumkloster-kursus foreslås igen til næste år af varighed 3 dage, evt. med linjefaget som del 
tema. 

 
4. Regnskab 
Regnskabet er godkendt. 
 
Kommentarer til regnskab: 

• Kassebeholdning ca. 103.000,- 
• Udgift til EFTRE og Fagligt Forum er ekstraordinært høj, da beløbet dækker 2 år. Normalt er 

det 1000 kr. til EFTRE og Fagligt Forum på 1500 kr. 
 
Budget: Kontingent nedsættes til 350kr.  for almindelige medlemmer og 100 kr. for de passive. 
Adresse- og mailliste rundsendtes til korrektur. 
 
5. Bemyndigelse til bestyrelsen vedtaget, jf. noten vedlagt indkaldelsen til generalforsamling. 
 
6. Indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
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Af de afgående er det kun Michael, der modtager genvalg. Forslag til nye medlemmer: Britta 
Kornholt, Zahle, Ane Kirstine Brandt, Blågaard, Bjørg Christensen, Zahle, Jens Peter Olesen, 
Aalborg. 
Valgt efter hemmelig afstemning: Michael, Jens Peter og Britta.  
 
8. Valg af suppleanter: 
1. suppl. Ane Kirstine og 2. suppl. Bjørg 
 
9. Valg af revisorer 
Irene Larsen blev genvalgt og Gabriella Dahm er medrevisor. 
 
10. Eventuelt 
• Omtale af det nye tidsskrift Religionspædagogisk Forum, et bredt tidsskrift for 

religionsundervisere med interesse for religionspædagogik, fra universitets- til folkeskoleniveau, 
med læreruddannelsen som en kernemålgruppe. 

• Hans Krab Koed fik tak og gaver for sine 10 år i bestyrelsen.  
 

FORMANDSBERETNING 2007 
  
– aflagt 27/11 for generalforsamlingen, Løgumkloster. 
 
Bestyrelsens arbejde siden november 2006: 
I tilbageblik – et travlt og nervepirrende år i foreningens tjeneste. På den baggrund: Paradoksalt at 
vi har kun holdt få egentlige bestyrelsesmøder: Udover det konstituerende møde efter seneste 
generalforsamling og det forberedende op til denne har bestyrelsen kun mødtes fysisk en enkelt 
gang: i januar måned 2007, hvor vi har det årlige fællesbestyrelsesmøde med de to øvrige 
religionslærerforeninger, gymnasiernes og folkeskolens. – 
 
Men bestyrelsen arbejder altså også i mellemrummene mellem de sjældne møder. Faktisk har året 
været præget af hektisk politisk aktivitet med adskillige ministerhenvendelser og andre politiske 
aktioner hen over året. At følge og påvirke processen med indførelsen af nyskabelsen KLM-faget i 
den ny LU har bestemt stort set hele dagsordenen. 
 
A. 
Og som sagt:  
KLM-faget er løbet med det meste af opmærksomheden 
 
a) - indholdet (bekendtgørelses-formuleringer) 
Generalforsamlingen 2006 gav bestyrelsen bemyndigelse/inspiration til at søge at påvirke processen 
vedr. indholdsbeskrivelsen af KLM-faget. Det udmøntede bestyrelsen i flere ministerhenvendelser, 
et forslag til revideret KLM-tekst, et høringssvar, diverse lobbyismeforsøg – resultat: et par små, 
men væsentlige ting blev rykket: vi fik indføjet en passus om, at fagets tre indholdsområder 
gensidigt belyser hinanden og vi fik indføjet en ekstra pind under 'demokrati og medborgerskab': 
identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, herunder kulturelle, religiøse, eksistentielle. 
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b) - implementering/bemanding (om forholdet mellem KL og KLM) 
hyrdebrev 
I marts: udsendelse af fælles hyrdebrev fra forening og censornæstformand Hans: om forholdet 
mellem KL og KLM. Bemandingen af faget rundt omkring har vi jo ikke kunnet styre: situationen 
er forskellig… 
 
c) - om censorkorpsudpegning 
Censorkorps – også martshenvendelse til UVM: nej til opsplitning af faget på flere faggrupper.  
Svar: UVM afviste at gribe ind – men processen med censorkorpsdannelse var i Hans' hænder, - 
troede vi..  
Jeg og Hans har beskrevet processen udførligt i det seneste nummer af e-MK og jeg skal ikke 
gentage den her. 
Summa summarum: ud af 108 censorer i det nyetablerede censorkorps er de 18 uden religionsfaglig 
baggrund. Er det mange? Nej, det er det vel egentlig ikke. Er det for mange? Ja.  
Hans fortæller, at forståelsen ved beskikningen var, at disse censorer opkvalificerer 
sig/kompetencetilegnelse igennem de kommende kun to år indtil alle fag skal nybeskikke. Uden at 
dette er et formelt krav, så kan det komme til at spille en rolle ved den lejlighed – og der kan den 
nye censornæstformand, Lakshmi, så sørge for, at antallet af ikke-religionskvalificerede censorer i 
hvert fald ikke stiger! 
 
Lakshmi vil søge at indsamle eksaminatorers erfaringer med ikke-religionsfolk som censorer. 
 
Som sagt: En gang om året mødes de tre religionslærerforeningsbestyrelser. I år havde vi 
arrangøransvaret: så skal man sørge for program og madder. Og årets fællesmøde var såmænd også 
domineret af årets altoverskyggende tema: Hvad Medborgerskab går ud på fortalte Lakshmi de to 
andre bestyrelser ved denne lejlighed. Og der blev lyttet med interesse – gymnasiefolkene kunne se 
muligheder for tværfaglige perspektiver med MB som omdrejningspunkt.i gymnasiets AT-
sammenhæng. 
 
B. 
Linjefaget har været udenfor horisonten dette hektiske år. Men meget tyder på, at forholdene for 
dette fag bliver det næste bekymringsobjekt for bestyrelsen: Endelige linjefagsvalg har jo endnu 
ikke fundet sted rundt omkring, men foreløbige signaler fra prøvevalg og linjefagsorienteringer 
tyder på, at tingene ser lidt dystre ud.. Dog: I dag hørte jeg godt nyt fra Nissum som på basis af 
samlæsning af net og matrikelstuderende (og flere årgange?) ser ud til at kunne oprette et 
religionslinjehold indenfor rammerne af den ny uddannelse. Andre steder ved man allerede nu, at 
faget næppe vil blive oprettet (Esbjerg Seminarium?). Aalborg Seminarium melder ud, at de ikke 
bare vil udbyde, men også oprette alle linjefag. I tilfælde af få studerende på holdene, så med færre 
lektionsressourcer knyttet til de små hold – men med samme vejledningsressourcer. 
 
C. 
Meritlæreruddannelsen: 
Et punkt, som vi i bestyrelsen ikke har gjort noget ved i årets løb – men som må ligge forrest på den 
nye bestyrelses arbejdsplan, er spørgsmålet om KLM i meritlæreruddannelsen. Indførelsen af MB-
dimensionen i faget er en god og kærkommen lejlighed til igen at argumentere for, at også 
meritlærerstuderende bør modtage undervisning i vores læreruddannelsesfilosofikum. 
Spørgsmålet er, om økonomi (både for seminarierne og for de selvbetalende meritstuderende) og 
hensyn til hurtig gennemstrømning til aftagerinstitutionen, vil tillade, at vi gør vejen for 
meritlærerstuderende længere end den er i øjeblikket. 
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Jeg ved, at rektorforsamlingen nu er klar med et udspil og KLM er ikke med – og det er vi ikke, 
fordi vi ikke hidtil har været det. Ikke en eneste rektor har rejst spørgsmålet overhovedet. Og 
grunden er: Max 2 årsværk samlet – og så få hindringer for merit som muligt. 
 
D. 
Kursus 
 
A. Wittenberg ultimo april-primo maj måtte aflyses pga svigtende tilmelding. 
 
B. Begrænset tilslutning til dette novemberkursus – som egentlig skulle have handlet om 
implementeringen af KLM i ny LU, noget som vi faktisk ikke er kommet så tæt på med dette 
kursus: Vi er måske simpelt hen for tidligt ude med den tematik – for få erfaringer, for pressede 
kolleger… 
 
Årsager til denne trængte situation for kursusaktiviteter? Gæt: Begrænsede kursusbudgetter rundt 
omkring, prioritering af deltagelse i internationale konferencer – skidt placering, tidsmæssig, af 
Wittenbergkurset. Ca. 7-8 semlærere er i gang på DPU med master i citizenship education. 
 
E. 
Fællesudvalget vedr. kristendomsundervisning 
Fællesudvalget er orienteret og bekymret over KLM-udviklingen – forståelsen synes dog her at 
være en lidt overdreven forståelse af situationen, som om faget var skredet helt ud i ren 
samfundsfaglighed. Bestyrelsen er glade for Fællesudvalget – som et forum for lobbyisme – via 
biskopperne. Men ift KLM tror vi ikke, at vi skal føre biskopperne frem som ’vores mænd’: det vil 
bekræfte manges værste fordomme.. – berettiget eller ej. 
Derimod tror vi på, at vi vil kunne bruge dem ift linjefaget. Hvis det viser sig, at mange 
læreruddannelsesudbudssteder IKKE vil oprette linjefag, så vil vi gøre opmærksom på det – også 
via dette udvalg. Det kan løfte vores bekymringer for fagets fremtid ud over en ren 
beskæftigelsesbekymring. 
En anden sag, hvor dette udvalg kan støtte os: Sagen om oprettelsen af en institution, der kan styrke 
den fagdidaktiske forskning og efteruddannelse inden for vores fag. Sidste år på 
generalforsamlingen fortalte jeg om planerne for oprettelsen af et Nationalt Videncenter for 
Kulturfagenes Didaktik – med mange interessenter fra Syddanmark. Foreningen havde anbefalet 
etableringen. Desværre nød denne ansøgning ikke fremme hos de bevilgende myndigheder. En 
minimodel indenfor UC Lillebælt bliver muligvis til noget – og måske skal ’det store projekt’ 
genindsendes. Fællesudvalget har på deres seneste møde besluttet, at formanden for udvalget, 
Elisabeth Dons Christensen, i samarbejde med Hans, som hidtil har været vores repræsentant i 
udvalget, vil forsøge at gøde jorden for en positiv skæbne for noget sådant – via et brev til 
undervisningsministeren. 
 
F. 
EFTRE: 
Har holdt konference om 'Religionsundervisningens bidrag til udvikling af aktivt medborgerskab', 
august 2007, Budapest.  – jeg har ikke hørt referater, men jeg ved, at adskillige af foreningens 
medlemmer var med: 8 personer var med fra DK, heraf 6 fra lærerseminarierne. 
EFTRE er en slags kontakt til det øvrige Europa – og det kan i disse år være væsentligt at holde den 
kontakt. Så selv om det er gymnasierne, der er de store og forbindelsesleddet, så er vores årlige 
skærv til den kasse fortsat givet godt ud – vurderer vi. 
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G. 
E- Medlemskommunikation: 
www.medlemskommunikation.dk 
www.seminariernesreligionslaererforening.dk 
 
Jeg er spændt på at høre, hvordan I oplever systemet med elektronisk medlemstidsskrift.  
Irene Larsen laver et stort og samvittighedsfuldt arbejde – teknisk, layoutmæssigt, administrativt, 
anmeldelsesredaktionelt. Og jeg skal stort set bare skrive min klumme. Men vi drøfter selvfølgelig 
også ideer til indhold osv.  
Vi er udkommet med tre numre siden sidste generalforsamling – et 2006-nr og to 2007-numre.  
Jeg synes personligt, de er blevet ganske flotte – og jeg nyder, at jeg faktisk kan finde mine numre 
af MK på en nem måde. 
Irenes henvendelser til forlag om modtagelse af anmeldereksemplarer har båret frugt i stor stil – så 
nu er det mere mangel på anmeldere end på bøger, der plager os. 
Efter min personlige vurdering er vores mangeårige overvejelser og bekymringer vedr. 
Medlemskommunikation løst på en bekvem og hensigtsmæssig måde med denne model. 
Som også er billigere end den gamle ordning. Irene mener vist ikke, der behøver være penge i det til 
hende, men bestyrelsen vil altså gerne honorere hende lidt for den forpligtelse, som det jo rent 
faktisk er, at hun har påtaget sig. Skønt ikke medlem af bestyrelsen. 
Udgivelseskadencen fremover? Ambition: 3 numre – muligvis er det mere realistisk at operere med 
to, stofmængden taget i betragtning. 
 
michael riis, november 2007 
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CENSORNYT - KR & KL 
Af Hans Krab Koed, censornæstformand for kristendomskundskab/religion og 

kristendomskundskab/livsoplysning 

 
Lektorbedømmelse 
Censorformandskabet har foretaget indstilling af medlemmer af bedømmerkorps til 
lektorbedømmelse inden for det pædagogiske uddannelsesområde. 
Alle de nuværende medlemmer, Anders Jessen Hansen, Kirsten Krogh-Jespersen, Anne Lise 
Terndrup, Sven Erik Henningsen og H.C. Hansen, er villige til at fortsætte. Formandskabet skal 
indstille fire medlemmer + formand. 
Jeg foreslog i den forbindelse fornyelse og anden fagrepræsentation, sådan at vort fag i den næste 
periode kunne være repræsenteret. Lakshmi Sigurdsson og jeg foreslog efterfølgende Kirsten M. 
Andersen fra Silkeborg 
Censorformandskabet indstillede Anders Jessen Hansen, Kirsten Krogh-Jespersen, Anne Lise 
Terndrup, Sven Erik Henningsen og H.C. Hansen. Kirsten M. Andersen blev suppleant. 
 
Ændringer af skemaer til censorrapporter 
Karakterfordelingsskemaet rykkes op foran i skemaet, samt det forsøges at gøre skemaerne mere 
stringente med hensyn til spørgsmål. 
 

Studieordninger  
Censorformandskabet har udarbejdet kommentarer til Fagbeskrivelserne. Meningen er, at de enkelte 
læreruddannelsers studieledere følgende skal indlede arbejdet med at justere eller kommentere vore 
anmærkninger. 
I den forbindelse kan jeg oplyse, at jeg til mange studieordninger har bemærket, at der mangler en 
egentlig beskrivelse af linjefaget.  
Det er faktisk et privilegium, man har i læreruddannelsen til forskel for ungdomsuddannelserne, at 
man har mulighed for selv at skrive studieordninger. Det ville være en skam, om vi mistede den ret, 
fordi vi rent faktisk ikke benytter os af den. 
 
Censorrapport 07 
Hele rapporten kan læses på http://www.emu.dk/sem/cen/dokumenter/beretning07/beret07.pdf 
 
Censorkurser 
Der er 132 tilmeldte fra læreruddannelsen, der er optaget 52 eksterne censorer i marts og april + alle 
de 28 seminarieansatte optages. Jeg har ikke noget overblik over hvor mange af censorerne, der 
kommer fra vores linjefag. 
 
Rapport om prøver og eksamen  
Censorformandskabet udfærdiger et brev til ministeriet, hvor man gør indsigelser mod forslaget om, 
at det kun er ved den indledende prøve vedrørende studiekompetence og den afsluttende eksamen, 
der skal være ekstern censur. Der afsøges mulighed for at lave henvendelsen sammen med 
ligestillede uddannelser, som f.eks. sygeplejeuddannelsen.  
Vedrørende interne prøver har censorformandskabet ingen mulighed for at kontrollere påsætningen 
af censorer, men censorformandskabets formand beder rektorforsamlingen indsamle og tilsende 
censorrapporter fra interne prøver.  
I takt med det stigende antal interne prøver vil censorformandskabet udtale sig til ministeriet om, at 
der er behov for en institutionalisering af kvalitetssikringen af disse elementer af uddannelsen. 
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Små linjefag 
Censorformandskabet retter henvendelse til følgegruppen vedr. læreruddannelsen 07, for at opridse 
problemerne med den nye læreruddannelse og de manglende optag med eksempler på og 
konsekvenser for forskellige fag fx musik og kristendomskundskab / religion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogpræsentation 

 

KIERKEGAARD TEXTHÆFTE 
Kompendium 
 
Edin Kjær 2004 
 
Edin Kjær, tidligere religionslærer på Jelling Seminarium, har udarbejdet et teksthæfte til 
Kierkegaard-læsning. Ud over uddrag af Kierkegaards skrifter er omtale af en række filosoffer, 
som det er godt at vide noget om, når man læser Kierkegaard. 
 
Hæftet bliver anvendt på Hjørring Seminarium. Det bliver anmeldt i næste nummer af 
Medlemskommunikation. 
 
Hæftet koster 60 kr. og kan fås ved henvendelse til Edin Kjær, Glamsbjergvej 8, 6000 Kolding. 
 

 
 
Vi har netop erfaret, at Edin Kjær er død 4. juli. 
 
Edin Kjær var mangeårigt medlem af Seminariernes Religionslærerforenings bestyrelse samt en 
utrættelig redaktør af Medlemskommunikation i lige så mange år. Efter at andre overtog 
redaktionen af tidsskriftet bidrog han fortsat med stof; især vil han blive husket for sine grundige 
anmeldelser, af hvilke vi bringer hele to i dette nummer. 
 
Vi tænker med tak på hans store indsats. 
 
Michael Riis og Irene Larsen 
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CENSORNYT - KLM 
Af Lakshmi Sigurdsson, censornæstformand for kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab 

 
Nyt fra censornæstformanden, eller rettere: -kvinden ;-) i KLM 
Der blev afholdt ekstraordinært censormøde i Odense den 10. april 2008, hvor omkring 35 censorer 
deltog.  
Dagsordnen var som følger: 
1. Kort præsentation 
2. KLM-fagets bekendtgørelse og sammenhæng mellem de tre CKF-områder (LS) 
3. Den nye karakterskala (Hans Krab Koed) 
4. Eksamensordninger og spørgsmål vedr. eksamen til sommer (LS) 
5. Muligheder for faglig opkvalificering (LS) 
6. Evt. 
 
Præsentationen viste, at såvel censorer fra professionshøjskolerne som eksterne censorer var mødt 
frem. Det var første gang det nye censorkorps fik mulighed for at mødes, og i forlængelse af 
præsentationen fik vi overblik over de forskellige faggrupper, som censorkorpset nu rummer. Den 
overvejende del har en teologisk eller religionsvidenskabelig uddannelse (cand.theol., cand.mag. 
eller cand.pæd.), der er flere med en kombination af samfundsfag og religion eller 
idéhistorie/filosofi, nogle cand.mag. i pædagogik kombineret med (påbegyndt) masteruddannelse i 
medborgerskab eller med andre fag.  
 
Under pkt. 2 blev især eksterne censorer introduceret til bekendtgørelsen og KLM. Men 
introduktionen gav også en mulighed for en generel fremhævelse af centrale pointer i 
bekendtgørelsen: 

• At KLM er et alment lærerkvalificerende fag 
• Kravet om sammenhæng mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en 

medborgerskabsrettet synsvinkel. 
• Kravet om at arbejde på tværs af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder 

 
Disse pointer burde alle censorer derfor være bekendt med nu. Hovedpunkter i CKFerne blev 
gennemgået og oplægget inkl. bekendtgørelsens tekst er siden udsendt til alle på censorlisten.  
 
Hans Krab Koed holdt et oplæg om den nye karakterskala, som gav et godt overblik over de nye 
kriterier for karaktergivning. Det gav også anledning til gode diskussioner af de konkrete begreber, 
som anvendes i karakterbeskrivelserne og overvejelser om, hvordan de skal fortolkes i relation til 
KLM. Desværre er der ikke givet mulighed for udarbejdelse af fagspecifikke karakterbeskrivelser, 
så denne sommer bliver votering en udfordrende øvelse. Husk at læse godt på den nye karakterskala 
inden eksamen - og husk, at karaktergivning ikke skal foregå som en oversættelse fra den gamle 
skala. Det er et nyt system! 
 
I forbindelse med eksamensordninger blev der kort redegjort for det fælles og givet et par 
eksempler på eksamensordninger. Prøveformen er gennemgående ens og bygger på de fælles 
retningslinjer fra LSR: Lodtrækning mellem 4 studieprodukter/ problemstillinger. Med 
udgangspunkt i det produkt/tema, som trækkes, udarbejder den studerende en kort skriftlig opgave 
(max. 5 sider inkl. litteraturliste), som danner udgangspunkt for eksaminationen. Den korte 
skriftlige opgave indgår i bedømmelsen.   
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Eksempel: Zahle (www.nzs.dk) har både lodtrækning og krav om, at det skriftlige oplæg, som 
afleveres 7 dage efter lodtrækningen, skal perspektivere problemformuleringen (fra det lodtrukne 
relfleksions-essay) til 'fagets samlede stofområde.' Herved sikres bredde i eksaminationen.  
Zahles ekamensordning er i overensstemmelse med Bekendtgørelsens § 49:  
"Ved mundtlige og praktiske prøver kan eksaminator og censor inddrage alle det pågældende fags 
kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder".  
 Jf. også de fælles retningslinjer fra LSR, 1.8.3: 
"Det skal af studieordningens prøvebestemmelser i det enkelte fag fremgå, hvordan de temaer, der 
danner baggrund for prøven, og den studerendes behandling af dem, kan danne udgangspunkt for en 
prøve, hvor eksaminator og censor kan inddrage alle det pågældende fags kompetencemål og 
centrale kundskabs- og færdighedsområder, jf. bekendtgørelsens § 49, stk. 1". 
 
Alle CKF områder kan altså (principielt) inddrages - og det er væsentligt, når man gerne vil 
fastholde bekendtgørelsens pointer om sammenhæng og arbejde på tværs. Men der skal selvfølgelig 
også tages højde for, at der kun er 30 min. inkl. votering til hver eksamination. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at der lægges op til perspektivering fra opgavens tema til andre områder.  
Husk at eksamen har karakter af samtale, dvs. der kan være et kort oplæg fra den studerende, men 
ikke en lang monolog, ej heller oplæsning af et manuskript. 
 
I forlængelse af kommentarer fra nogle af de eksterne censorer henledes særlig opmærksomhed på 
opgavernes længde. Principielt må en opgave ikke overskride den længde, der er foreskrevet i 
studieordningen.  
Det er institutionens/rektors ansvar, at skriftlige opgaver ikke overskrider maksimumsomfang.  
Ved åbenlyse overskridelser skal institutionen nægte modtagelse af opgaven, før den er rettet til. 
Hvis censor får en opgave, der er for lang, skal den returneres, og der skal gøres indsigelse 
overfor rektor.  
Accepterer censor en mindre overskridelse af opgaveomfanget, kan det ikke få betydning i 
bedømmelsen med nedsættelse af karakteren til følge, ligesom censor må acceptere at læse 
og vurdere opgaven indenfor den aftalte tids- og aflønningsramme. Det er således ikke ved 
eksamensbordet opgavernes længde skal diskuteres, det skal være afklaret inden. 
Yderligere information vedr. eksamen kan findes på censorformandskabets sider på EMU: 
http://www.emu.dk/sem/cen/index.html 
 
Endelig blev der gjort opmærksom på, at alle ansatte i en professionshøjskole nu regnes som interne 
censorer - dvs. KLM censorer skal hentes fra andre professionshøjskoler eller i den eksterne del af 
censorkorpset. 
 
Under punktet vedr. faglig opkvalificering blev DPU masteruddannelsen i citizenship education 
nævnt, men også de forskellige muligheder for religionsfaglig opkvalificering - herunder bla. den 
internationale master, som planlægges på Århus Universitet (Religious Roots of Europe, se: 
http://www.teo.au.dk/nyheder/pressearkiv/nyudd ). De eksterne censorer efterlyste korte kurser i 
KLM relevante temaer, som evt. kunne organiseres i sammenhæng med censormøderne. Det er 
værd at arbejde videre med. Masteruddannelserne er selvfølgelig primært en mulighed for de 
censorer, der er ansat ved professionshøjskolerne.  
Der kan ikke stilles krav om, at en censor skal have kompetence i alle fagets delelementer, men i 
prøvebekendtgørelsens § 22, BEK nr. 766 af 26/06/2007) står dog at en censor skal have: 
1) Indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder 
2) specifik kompetence indenfor et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen og 
3) viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og 
behov. 
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Der var gode og frugtbare drøftelser, et positiv stemning og en generel vilje til at arbejde for et 
redeligt samarbejde omkring eksamen til sommer. Censorformanden opfordrer til grundigt arbejde 
med censorrapporterne - og modtager desuden gerne kommentarer vedr. eksamen fra 
eksaminatorerne. Det er vigtigt at få et klart billede af de første eksamenserfaringer i sommer som 
basis for det videre arbejde i censorkorpset. 
 
Endelig blev flg. oversigt vedhæftet oplægget til censorerne - på opfordring fra nogle af de eksterne 
censorer, som gerne ville have mulighed for at forberede sig i god tid! 
 
Litteratur og andre ressourcer til KLM 
 
• Den lodrette beståen - Kristendom, livsoplysning og medborgerskab. Red. Inger Toftgaard 

Barret, Malene Jellesen og Viggo Ernst Thomsen. Aros. Udkommer maj 2008 

• Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Red. Anne-Mette Nortvig Willesen og 
Camilla Sløk. Forlaget Samfundslitteratur, 2007 
(http://www.samfundslitteratur.dk/shop/search.do)  

• Medborgerskab - et nyt dannelsesideal? Red. Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld 
Skovmand. RPF, 2007 (http://rpf.dk/rpf_news.asp)  

• KLM i læreruddannelsen, Red. Gorm B. Andersen. Kroghs Forlag, 2008 

• Kritisk Forum for praktisk teologi 109/ 2007: 'Religion i det offentlige rum' 

• Kvan 77/ 2007: 'Medborgerskab og demokrati' 

• Politik 1/ 2006: 'Religion og politik' 

• Publikationer fra Religion i det 21. århundrede: http://www.ku.dk/satsning/Religion/ 

• Konference i Århus den 14.-16. maj: Religion in the Public Sphere, tilmeldingsfrist den 1. 
maj, se: http://www.relnorm.au.dk/en/theme3/events/spring2008/theme3conf140508  

• Master i citizenship education, DPU, se: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=5642  

• International master, Religious Roots of Europe, Århus Universitet: 
http://www.teo.au.dk/en/news/pressreleases/religiousroots  

 
Venlig hilsen 
Lakshmi Sigurdsson, april 2008 
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FILOSOFIBLOGGEN 
Af Dorete Kallesøe 

 
www.filosofibloggen.dk 
 
Jeg har lovet redaktøren at præsentere min nye blog her i bladet. Egentlig behøver jeg ikke gøre så 
meget andet end at henlede jeres opmærksomhed på www.filosofibloggen.dk så kan I bare linke 
videre og læse, hvad projektet går ud på! 
Imidlertid vil jeg da gerne knytte et par kommentarer samt en lille opfordring til min blog. 
Ideen til bloggen fik jeg, fordi jeg havde mulighed for at undervise en 6. klasse i kristendom en 
dobbelttime om ugen sammen med skolens leder, som er min gamle kollega, og som (uden 
voldsomme kristendomskundskaber!) havde fået tildelt netop disse to timer på skolen. Hun bad mig 
om hjælp – og jeg sagde "ja" under forudsætning af, at jeg måtte bestemme, hvad klassen skulle 
lave! Da jeg netop havde skrevet en opgave på dpu i mit medborgerskabsstudium om filosofi med 
børn, og da jeg stort set altid har interesseret mig for emnet, så jeg her min store chance for at 
komme til at praktisere filosofi med børn mere systematisk i skolen. 
 
Nu er filosofi jo en dialogisk disciplin – og jeg ville gerne i dialog med diverse lærere og 
lærerstuderende om emnet. Eller i det mindste fortælle vidt og bredt om "Bambi på is": 
Seminarielæreren, der efter 13 år på seminariet konfronteres med…børn! 
For det er jo svært at filosofere med børn – og det afholder muligvis mange fra at begynde. Jeg vil 
med min blog gerne fremstille mine egne vanskeligheder med disciplinen, så alle kan se, at 
virkeligheden ikke er så ideel, som i de bøger, der er skrevet om filosofi med børn! Og at de derfor 
godt kan gå i gang, når nu selv seminarielæreren og skoleinspektøren har en masse bøvl! 
 
Og det var pinedød meget sværere end jeg nogen sinde havde forestillet mig! Ganske vist har jeg 
ikke overløbet skolen i min seminarielærertid, men jeg har dog været med i et par samarbejder og 
oplevet nogle studerende i praktik. Det er da gået meget godt, men disse børn var 10 gange værre!  
Ingen ro. Konstant snak og fnidren i krogene. Mangel på fokus. osv. osv. Dette skyldes selvfølgelig, 
at jeg er havnet i en ret umulig klasse: En meget stor gruppe meget svage elever (drengene) og en 
relativt stor gruppe ret stærke elever (pigerne), som ikke har været vant til at lære noget eller indgå i 
en samtale med de andre i klassen på et rimeligt niveau, da klassens lærere, så vidt jeg forstår, har 
tilrettelagt undervisningen, så de svage kunne følge med og ikke forstyrrede. Hvilket vil sige i små 
individuelle, afgrænsede opgaver, der kunne besvares relativt hurtigt, så koncentrationen ikke 
smuttede. Nu handler filosofi mildest talt ikke om "små afgrænsede opgaver", men om at lytte til og 
tale med hinanden om vigtige spørgsmål i livet! I kan selv læse på bloggen, hvordan vi måtte ændre 
vores planer – og stadigt ændrer dem løbende! 
 
Den episode, jeg lige vil berøre til sidst, er måske en, I selv har været udsat for, hvis I har haft 
fundamentalistiske studerende på jeres hold. Her i Skive er populationen af sekulariserede 
julekristne meget stor, så jeg er ikke så tit stødt på meget religiøse studerende (50 km længere mod 
vest er der flere, forlyder det fra min bedre ½!) Og det er der sikkert osse i storbyerne!? 
Som den gode filosofilærer (og religionslærer) mente jeg, at det var klogt at begynde med en slags 
erkendelsesteori, spørgsmålet om forskellen på tro og viden. Inden for det filosofiske vokabular: 
Forskellen på filosofiske og ikke-filosofiske spørgsmål. Denne skelnen ville en af eleverne 
imidlertid ikke anerkende. Han kommer i pinsekirken, har det ikke så let derhjemme og mener 
bestemt, at han har sandheden, at han kan bevise, at Gud existerer, og at andre kristne er forkert på 
den, hvis de ikke mener præcis det samme som ham! 
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Denne episode fik os til at tage ham på ordet, når nu han så gerne ville bevise Gud. Hvad vi fik ud 
af det, kan I selv læse, men episoden fik mig til at vakle og problematisere mine egne 
forudsætninger og holdninger til faget religion. Indtil nu havde jeg taget for givet, at man 
nødvendigvis måtte tage et videnskabeligt, sekulært udgangspunkt, når man underviser i religion, 
men hvad gør man ved fundamentalister, som ikke accepterer lærerens (eller seminarielærerens) 
udgangspunkt? Og der kommer jo flere og flere fundamentalister, viser statistikken! Er vi nødt til at 
anerkende minoriteternes religion for at inkludere dem i majoritetens undervisning? Hvis ikke vi 
gør det, risikerer vi så flere religiøst motiverede friskoler? Og risikerer vi på længere sigt et 
samfund af parallelsamfund, som ikke fører dialog med hinanden? 
Disse spørgsmål gik jeg så i gang med at skrive mit afsluttende masterspeciale om. Hvis I har 
erfaringer eller synspunkter, må I gerne sende mig en mail (dsk@viauc.dk ). 
 
Og en bøn (de er ved at blive moderne igen, har jeg lige læst i Kristeligt Dagblad, ligesom 
konfirmander ikke længere vil konfirmeres for pengenes skyld – verden står ikke længere!): 
Gør så mange som muligt opmærksomme på min blog – og opfordr dem til at komme med 
kommentarer. Og kom selv med kommentarer! Både opbyggelige, nedrige, pædagogiske og 
religionsfaglige er velkomne! 
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TÆNK – FØR DU FØLER! 
Af Rose Maria Bering -Jensen 

 
Det er trist at opleve, når seminariekolleger udtaler sig beredvilligt til pressen uden at have den 
fornødne faglige indsigt. Dette var, hvad man kunne opleve i Weekendavisen i fredags 1.02.08 i 
artiklen "Sæt degnen på pension", hvor Gunnar Green hævder, at mange seminarielærere undrer sig 
over, at den nye læreruddannelse skulle indeholde 'et nyt tænke-føle fag' med betegnelsen 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. I fagkredse forkortet til KLM-faget. Ifølge 
Gunnar Green har dette fag erstattet et andet fag der hed "Skolen i samfundet".  
 
Personligt ytrer han, at han ikke forstår, hvorfor der skal være et fag, der for ham associeres med tro 
og præsteskab. Nej, der skal videnskabsteori og empirisk evidens i den nye læreruddannelse, og det 
er der åbenbart ikke i dette tænke-føle fag.  
 
Gunnar Gren fejlinformerer på flere punkter. For det første var der også i den gamle 
læreruddannelse. et rimeligt stort fællesfag, kristendomskundskab/livsoplysning, med et omfang på 
ca. 100 lektioner og derudover et lille pædagogisk appendiks "Skolen i samfundet" på ca. 60 
lektioner. Dele af det sidste blev med den nye læreruddannelse indarbejdet dels i de 
pædagogiske/psykologiske fag, dels i KLM, som i den nye læreruddannelse blev udvidet fra 0.20 til 
0.28 årsværk. 
KLM er således en videreførelse af det hidtidige kristendomskundskab/livsoplysnings fag, men med 
den faglige udvidelse at medborgerskab og demokrati føjes til fagets øvrige indholdsområder. Når 
medborgerskab placeres netop her, må det ses i sammenhæng med religionernes betydning i en 
globaliseret verden. Ikke en uvæsentlig detalje i forhold til den enorme betydning religion spiller i 
den offentlige debat, - behøver jeg at nævne karikaturkrisen? Yderligere baggrund er en 
samfundssituation, hvor mennesker med forskellig religiøs, kulturel og værdimæssig forankring 
skal leve sammen. Det giver udfordringer, som ikke mindst viser sig i skolens dagligdag. Nuanceret 
viden om kultur og religion er i dag en nødvendig forudsætning for lærerens arbejde.  
 
For det andet er det faglig uredelighed at påstå, at faget ikke arbejder ud fra et videnskabsteoretisk 
grundlag. Green insinuerer, at faget er en slags uforpligtende hyggesnak, og at der ikke arbejdes 
fagligt metodisk med stoffet. De studerende lærer bl.a., at religiøse tekster postulerer 
meningsgivende og normative udsagn om, hvad der er menneskets plads i verden og hvilke 
konsekvenser forskellige grupper historisk og aktuelt har draget heraf. Teksterne analyseres ud fra 
almindelige principper for tekstgennemgang, hvor den vigtigste er den historisk-kritiske metode. 
Dette må siges at være særdeles relevant i forhold til aktuelle tolkninger af tekster fra Koranen eller 
Bibelen. I KLM belyses dannelses- og værdispørgsmål ud fra 'sammenhængen mellem en 
religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel', som det hedder i 
bekendtgørelsen for faget. 
 
For det tredje er faget et alment lærerkvalificerende fag, der arbejder på tværs af de tre centrale 
indholdsområder, som er religion og kultur, idéhistorie og etik, demokrati og medborgerskab. Det 
betyder, at de studerende lærer bl.a. at afkode religiøse diskurser, som fx også Weekendavisens 
journalister i høj grad benytter sig: en ny dansk bog om rockgruppen Rolling Stones første år 
lanceres 31.august 2006 under overskriften "FØR SYNDEFALDET". En artikel om Hizbollahs 
libanesiske leder Nasrallah, har 24. august 2007 overskriften "DEN NYE MESSIAS" og her i 
januar en artikel om Britney Spears sammenbrud under overskriften "OFFERLAMMET".  Er dette 
udtryk for at avisens journalister også er præget af en degnetradition, som Gunnar Green kritiserer? 
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Eller er det udtryk for, at kulturens fortællinger sætter sit aftryk i pennen – og skal lærerstuderende 
ikke kende baggrunden for sådan noget? 
 
Desuden lærer de studerende fx også at kunne gennemskue ud fra hvilken etisk teori/tradition bl.a. 
Anders Fogh Rasmussen argumenterer, når oplysninger om terror, der kommer fra tredje land og 
som er fremkommet ved tortur godt kan bruges i en dansk sammenhæng. Er det en kantiansk 
pligtetik, en Habermasiansk diskursetik, en Løgstrupsk interdependsetik eller en utilitaristisk 
konsekvensetik? Er den slags overvejelser degneagtigt føleri eller irrelevant i 
læreruddannelsessammenhæng? Læreruddannelsen på KDAS, som er del af Professionshøjskolen 
København, har på hjemmesiden for KLM formuleret fagets bidrag til de almene 
lærerkvalifikationer. 
 
Måske skulle Gunnar Green i det mindste læse fagets indholdsområder dér? Jeg skal hilse og sige 
fra de nye studerende, der har haft faget et halvt år: Det er bare dødspændende! Prøv det! 
 
Af  
Seminarielektor  
Rose Maria Bering -Jensen 
University College København/University College Sjælland 
 
 
Dette blev bragt som læserbrev i Weekend-avisen i begyndelsen af februar. 
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KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING  
– NU MED MEDBORGERSKAB 
Af Lars Bretlau, lektor i samfundsfag, Holbæk Seminarium 

 
Da et nyt fag i læreruddannelsen fra 2007 blev introduceret ved navn KLM 
(kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab), var der mange seminarielærere, som undrede 
sig.  Især samfundsfagslærere blev forbløffet, idet begrebet 'medborgerskab' nu pludselig skulle 
sammentænkes med det tidligere fag KL (kristendomskundskab/livsoplysning). Den indbyggede 
sammenhæng synes næppe at være entydig og skal efter min opfattelse ses som et udtryk for en 
tidens tendens; en tiltagende villighed til afpolitisering til fordel for religiøst-etiske forklaringer på 
altings problemer. Faktisk er tendensen helt banal; vi ser det i medierne, hvor mange mennesker 
med et religiøst udgangspunkt eller tilsnit udtaler om dette eller hint og vi ser det i folketingssalen 
og derfor også i produktet af de folkevalgtes arbejde – love og bekendtgørelser. 
 
På baggrund af ovenstående er det ikke overraskende at læse seminarielærer Rose Maria Bering-
Jensens (RMB) indlæg i Weekendavisen nr. 6, 2008, fordi hun selv underviser i faget – netop som 
kristendomslærer. Hun ser netop fordele ved at kæde den religiøse dagsorden sammen med et 
medborgerskab, hvorved det politisk dannende bliver en del af den religiøse etiske fortælling. Det 
politiske demokratiske element bliver med andre ord nedtonet og indtræder i et fag, hvor religionen 
spiller en overordnet rolle. Dette er bekymrende, fordi medborgerskabstanken uden vanskeligheder 
- ja, faktisk med store fordele - kan stå alene udenfor til kristendomskundskab/livsoplysning og 
hører rettelig til i fagene samfundsfag og pædagogik. Et aktivt medborgerskab kræver opbakning til 
demokratiet i form af medejerskab og deltagelse heri. Desuden er der behov for at styrke den 
kritiske tilgang, således at de studerende i højere grad end nu kan gennemskue komplekse 
samfundsforhold og ikke mindst være kritisk overfor ekspertudsagn. Det kan videre være vanskeligt 
at navigere i et informationssamfund, hvis de studerende ikke har indsigt i politiske ideologier, 
inter- og nationaløkonomiske forhold og strukturerne i det politiske system. At kunne se de 
samfundsmæssige sammenhænge i en medborgerskabskontekst burde retteligen, som vi kender det 
fra mange lande omkring os, være et selvstændigt fag, der sikre de kommende læreres politisk 
dannelse. Læreruddannelsen kan nemlig ikke i en tid, der bryster sig af at være moderne og hvor 
oplysning og viden er basalkategorier, efter min opfattelse ske indenfor en religiøs dannelsesramme. 
Politik og religion er nemlig ikke klassens bedste venner. Faktisk kan man argumentere for, at 
oplysningstiden med en deraf følgende demokratisering af samfundene i den vestlige verden netop 
var i et fundamentalt modsætningsforhold til de gamle samfundsforhold, hvor det religiøse havde en 
dominerende rolle som forklaringsmodel. Vores historie har vist os, at religioner alle steder og til 
alle tider har været oplysningsprojektets svorne fjende. Enhver religion vil altid selv mene, den har 
monopol på at konstruere samfundet – og til det projekt vil det politiske aspekt altid være en 
forhindring. Det ses i en række religiøse stater verden over i 2008. 
 
Der er ligeledes meget der tyder på, at faget bliver en hybrid, hvor det bliver vanskeligt at finde en 
selvstændig plads for medborgerskabstanken, fordi det alment lærerkvalificerende KLM må 
karakteriseres som en fortsættelse af KL-faget fra den tidligere læreruddannelse. Det må slå sløjt til 
på RMB's KLM-hold, hvis de lærerstuderende i overført betydning først på dette uddannelsestrin 
skal afkode udtryk "Før syndefaldet", "Den nye Messias" og "Offerlammet". Man tør håbe på, at 
niveauet generelt er højere på et 1. årgangshold i læreruddannelsen. Faget er obligatorisk og udgør 
0,28 årsværk – til sammenligning udgør pædagogik og psykologi 0,38 årsværk – tilsammen! Faget 
har med andre ord et betydeligt omfang, hvilket skal sammenholdes med, hvilken værdi og mening 
faget kan give for de studerende. Og i samme anledning – hvorfor skal de lærerstuderende lære om 
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f.eks. en kantiansk pligtetik, en habermasiansk diskursetik, en løgstrupsk interdependsetik eller en 
utilitaristisk konsekvensetik? Hvorfor er lige netop disse centrale? Det er de bl.a., fordi RMB er 
kristendomslærer og ikke samfundsfags- eller pædagogiklærer.  
 
I 2008 er læreruddannelsens eneste tiloversblevne basisfag altså ikke længere et fag, der 
problematiserer politik og pædagogik i tid og rum, men et etisk-religiøst fag, hvor politik er en 
delmængde, der derfor anskues ud fra en religiøs verdensforståelse. For alle moderne mennesker, 
der ikke dagligt følger med i uddannelsen, må dette i mindste fald vække til undren – hvad det på 
sigt vil gøre ved skolen, at kommende lærere ikke længere undervises i at anskue skolen som et 
politisk felt, er jo blot gætteri – og noget jeg vil overlade til den enkelte. Uddannelsens alment-
dannende politiske dimension er med den nye lov alene hensat til en underordnet position i en 
religiøs kontekst. Jeg håber, at KLM bliver en døgnflue og at der på sigt etableres et selvstændigt 
medborgerskabsfag. 
 
Denne artikel er en reaktion på Rose Maria Bering-Jensens læserbrev.  

 
 
Af lektor i samfundsfag, cand.mag., MPP. 

Lars Bretlau   

University College Sjælland 

Læreruddannelsen Holbæk 
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KLM-UNDERSØGELSE 
Af Pia Böwadt og Ane Kirstine Brandt 

 

Kære kollega 

 

Efteråret 2008 iværksætter vi en landsdækkende undersøgelse: "Fra modborger til medborger? 

Forventninger til et nyt fag i læreruddannelsen". Projektet er økonomisk støttet af LB-Fonden, og 

vil først og fremmest undersøge de studerendes reception af begreber som religion, sekularisering, 

demokrati og medborgerskab.  

 

På alle seminarier har vi året igennem bestræbt os på at udvikle faget generelt og 

medborgerskabsundervisningen specielt. Undersøgelsen vil kunne være et supplement til den lokale 

evaluering og vil kunne belyse skiftet fra Krist/liv til KLM. I vil blive orienteret om resultaterne af 

undersøgelsen i religionslærerkonferencen.  

 

Idéen er at bruge de skriftlige opgaver i KLM fra sommereksamen som det empiriske materiale i 

vores projekt. Derfor beder vi om jeres hjælp til at motivere de studerende ti l at sende deres 

opgaver til os, når de afleverer dem her i foråret.  

 

Vi skal understrege, at opgaverne skal sendes til en særligt oprettet mailboks, hvorefter en 

studentermedhjælper vil anonymisere opgaverne, så vi ikke på noget tidspunkt vil få kendskab til 

hverken studerende, underviser eller seminarium.  

 

De studerendes opgaver bedes sendt til denne adresse: klmprojekt@gmail.com, 

jf. brev til de studerende i mail fra den 26. april i religionskonferencen på Skolekom. 

 

Med venlig hilsen 

Pia Böwadt og Ane Kirstine Brandt 

Blaagaard Seminarium    
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DEN LODRETTE BESTÅEN 
 
Præsentation af "Den lodrette beståen. Europæisk ide- og kulturhistorie"  

Redaktion: Viggo Ernst Thomsen, Inger Barrett og Marlene Printz Jellesen 

Forlaget Aros underviser.  

 
Bidragydere er  
• Søren Raaberg-Møller (antikken),  
• Kirsten Andersen (Det Gamle Testamente og jødedommen),  
• Marlene Printz Jellesen (kristendommens tilblivelse),  
• Keld Skovmand (islam),  
• Jørgen Jørgensen (middelalder),  
• Inger Barrett (renæssance og den humanistiske tradition),  
• Inger Røgild (den lutherske reformation),  
• Viggo Ernst Thomsen (oplysningstiden),  
• Bo Stokholm (romantik og religionskritik),  
• Freddy Jensen (det 20. århundrede: uden Gud og kosmos) og  
• Dorete Kallesøe (religions- og kulturmødet i skolen). 
 
Pris: 328 kr. for 250 sider illustreret bog. Bogen er udkommet. 
 

Den lodrette beståen: Europæisk ide- og kulturhistorie henvender sig til enhver, som ønsker viden 
om de tanker, den europæiske civilisation er rundet af. Den præsenterer på kronologisk vis kilderne 
til den europæiske kultur ved i hovedtræk at beskrive den europæiske tænkning fra antikken og 
frem til det 21. århundrede. Efter en beskrivelse af antikken og dens store tænkere præsenteres 
jødedommens, kristendommens og islams oprindelse og grundforestillinger. Disse kapitler 
efterfølges af en idehistorisk fremstilling af middelalderen, renæssancen, humanismen, 
reformationen, oplysningstiden, romantikken og religionskritikken i det 19. århundrede samt det 20. 
og 21. århundredes filosofi og religions- og kulturmøde. Pædagogiske og dannelsesmæssige 
grundtanker knyttet til de forskellige perioder belyses, ligesom emner af livsanskuelsesmæssig 
karakter er centrale i bogen. Til hvert kapitel føjer sig et antal billeder, som enten udtrykker nogle af 
kapitlets temaer eller som kunsthistorisk set er centrale for perioden.  

 
Bogens forfattere har alle deres daglige virke i læreruddannelsen, de fleste som undervisere i det 
obligatoriske fællesfag Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM). Bogen er i 
første omgang tænkt som en grundbog til dette fag, primært med sigte på de indholdsmæssige 
områder "Religion og kultur" samt "Idehistorie og etik", men også området "Medborgerskab og 
demokrati" er medtænkt. Vi ønsker med bogen at bidrage til at give de idehistoriske og begrebslige 
forudsætninger for arbejdet med pædagogiske grundtanker og etik bl.a. ved at indsætte 
dannelsesbegrebet i en bred kulturhistorisk sammenhæng, som inddrager kristendommen og den 
påvirkning, der historisk set er udgået herfra. At bogen er opbygget kronologisk, skyldes et efter 
vores erfaring voksende behov for historisk overblik samt folkeskolelovens krav om at give 
"eleverne fortrolighed med dansk kultur og historie". 
  
Bogen er imidlertid ikke alene at forstå som en grundbog for studerende i læreruddannelsen. Den vil 
også kunne finde anvendelse i fagene religion og filosofi, i gymnasium og hf, på VUC, på højskoler 
og i øvrig voksenundervisning. Bogen henvender sig til den velvillige læser, der ønsker at kende 
baggrunden for og kilderne til den europæiske kultur.  
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REJSEKURSUS TIL JAPAN  
Fra Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 
 
Kursusudbyder  
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 
 
Indhold 
Kurset vil være en blanding af besøg i templer og på helligsteder, deltagelse i folkereligiøs festival 
og klosterliv samt foredrag af og diskussion med repræsentanter for de forskellige trossamfund. 
Følgende trossamfund indgår i rejsekurset: Shintoisme, rene land buddhisme, zenbuddhisme, Soka 
Gakkao, Agonshu (ny religion) og japansk kristendom. Herudover skal vi selvfølgelig også 
'undersøge' det japanske samfund og bl.a. se nærmere på japansk ungdomsmiljø i Tokyo. 
 
Arbejdsform 
Rejsekursus 
 
Målgruppe 
Religionslærere i stx og hfx 
 
Undervisere 
Jørn Borup m.fl. 
 
Tid og sted 
Fredag 10. oktober til tirsdag 21. oktober 2008  
 
Pris 
Kr. 16.500 
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000 
Flytilslutning Århus el. Aalborg t/r kr. 900 
Rejseforsikring fra kr. 531 
Afbestillingsforsikring kr. 350 
Vær opmærksom på, at din kursusbetaling efter al sandsynlighed kan trækkes fra i skat - tal med dit 
lokale skattekontor herom. 
 
Tilmelding 
Elisabeth Faber, elisabethfaber@hotmail.com senest 1. juni 2008 
Ved tilmelding skal følgende opgives:  
1. Om du er medlem af foreningen  
2. Evt. ansættelsessteds EAN-nr.  
3. Andel af kursusudgiften, som arbejdsgiver skal betale  
4. Andel af kursusudgiften, du selv skal betale 
 
Se også http://efteruddgym.emu.dk/public_visKursus.do?id=206652 
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ISLAM - FORSKNING OG UNDERVISNING I ØJENHØJDE  
Fra Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 
 
Kursusudbyder  
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, kursusledere: Jens M. Steffensen og Ole Bjørn 
 
Indhold 
Nyeste forskning inden for islam og diskussioner om perspektiverne for religionsundervisningen. 
 
Arbejdsform 
En blanding af foredrag, diskussioner, paneldebat og ekskursion. 
 
Målgruppe 
Religionslærere i stx, hf og seminarierne 
 
Undervisere 
Bl.a. Jørgen Bæk Simonsen, Hanne Trautner Kroman, Ole Bjørn, Claus Nederby Mortensen, 
Dorthe Maria Kodahl, Pernille Bramming, Karen-Lise Johansen Karman 
 
Tid og sted 
Onsdag 1. oktober – fredag 3. oktober på Sandbjerg Gods 
 
Pris 
Ca. kr. 3.500 
 
Tilmelding 
Signe Elise Bro, signeelise@stofanet.dk 
Husk angivelse af arbejdsstedets EAN-nummer mhp. elektronisk fakturering 

 

CIVILRELIGION - SR 
 
Årets kursus i Seminariernes Religionslærerforening 
Vi ønsker at indlede kurset med at have fokus på dansk civilreligion i internationalt perspektiv. 
Torsdag vil vores fokus være civilreligion i et lokalt sønderjysk perspektiv. Vi har fået positivt 
tilsagn fra Inge Adriansen, Sønderborg Slot, der vi bistå os på en bustur rundt i det sønderjyske, 
hvor vi stopper op ved særligt relevante erindringshistoriske og nationalsymbolske sights. 
Endelig vil vi runde kurset af med en formiddag, hvor arbejdstitlen er medborgerskab som 
civilreligion? 
Flere oplysninger vil blive frigivet, når oplægsholderne er i hus! 
      
Praktiske oplysninger 
Tidspunkt: 26. november - 28. november 2008 
Sted: Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster 
Ansøgningsfrist: 26. september 2008 
Pris: 1.765,00 kr. 
Deltagere: Seminarielærere 
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RELIGIONERNES DAG 2008 
 
Torsdag d. 11. september 
Årets tema: Religion og politik i skolen 

 
Gennem de første 7 år af det 21. årh. er religion igen kommet på den politiske dagsorden – såvel i 
Danmark som andre steder, og ordet Gud/God er i samme periode blevet et af de søgeord på 
internettet, der giver flest hits. Samtidig har vi en statsminister, der plæderer for, at der skal være 
mindre religion i det offentlige rum. Hvordan skal skolen forholde sig til den problematik? Tag på 
kursus og få drøftet det med kolleger og eksperter på området. 

 
Kursusprogram 
09:30  Kaffe og rundstykker 
10:00  Tidl. undervisningsminister Margrethe Vestager – den politiske vinkel 
10:30  debat 
10:45  Dekan v. DPU Lars Qvortrup – den pædagogiske vinkel 
11:15  debat 
11:30  PAUSE 
11:45  Journalist v. Information Rune Lykkeberg – den kulturhistoriske vinkel 
12:15  debat 
12:30  FROKOST 
13:30  Cand.jur/ph.d (RUC) Lisbet Christophersen – den internationale juridiske vinkel 
14:00  debat 
14:15  PAUSE 
14:30  Professor v. ÅU Svend Andersen – den teologiske vinkel 1 
15:00  Imam Abdul Wahid Pedersen – den teologiske vinkel 2 
15:30  Paneldebat mellem Svend Andersen og Abdul Wahid Pedersen 
           styret af Adam Holm (deadline) 
16:00  Afslutning 
 
 
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense. 
 
Pris: Kr. 800,- (inkl. oplæg 2 x kaffe og frokost mv.) 
 
Tilmelding: Elektronisk på www.ungdomsbyen.dk senest 1. september. 
 
Kurset arrangeres af Religionslærerforeningen i samarbejde med Ungdomsbyens Kirkeudvalg i 
Rødovre samt Center for Undervisningsmidler i Odense, Aabenraa og København.  
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NOFA 2, DEN ANDEN NORDISKE FAGDIDAKTIKKONFERENCE 
 
 
Kære fagdidaktikkolleger i Norden 
 
I indbydes hermed til NoFa 2, den anden nordiske fagdidaktikkonference, 13.-15. maj 2009 med 
tema Fagdidaktik i bevægelse: Forskning - Praksis - Politik. Konferencen arrangeres af det 
fagdidaktiske forskningsprogram på Syddansk Universitet i samarbejde med læreruddannelsen på 
University College Lillebælt.  
Sted.: Byggecentrum Kursuscenter Middelfart 
Se www.sdu.dk/nofa    
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og videresend venligst indbydelsen til alle fagdidaktisk 
interesserede forskere og læreruddannere. Det ville være glædeligt, hvis der var papers fra projekter 
fra læreruddannelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Gabriella Dahm 
Stefan Ting Graf 
Mette Hjelmborg 
(UCLs repræsentanter i konferencens styregruppe) 
 
Citat fra hjemmesiden:" Fagdidaktik er et kundskabsområde i bevægelse. Konferencens hovedtema 
er på den ene side fagdidaktik som et mere eller mindre etableret kundskabsområde der udfoldes i 
forskning, i praksis og i politik, og på den anden side de omskiftelige indbyrdes relationer mellem 
netop forskning, praksis og politik der i disse år udfordrer og skubber til fagdidaktisk forskning og 
uddannelse.  
 
Konferencen stiller spørgsmål om nordisk fagdidaktik ud fra dette overordnede perspektiv.  
Kan der identificeres tematiseringer og positioner der er karakteristiske for de enkelte lande og for 
nordisk fagdidaktik set i forhold til bredere internationale tendenser?  
Hvilke frugtbare og/eller problematiske relationer mellem fagdidaktisk forskning, praksis og politik 
kan identificeres?  
Hvilken karakter har den fagdidaktiske forskning i de nordiske lande? Rejses der 
grundforskningsspørgsmål og i så fald hvilke?  
Hvilke udfordringer stiller forskellige læreruddannelsesmodeller til fagdidaktik i teori og praksis?  
 
Konferencen tager stafetten op fra den første nordiske fagdidaktikkonference i Oslo maj 2007. Den 
retter sig mod nordiske forskere og læreruddannere inden for et bredt spektrum af fag og 
fagområder og sigter først og fremmest mod at videreudvikle det fagdidaktiske felt inden for 
forskning og læreruddannelse.  
 
Det overordnede tema indrammer konferencen som helhed og vil være det gennemgående spor i 
plenumforelæsninger. Derudover inviterer vi fagdidaktiske netværk og forskergrupper til at byde 
ind med symposier. Præsentationer der ikke indsendes som del af symposier eller 
netværksorganiseringer i øvrigt, vil så vidt muligt blive samlet under overordnede temaer." 
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LIVTAG MED LØGSTRUP 
Red.: David Bugge og Peter Aaboe Sørensen 
Forlaget Klim 2007. 263 sider. Kr. 249 kr. 
 
Anmeldt af Steffen Støvring 

 
Løgstrups på en gang simple og dybt originale univers er godt stof i læreruddannelsen. Også i vores 
fag, måske især i vores fag, og det gælder både KLM og linjefaget. Tanken om, at vi på forhånd 
skulle være involverede med hinanden, i en meningsfuld sammenhæng af både fordringer og 
impulser, vækker undren og opmærksomhed, når det fortælles ud fra en nutidig kontekst. Det er helt 
anderledes tanker end dem, man ellers hører og selv har, om det moderne menneskes situation i en 
meningstom verden, hvor hver enkelt selv må konstruere sin egen sammenhæng.  
 
Til et godt undervisningsforløb om Løgstrup er der ikke megen direkte hjælp at hente i bogen 
"Livtag med Den etiske fordring". Her må man andre steder hen. Til værket selv, Den etiske 
fordring, kapitel I og III for eksempel. Eller den glimrende introduktion af Kempff og Morsing med 
både fotos og fint udvalgte tekster (som kommer rundt i alle hoveddele af forfatterskabet!). Eller (på 
linjehold) Ole Jensens fremragende nye bog "Historien om K.E. Løgstrup". Og der er selvfølgelig 
mangfoldige andre muligheder. 
 
Men bogen, som her er til anmeldelse, vil du selv kunne have stor glæde af. Og der vil også være 
mange artikler deri, som du kan anbefale til en engageret bachelor-studerende. 
 
At man overhovedet stadig læser denne gamle bog, er bemærkelsesværdigt. Den udkom i 1956, for 
over 50 år siden, og den bliver ved med at udkomme. 16. oplag fra 50 års jubilæumsåret er allerede 
udsolgt, og nu til marts kommer det næste. 
  
Det er enestående med denne sejlivede interesse for et nyere filosofisk værk, og det er også 
enestående, at så mange stadig udfordres af det og ønsker at debattere det og skrive om det. Igen og 
igen.    
 
Som nu for eksempel de tolv Løgstrup-kendere med vidt forskellig faglig baggrund, som fylder 
bogen "Livtag med den etiske fordring" med hver deres artikel, og alle bidrager til, at den gamle 
bog kaster nyt af sig, så man igen forstår hvor original og selvstændig en tænker, Løgstrup var. 
 
I de tolv artikler kommer vi både ind i bogens centrale problemstillinger og bliver ført tilbage og 
frem i forfatterskabet, så vi kan se såvel udviklingen som kontinuiteten. 
 
Selv hvis man har gode forudsætninger, bliver man meget klogere, og man får lyst til at læse det 
hele, hele forfatterskabet. Men den går jo ikke for ret mange, og langt mindre kan selvfølgelig også 
gøre det, altså kildestudier i langt mindre omfang, de kildestudier, som altid er så befriende, når 
man til daglig mest reproducerer andres viden i en endeløs strøm! 
 
Alle bogens indlæg er velkvalificerede og tankevækkende. Men ikke alle er lige godt skrevet. Nogle 
humper af sted i det såkaldte akademiske stilleje, mens andre bevæger sig rask og let.  
 
Van Kooten Niekerk fra Århus (!) fortæller indsigtsfuldt og omstændeligt om Løgstrups 23 års 

lange vej til Den etiske Fordring: Hvordan grundtemaerne tidligt slås an: "At vort liv er skabt med 
et etisk indhold, som må fordres af os, når vi ikke virkeliggør det spontant". Om hans tidlige opgør 
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(der skulle vare livet ud!) med Kant og hans "randtænkning": at vi skulle stå på randen af universet, 
ikke involverede og kun i stand til med vores fornuft at skabe en vis orden i det sansemæssige kaos. 
Vi hører om den brede vifte af inspiratorer og inspirationer: Hans Lipps fænomenologi, Bubers jeg-
du,filosfi. Jakob Knudsen og Vilhelm Grønbech. Og, især, Luther, Bultmann og Gogarten. Og vi 
hører om hans opgør med nogle af læremestrene, især Gogarten, der med sin "Ordnungs Theologie" 
banede vej for en statsforherligelse, der blev skæbnesvanger i nazismens Tyskland. 
 
I et af bogens bedste indlæg, efter min smag, skriver David Bugge (den ene af de to udgivere) om 
digtningen som erfaringskilde. Tidligt i sine skrifter havde Løgstrup sin grundtanke klar: 
forvikletheden, interdependensen – og i den forbindelse en række andre nøglebegreber. Men – det 
var "på en underlig mager og bleg måde". Først med hovedværket kommer der sansbare billeder til 
og dermed nærvær. Fordi Løgstrup introducerer digtningen og digteriske eksempler, ikke bare som 
illustrationer, men som erkendelsesvej. Og han har selv blik for det.  Han skriver (i Den etiske 
Fordring): Filosofien kan – i bedste fald – gøre en forståelse klar. Digtningen kan gøre den 

nærværende. - Det hænger nøje sammen med den erkendelses-forståelse som Løgstrup senere 
udvikler til det yderste: At vi ikke primært(!) erkender med fornuften, men med sanserne. Fordi vi 
på alle måder er indfældede: I medmenneskelige forhold, i naturen, i universet. Derfor kan 
kunstneren – afmægtig overfor universet – bringe os virkeligheden ganske nær. Almindeligvis 
drukner virkeligheden i trivialiteten (et hovedbegreb hos Løgstrup). Trivialiteten, der 
"selvvelbehageligt gør sig bred" og kan tale om selv de sørgeligste ting på en selvvelbehagelig og 
lysten, sensationspræget måde. Denne trivialitet kan den etiske tænkning hjælpe os ud af, og den 
kunst, som ikke er kun æstetik, kan få den til at bryde sammen gennem nærværets "opstand mod 
trivialiteten". 
 
Den anden udgiver Peter Aarboe Sørensen skriver indenfor samme felt om Kunsten at lytte, tonens 

etik. At livsnær tænkning grunder sig på indfaldet, og ikke på at "lade begrebsmøllen male", som 
Løgstrup selv udtrykte det. Livet er tilblivelse, og tænkning er tilblivelse. Også sproget er 
tilblivelse; vi har ikke selv opfundet det. "Åbenhed for verden er modsat orienteringen". Med 
orienteringen får vi greb om tilværelsen. Den poetiske åbenhed muliggør, at vi bliver grebet. 
 
Ole Jensen kridter banen op i et opgør med Svend Andersen om, hvorvidt der findes en kristen etik. 
Det gør der ikke, skrev Løgstrup i et hovedafsnit af Den etiske fordring. Kristne må argumentere for 
deres etiske standpunkter på lige fod med ikke-kristne De har ingen konkrete retningslinjer med sig 
i kraft af deres tro. Hvad det konkret kommer an på, når man skal tage vare på et andet menneskets 
liv, som man jo mere eller mindre har i sin hånd, det afhænger af situation, person, miljø, tidsalder. 
Man kan ikke med en regelsamling slippe for at skulle bruge sin egen fantasi og indlevelsesevne. – 
Dette skrev Løgstrup bl.a. mod samtidens førende lærer i etik, professor N. H. Søe, der havde 
skrevet en stor (meget oplysende i øvrigt!) lærebog "Kristelig Etik", som alle teologistuderende i 
København dengang læste. At der skulle være et særligt regelsæt for kristne, mener hverken Svend 
Andersen eller Ole Jensen. Her er begge helt enig med mester Løgstrup. De deler også begge hans 
synspunkt, at livets etiske fordring ikke kun er for kristne, men omfatter alle og forstås af alle, 
uanset trosbekendelse. Det spørgsmål, der skiller, er spørgsmålet om, hvorvidt "troen på Kristus 
giver et menneske et overskud, så det ikke kan lade være med at handle til bedste for andre". Skjult 
naturligvis, men ikke desto mindre. Ole Jensen (og Løgstrup) siger nej. Svend Andersen siger ja. En 
uenighed der kunne fører ind i en længere historie, hvor også Løgstrups forhold til Kierkegaard ville 
komme i spil.  Det sker dog ikke i bogen. 
 
Derimod kommer Kierkegaard ind på anden vis, idet Svein Aage Christoffersen fra Oslo 
universitet omhyggeligt redegør for den kontekst Løgstrups berømte opgør med Kierkegaard fandt 
sted i. Det var nok Kierkegaard, der var målet for angrebet, men i langt højere grad samtidens 
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berømte Kierkegaard-tolkere: Tidehvervs førende teoretiker K. Olesen Larsen og professor-
kollegaen Johs. Sløk. 
 
Jeg kan ikke yde alle disse vægtige artikler i denne vægtige bog retfærdighed i en relativ kort 
anmeldelse. Per Nortvedt fra Oslo universitet skriver meget oplysende og tankevækkende om 
moderne omsorgsetik, der inspireret af Løgstrup (og i kritik af kantiansk pligtetik og utilitaristisk 
nyttemoral), lægger vægt på omsorgens tone, tavshed og sansning af det fælles rum. Det er virkelig 
en øjenåbner af den helt enkle slags. 
 
Regner Birkelund, lektor i ved Institut for folkesundhed, skriver om det pædagogiske perspektiv i 
Løgstrups bog og hele tænkning: at rationalitet er vigtig, men at vi glemmer, ser bort fra, negligerer 
bevidst, at den grunder sig i noget, og så "går vi amok i rationalisering". Hvilket vores kultur er 
godt på vej til. Grunden, næringen, er livsytringerne og hvad der fanges i det stemte sanseindtryk – i 
en "tilbageholdenhed overfor det, som ikke er i vor magt". Derfor bør tilværelsesoplysning være 
skolens samlende grundlag.  
 
Zygmunt Bauman skriver om "Levinas and Løgstrup in the globalized world of Consumers" . 
Statskundskabs-professoren Jørn Henrik Petersen om Løgstrup og den moderne danske 
velfærdsstat. Hans Fink om ligheder mellem Niels Bohrs komplementære tænkning og Løgstrups. 
Osv. osv. 
 
Der er nok at gå i gang med. Og det er en fin verden, der åbner sig i selskab med disse mange lærde 
og livsoptagne herrer. 
 
Så god fornøjelse og god arbejdslyst. Dine studerende vil også høste frugten af dine anstrengelser.             
 
Steffen Støvring   
tidl. ansat på Frederiksberg seminarium 
 
 

P.S.: Til anmeldelse har jeg også liggende 
 
Pia Rose Böwadt: Livets Pædagogik? 
En kritik af livsfilosofien og dens pædagogisering (Gyldendal 2007). 
 
Den rummer et bredt opgør med alt, hvad der kan kaldes tysk og dansk livsfilosofi – herunder især 
Løgstrup. Et meget bredt opgør og derfor også både upræcist og forvirrende. Jeg havde efter 
læsningen egentlig bare tænkt mig at nævne bogen i et lille appendiks. Men det ville ikke være 
rigtigt. Bogen fortjener en ordentlig omtale, er tydeligvis et resultat af et stort arbejde. Og ikke 
mindst er emnet vigtigt. 
Men det bliver altså i næste nummer af Medlemskommunikation. 
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WITTGENSTEIN MELLEM TRO OG TVIVL 
Af Diana Rigtrup 
Anis 2007. 164 sider, 189 kr. 
ISBN 978-87-7457-418-7 
 
Anmeldt af Edin Kjær 

 
'Denne bog vil antagelig kun blive forstået af den der allerede selv har tænkt de tanker der 
udtrykkes i den'. Sådan introducerede Ludwig Wittgenstein i 1918 det skrift der siden blev udgivet 
under titelen Tractatus Logico-Philosophicus. Og han fortsatte – helt kierkegaardsk: 'Dens formål 
ville være opfyldt hvis der blot var én person som læste den med forståelse, og som den beredte en 
fornøjelse'.  
    Bogen handlede om verden som Wittgenstein opfattede den: Verden er alt hvad der er tilfældet. 
Verden er summen af kendsgerninger. Sproget er en afbildning af verden sådan som vi tænker os 
den. For at være sand skal sætningen repræsentere virkeligheden. Summen af sande sætninger er 
den samlede naturvidenskab. Det den kan sige noget om, er hvorledes verden er. At verden er, er 
derimod det mystiske. Det er nemlig ikke muligt at anskue verden udefra, sub specie aeterni, og 
Gud åbenbarer sig ikke i verden. Wittgenstein synes at tilkende det transcendente en virkelighed, 
men den er uden for sprogets udtryksmuligheder. Hele bogens mening sammenfattede han med de 
berømte ord: 'Hvad der overhovedet lader sig sige, lader sig sige klart; og det hvorom man ikke kan 
tale, om det må man tie'. 
    Men han forvirrede sin læser ved til afslutning at erklære: 'Mine sætninger er oplysende på den 
måde, at den som forstår mig, til sidst erkender at de er meningsløse, når han ved hjælp af dem – 
som ad en stige – har hævet sig op over dem. Han må så at sige kaste stigen bort efter at han er 
steget op ad den. Han må overvinde disse sætninger, så ser han verden på den rigtige måde'. 
    Wittgenstein kastede selv stigen bort og overvandt sine egne sætninger. I Philosophishe 

Untersuchungen, udgivet posthumt i 1953, er det naturvidenskabelige sprog bare ét sprog, eller 
sprogspil, blandt mange. Sproget har ikke blot den funktion at afbilde virkeligheden. Også 
værdiudsagn inden for religion, etik og æstetik er mulige sprogspil. Hvert sprog har sine regler, som 
bestemmes af dem der bruger sproget, og som man må kende til for at kunne tale sammen. At tale et 
sprog er en menneskelig aktivitet eller livsform. Sprogspillene udgør den fællesmenneskelige 
livsverden. De er levende organismer som opstår og forgår i verden, afhængigt af menneskers 
behov for mening. Ords og sætningers mening giver sig af den brug vi gør af dem.  
    Sådan omtrent præsenterer Diana Rigtrup indholdet af Wittgensteins to hovedværker og skitserer 
derefter den indflydelse hans tænkning har haft på eftertidens filosofi. Men hendes egentlige 
anliggende er Wittgensteins personlige forhold til religion som det kommer til udtryk i hans 
dagbogsoptegnelser, udgivet 1999 under titelen Denkbewegungen, Tagebücher 1930-1932 und 

1936-1937. 
    Første del af optegnelserne, 1930-1932, stammer fra den periode hvor Wittgenstein – efter nogle 
år i Østrig – var vendt tilbage til Cambridge og havde genoptaget sit arbejde med filosofien. Han led 
af angst, følte sig utilstrækkelig i forhold til sit arbejde. Optegnelserne er ikke strukturerede. De 
religiøse udsagn er fragmentariske, de må nærmest karakteriseres som forsøg på at nå frem til en 
forståelse af kristendommen som betragter. Man finder ingen personlige bekendelser til 
kristendommen. 
    Anden del er nedskrevet mens Wittgenstein opholdt sig alene med sine tanker i sin hytte i 
Skjolden i Norge fra november 1936 til april 1937. Han kredser om religiøse spørgsmål i et forsøg 
på at nærme sig en forståelse af og med Gud. Det religiøse sprog får kun mening ved at blive 
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efterlevet. Tro er for ham et spørgsmål om etik. Han føler sig draget mod de bibelske skrifter, men 
han har svært ved at forstå indholdet af Ny Testamente, værst har han det med Paulus' breve.  
    Det bedste middel til at lære sig selv at kende, skriver han, er at se den Fuldkomne: 'Salig er den 
som udholder den Fuldkomnes blik. For du må falde i støvet foran ham, og det gør du ikke gerne. 
Hvad vil du nu kalde den Fuldkomne? Er han et menneske? – Ja, i én forstand er han naturligvis et 
menneske. Men i en anden forstand er han dog noget helt anderledes. Hvad vil du kalde ham? Skal 
du ikke kalde ham 'Gud'? (…) Et menneske kom til verden som Gud. (…) Må dette faktum så ikke 
have en 'afgørende betydning' for dig? Jeg mener: må det ikke have konsekvenser for dit liv, 
forpligte dig til noget? Jeg mener: må du ikke træde i en etisk forbindelse med ham?'  
    For Wittgenstein er Kristus det fuldkomne menneske som skal få mennesket til at se sig selv som 
den ufuldkomne skabning det er. Den Fuldkomne er så at sige det spejl der skal få mennesket til at 
indse hvor rædsomt det er, og til derefter at tage etisk stilling. 
    Ved afslutningen af sit ophold i Norge skriver Wittgenstein: 
    'Er det at være alene med sig selv – eller med Gud, ikke som at være alene med et rovdyr? Det 
kan overfalde dig hvert et øjeblik. Men er det ikke netop derfor at du ikke skal løbe væk?! Er dette 
ikke så at sige det herlige?! Betyder det ikke: lær at holde af det rovdyr! – Og alligevel må man 
bede: led os ikke i fristelse!' 
    Et andet sted – i: Culture and Value / Vermischte Bemerkungen, udgivet 1998 – siger han: 
    'Et nødskrig kan ikke være højere end et menneskes. Ligeledes kan ingen nød være større end den 
som et enkelt menneske kan være i. Et menneske kan derfor være i uendelig nød og således have 
brug for uendelig hjælp. Den kristne religion er for den der har brug for uendelig hjælp, altså kun 
for den som føler uendelig nød'. 
    Man skulle tro Wittgenstein havde læst Kierkegaard! 
    Det er lige hvad han har. I bogens centrale afsnit viser Diana Rigtrup hvordan Wittgenstein ikke 
alene nævner Kierkegaard med respekt, men helt konkret har ladet sig inspirere af Kierkegaards 
skrifter, først og fremmest Sygdommen til Døden og Indøvelse i Christendom.  
    For Wittgenstein er den religiøse tro en måde at leve på. Kristendommen er ingen lære, ingen 
teori, men 'en beskrivelse af et forekommende hændelsesforløb i menneskelivet'. Kierkegaards 
udlægning af troen som et paradox kan han dog ikke tilslutte sig. For ham at se er det at Gud på et 
bestemt historisk tidspunkt trådte ind i historien hverken mere eller mindre paradoxalt end et øjeblik 
i et menneskeliv. Oplevelsen af det evige i tiden er en menneskelig erfaring i livet. 'Det er 
overhovedet ikke forståeligt, det er blot ikke uforståeligt'. 
    Modsat Feuerbach, Marx, Nietzsche og Freud der forklarede religionen som forestilling, illusion, 
projektion, anser Wittgenstein religionen for en realitet der formår at styre den troendes liv og gør 
det muligt at tale om det transcendente. Og modsat James G Frazer der opfattede magi og religion 
som fejlslagne teorier om verdens sammenhæng, overflødiggjort af vor tids videnskab, forstår 
Wittgenstein ritualer som handlinger, instinkthandlinger, som har just den mening som udøveren 
tillægger dem. 
    For Wittgenstein er tro et personligt anliggende for det enkelte menneske. 'Du kan ikke høre Gud 
tale med en anden, men kun når du er den der tales til', hedder det i en af de optegnelser fra årene 
1945-1948 som blev udgivet under titelen Zettel (1967). 
    Det er Diana Rigtrups fortjeneste at have haft blik for den betydning som Wittgensteins dagbogs-
optegnelser har for forståelsen af hans religionsfilosofi generelt. Hendes bog, den hidtil mest 
indgående behandling af emnet på dansk, fortjener opmærksomhed og anbefales hermed. 
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OM RETFÆRDIGHED OG SYNDFRIHED 
En fortolkning af de tre Johannesbreve 
Af Niels Hyldahl. Afdeling for Bibelsk Eksegese. Det Teologiske Fakultet. 
Københavns Universitet 2007. 110 sider 
ISBN 978-87-91838-03-3 
 

Anmeldt af Edin Kjær 

En professionshøjskolelærers liv er for kort, og ressourcetildelingen alt for sparsom, til at man kan 
ofre tid på Johannesbrevene. Det kan man mene. På den anden side: Nytestamentlig eksegese er nu 
engang teologiens grundforskning, så hvis man vil holde sig orienteret om hvor fronten går, er det 
den man skal rette sin opmærksomhed mod. 
    I en ny serie udgivet af Københavns teologiske fakultet foreligger nu Niels Hyldahls fortolkning 
af de tre Johannesbreve. Bogens frygtindgydende titel Om retfærdighed og syndfrihed skal man 
ikke lade sig skræmme af. Det er johannæisk sprogbrug for hvad Paulus kalder retfærdiggørelse ved 
tro. 
    Eksegese er ikke blot udlægning af en given text, men indebærer også opgør med tidligere 
fejlslagen fortolkning. Gennem det meste af det 20. århundrede var den gængse forståelse af 
Johannesbrevene bestemt af den såkaldte Religionshistoriske Skole, der tillagde gnosticismen en 
før-kristen oprindelse og mente at hensigten med brevene var at bekæmpe en gnostisk forståelse af 
kristendommen og Kristusskikkelsen. Nyere forskning har imidlertid vist at gnosticismen først er 
blevet til efter kristendommens opståen og udbredelse, engang i det 2. århundrede. Gnosticismen 
har altså kristendommen som forudsætning, ikke omvendt. 
    Denne nye erkendelse har gjort det lettere at bestemme Johannesbrevenes rette miljø. De giver os 
i virkeligheden et øjebliksbillede af de kristnes situation et sted i den jødiske disapora, måske 
Efesos, et stykke inde i det 2. århundrede. Brevenes modtagere var Kristustroende, men etnisk set 
var de jøder. Gnostikere var de mindst af alt. 
    3. Jh er et privat brev til en vis Gajus. Brevskriveren – 'presbyteren' kalder han sig – har tidligere 
skrevet til den menighed som Gajus tilhører. Dette brev, vel 2. Jh, har ikke haft den tilsigtede 
virkning. Derfor overvejer han at aflægge menigheden et besøg og personligt fremføre sin kritik af 
den mand han anser for sin hovedmodstander, Diotrefés. Men foreløbig skriver han nu til Gajus og 
appellerer til hans hjælp. Problemet er at Diotrefés mener at have kompetence til at nægte 
missionærer på gennemrejse gæstfrihed; dem der tager imod de fremmede brødre, udstøder han af 
menigheden. Eller rettere: af synagogen. 
    For det drejer sig om en konflikt mellem kristen og ikke-kristen jødedom. Diotrefés er forstander 
for den stedlige synagoge, som er godt på vej til at blive kristen, hvad Diotrefés har forsøgt at 
hindre, bl. a. ved at exkommunikere de aktive kristne af hvad der juridisk set stadig var en jødisk 
synagoge. Situationen afspejles i Johannesevangeliets fortælling om den blindfødte der så Jesus 
som Lyset (Jh 9, især v 22). 
    Det er som bekendt Kristustroen der skiller kristendom fra jødedom. De kristne bekender, at 
'Jesus er Kristus, kommet i kødet', at han er 'Faderens Søn'; enhver der benægter det, er en antikrist, 
fastslår presbyteren i 2. Jh 7 og 1. Jh 2,18.22 4,2f. De Kristustroende er det sande Israel, det falske 
Israel er de Kristusfornægtende jøder. Den fristelse til frafald som antikristerne udgør for de 
Kristustroende, imødegår forfatteren med sin formaning til læserne om at holde fast ved 
Helligånden som de modtog ved dåben, og som gjorde dem til kristne – den 'salve' (krisma) som 
forener de kristne med 'den Salvede' (Kristos)  (1. Jh 2,20.27). 
    Helligånden er udslag af Guds kærlighed og ytrer sig som broderkærlighed. Vel er det svært eller 
umuligt at leve op til kravet om broderkærlighed, men 'hvis hjertet fordømmer os', 'vil vi overbevise 
vort hjerte om at Gud er større' (1. Jh 3,19f). Udgangspunktet er altså Guds kærlighed. I 1. Jh 4,7-
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21, af Hyldahl betegnet 'kærlighedens højsang', hedder det: 'Deri består kærligheden, ikke i at vi har 
elsket Gud, men i at han elskede os'. 
    Kærligheden driver frygten ud. De Kristustroende frygter ikke den kommende dom. 'Vi véd at vi 
er gået over fra døden til livet', siges det i 1. Jh 3,13 med de samme ord som i Jh 5,24. Man 
genfinder i det hele taget Johannesevangeliets temaer i brevene, især i 1. Jh: Jesus som Ordet, 
Sandheden, Lyset og Livet. Modsat de fleste fortolkere er Hyldahl da heller ikke i tvivl om, at 
brevene og evangeliet er skrevet af samme person (og epilogerne 1. Jh 5,14-21 og Jh 21 af samme 
redaktor). 
    Begge steder er det forholdet til jødedommen det drejer sig om. Der er ikke gnist af gnosticisme i 
Jh-litteraturen. Noget andet er, at den siden blev taget til indtægt for gnostiske synspunkter, og at 
dét måske er anledningen til at en person som vi kender som Lukas, omkring år 140 besluttede 'nøje 
at gennemgå alt forfra og nedskrive det i rækkefølge', så man kunne vide hvad der var pålideligt. 
Den sene datering forklarer hvorfor Lukas kludrer i Paulus-kronologien. Men hvad evangeliet 
angår, kan man konstatere, at han fremfor Jh foretrak Mk/Mt-traditionen, og det gjorde han så 
eftertrykkeligt at eftertiden helt op til i dag har haft svært ved at tro at han ikke skulle have skrevet 
omtrent samtidig med de andre 'synoptikere'. 
    Men det er som sagt en anden historie – et andet kapitel af det 2. århundredes kristne litteratur-
historie, som endnu ikke er skrevet på dansk, men som passende kunne skrives af Hyldahl nu hvor 
han har skrevet det første. Indtil videre henvises interesserede til engelske Barbara Shellards New 

Light on Luke fra 2002 og amerikanske Mark A Matsons In Dialogue with Another Gospel? fra 
2001 (anmeldt i Medlemskommunikation 1/2003 og 1/2005). 
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RELIGION, SKOLE OG KULTUREL INTEGRATION I 
DANMARK OG SVERIGE 
Red. Peter B. Andersen, Curt Dahlgren, Steffen Johannessen og Jonas Otterbeck 
Museum Tusculanums Forlag 2006. Særnummer af tidsskriftet Chaos. 389 s. 
 
Anmeldt af Gabriella Dahm 

 
Som særnummer til Chaos har Museum Tusculanum udgivet en artikelsamling som, hvilket titlen 
tydeligt signalerer, præsenterer religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Bogen 
indeholder 3 hovedafsnit (Staten og religionssamfundene; Stat-skolepolitik; Undervisningen) med i 
alt 28 artikler. Artiklerne er resultat af det seminar, der blev afholdt allerede i 2002 i Skåne, hvor 
bidragsyderne havde til opgave at belyse og drøfte "Kulturel pluralitet og integration – Religion, 
skole og dannelse i Øresundsregionen". Bidragsyderne er hhv. (religions)sociologer, teologer, 
religionshistoriker, politiker, jurister – med beskæftigelse på universitet, skole, gymnasium og i 
politik.  
 
Staten og religionssamfundene 
Det første afsnit har hhv. en jurist, en religionssociolog og en kirkehistoriker (med vægt på kirkeret) 
som forfattere. Lisbeth Christoffersens artikel indeholder en drøftelse vedr. religionsret såvel i 
Danmark specifikt som i EU i lyset af religionsfrihed (jf. foreningens kursus i Løgumkloster i 
november 2007). Christoffersen gennemgår de forskellige modeller i EU og peger på en udvikling 
mod konvergens men ikke en harmonisering i EU. Hun bebuder, at der vil ske en markering af 
millet-systemet, dvs. at særlige områder i juraen vil komme ind under de forskellige 
religionssamfunds domæne – både som resultat af religionsfriheden og som udtryk for 
kristendommens, islams og jødedommens indbyggede system (fx en katolik kan kun få anerkendt et 
nyt katolsk ægteskab efter en skilsmisse, hvis den katolske kirke har opløst det første ægteskab). EU 
står overfor nye diskussioner og fortolkninger vedr. religionens position i samfundet – og den må 
man også forholde sig til juridisk. Jeg har brugt artiklen i KLM-undervisningen for netop at 
markere, at religion ikke er et privatområde, som primært drøftes af "troende og praktiserende" men 
som også er på dagsorden indenfor jura. Noget at huske når man i skolens hverdag må forholde sig 
til "religionsfrihed og religionsret" – dvs. ikke kun fritagelsesparagraffen. 
 
Jonas Alwall skriver specifikt om religionsfrihed i Sverige. Frihedsdiskussionen er blevet mindre 
ladet, skriver Alwall, ikke mindst pga. fortsat sekularisering, adskillelsen mellem stat og kirke, 
religiøs pluralisme ses som en styrke, hvor kritik mod andre religiøse former snarere er udtryk for 
xenofobi og fremmedfjendskhed og hvor integration ikke handler om kultur/religion men om 
uddannelse, arbejde og boligforhold. Dermed er Alwalls artikel et bidrag til at belyse, hvorfor 
drøftelsen af fx religionsfrihed, islam og kulturmøde tager sig ganske anderledes ud i Sverige end i 
Danmark… Dog, artiklen afsluttes med en forholdsvis aktuel sag i Sverige vedr. religionsfrihed. 
Sagen omhandlede to piger på gymnasiet, der mødte op i niqab. Det får Alwall til at åbne for en 
diskussion om religionsfrihedens grænser og revidere hypotesen om, at religionsfrihedsspørgsmålet 
var forsvundet ud af den politiske debat.  
 
Den tredje artikel (Religionsfrihed og religionslighed) omhandler religionslighedsspørgsmålet i 
folkeskolen (dvs. i Danmark). Artiklens indholdselementer - skolens opgave med henblik på 
integration og dannelse, fritagelsesparagraffen, den evangelisk-lutherske kristendom som 
indholdsområde - vil være kendte af seminarielærere i KR. Til sidst peger forfatteren på et 
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diskussionspunkt: forholdet mellem samfundets kultur- og religionspluralisme og den enkeltes 
grundlovsbeskyttede kulturelle og religiøse integritet. 
 
Stat-skolepolitik 
Anden del rummer artikler som forholder sig til undervisning i religion i hhv. dansk og svensk 
kontekst. Bidragene bærer præg af, at man præsenterer respektive lands undervisning for hinanden. 
Per Bregengaard fortæller fx om Ålholm skoles læseplan og Asger Hermansen (på det tidspunkt 
fagkonsulent) om kulturel pluralitet og Fælles Mål (og siden bidraget blev fremlagt og publiceret er 
der jo sket nyt, fx 'kanonudvalget'). Hvis man vil have kendskab til religionsundervisningen, 
herunder fritagelse eller obligatorisk fag, i Sverige, giver Rune Larssons (lektor i religionssociologi, 
nu pensioneret) to bidrag et relevant overblik. Skolens undervisning i religion er jo også med til at 
afspejle, hvorfor "religion" har en anden placering i samfundsdebatten i Sverige end i Danmark (på 
trods af det lutherske fællesskab…). Vil man vide mere om det gejstlige tilsyn (udenfor 
København!) i 1900-tallets første halvdel, følger dette bidrag efter Larssons to artikler. Afsnittets 
sidste kapitel er skrevet af Carin Laudrup og drøfter religionsundervisning i Europa. Laudrup var 
gennem nogle år Danmarks repræsentant i EFTRE og var en repræsentant for en 
religionssociologisk-religionshistorisk forståelse af faget i skolesammenhæng i modsætning til en 
mere 'opbyggelig' fortolkning af faget. Hvis man ikke er helt à jour med religionsfagets position 
generelt i EU, er artiklen en god opsummering (og hvor Laudrups fagsyn kommer klart frem). 
Artiklen vil jeg vurdere som brugbar ind i en linjefagsundervisning om end der er 
perspektiveringsmuligheder til KLM-faget (bl.a. integration, medborgerskab og religionens rolle). 
 
Undervisningen 
Det tredje afsnit drøfter religionsundervisning – historisk og nutidig, svensk og dansk tradition, 
analyse af læremiddelstekster (islam), fagdidaktiske tilgange (herunder antropologisk og 
multikulturalistisk), konfessionelle skoler. Et flertal af artiklerne kan med fordel bruges ind i en 
linjefagsundervisning. Jonas Otterbecks bidrag (vedr. islam i religionsundervisningsmateriale) er en 
analyse af faldgruber i forbindelse med undervisningsmateriale. Hvilket billede bliver egentlig 
tegnet af en religion (jf. sidste års debat vedr. et dansk undervisningsmateriale, hvor præsentationen 
af islam fulgte efter et afsnit om terror)? Samtidig vil jeg pege på, hvor vanskeligt det er vedr. valg 
af materiale – ikke mindst hvor læremiddelsforfatterne ikke skilter så tydeligt med deres positioner. 
Mere eller mindre tendentiøst materiale kan man tit på øje på, men ikke altid. Og samtidig kan man 
jo risikere at blive handlingslammet – hvad skal vi bruge i skolen? Otterbeck giver nogle 
retningslinjer i forhold til overvejelser omkring undervisningsmaterialer. Ikke i forhold til fagets 
mål, men snarere i forhold til hvilke overvejelser man rent indholdsmæssigt må gøre vedr. brug af 
materialer – ikke mindst i mødet med 'bærere af religionen' i klasseværelset, hvor en mangfoldig 
forståelse af islam gør sig gældende, hvilket lærebøger har en tendens til at glemme. 
 
Særnummeret bidrager altså både til viden om religion og religionsundervisning i Danmark og 
Sverige og med perspektivering ud i en europæisk kontekst. Artiklerne er ikke nybrud men flere af 
dem kan bruges enten i KLM (fx Christoffersen) eller i linjefaget (fx Otterbeck). Og vil man blive 
klogere på, hvorfor diskussionen om religion og religionsundervisning tager sig forholdsvis 
forskellig ud i DK og SE, er nummeret en god kilde til viden. Så anskaf det gerne til biblioteket. 
 
Gabriella Dahm 
UCL – Læreruddannelsen i Odense 
 

 

 


