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REDAKTIONELT 
Af Irene Larsen, redaktør 

 
Så er Medlemskommunikation 1, 2009 i luften! 

Denne gang i høj grad præget af foreningsnyt med referat og beretning fra generalforsamlingen, 

samt svar fra Bertel Haarder på foreningens henvendelse ang. KLM-fagets stilling i nye slags 

læreruddannelser. 

KLM-fagets andet år er slut om ganske kort tid. Selvom faget rummer gammelkendte elementer, er 

det dog ganske nyt endnu. Anne-Mette Nortvig skriver om sit første år med det nye fag, og fra 

Zahles seminarium har vi en præsentation af deres eksamensform, en eksamen, der vel stadig er til 

debat rundt omkring og som snart skal afprøves for anden gang. 

Keld Skovmand har venligt stillet sin artikel om læreplanrevision i Norge til rådighed; artiklen 

rummer en række overvejelser over de nye tiltag. Overvejelser der er nok så aktuelle også i en 

dansk sammenhæng. 

Vi bringer også mindre omtaler, bl.a. fra en konference om filosofi i skolen, hvor flere af 

foreningens medlemmer deltog. 

 

Anmeldelserne fylder også godt op i dette nummer. Det er en fornøjelse at bringe disse anmeldelser, 

der også forholder sig til den dagligdag i undervisningen, som vi alle har. Særligt er det en glæde at 

bringe en anmeldelse af Religionspædagogisk Forum, skrevet af en kollega, der ikke er 

religionslærer men lærer i de pædagogiske fag. Det er velgørende med et blik "udefra". 

Der skal dog også lyde et hjertesuk: Der er masser af bøger til anmeldelse, og det kunne være 

dejligt at udvide kredsen af anmeldere. Se listen over bøger til anmeldelse på de sidste sider i 

bladet. 

Til sidst: husk at se kalenderen på foreningssiden; der er muligheder både i Danmark og udlandet. 

Den findes på side 50 i pdf-udgaven. 

 

Deadline for Medlemskommunikation 2, 2009 er 1. oktober. 

 

Glædelig påske! 

 

Irene Larsen 

redaktør 
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SIDEN SIDST 
 
af Michael Riis, formand 

 
Søgningen til læreruddannelsen (kvote II) 
blev lige så elendig som sidste år. Det udløste 
glade reaktioner: faldet er stoppet! Et 
vendepunkt. Håber man. Gid denne 
optimistiske vinkling af virkeligheden må 
holde vand og får støtte af kvote I-tallene til 
sommer. 
 
Haslev og Holbæk lukker som 
læreruddannelsessteder – og rykker sammen 
på bar mark i Roskilde. KDAS lukker i 
Skovlunde og rykker sammen med Blaagaard 
i deres bygninger i Søborg. To steder færre at 
blive lærer. Vi bliver også færre aktive 
kolleger i vores lille forening.  
 
Men vi kunne dog på generalforsamlingen 
sammen glæde os over den oversigt over 
linjefagsvalg, som da forelå. Antallet af 
linjefagsstuderende med religion som fag går 
nok ned, men ikke så slemt som det kunne 
frygtes: Faktisk ligger vi på en delt 2. plads på 
listen over de mest populære 0,6-fag (sammen 
med samfundsfag; specialpædagogik er nr. 1). 
Som med søgningen til læreruddannelsen: I 
forhold til den potentielle elendighed er det 
glædeligt! Men selv de største seminarier ser 
nu ud til at måtte nøjes med et enkelt 
religionslinjehold – med Zahle som 
undtagelsen. 
 
For en række af de øvrige 0,6 fag ser det 
rigtig slemt ud, når de små tal fordeles ud på 
de enkelte seminarier. Bertel Haarder er klar 
over problemet: På et møde på Blaagaard 16/3 
ville han jo afvente følgegruppen for ny 
læreruddannelses konklusioner – men det 
forhindrede ham ikke i at betegne idrætsfaget 
som den ny læreruddannelses "gøgeunge". 
Jens Rasmussen fra følgegruppen gav på 
samme møde signaler, der tyder på, at 
følgegruppen vil foreslå, at 1,2-fagene 
reduceres til 'normal' størrelse – så snart der 
foreligger forskningsbaseret evidens for, hvad 

vi alle allerede ved. Imens bløder de faglige 
miljøer i de 0,6-fag, der får deres 
rekrutteringsgrundlag indskrænket pga. 
støvsugereffekten fra engelsk og idræt. Men 
vi slap altså relativt nådigt i denne omgang.  
 
Siden sidst er endnu et forslag om ny eller 
'supplerende læreruddannelse' dukket op: 
DLF's og DPU's fælles skitse til en 3+2 årig 
uddannelse, afsluttet på kandidatniveau. 
Forslaget blev skudt ned fra stort set alle sider 
i løbet af sit første levedøgn. Man kunne 
endda glæde sig over stemmer, der talte for at 
give den nuværende 
professionsbacheloruddannelse en chance. En 
revision og en chance, tak – jf. ovenfor. 
 
Som sagt har foreningen holdt 
generalforsamling – i november, i 
Løgumkloster. Referat kan læses andet sted i 
dette nummer af MK – sammen med 
bestyrelsens beretning for arbejdet i 2008. 
 
Kurset om Civilreligion var både velbesøgt og 
vellykket. Vi fik bl.a. manifest dokumentation 
for, at forbindelsen mellem nation og religion 
faktisk ér skrevet i sten! Fra Skamlingsbanken 
til Christiansfeld, med mange mellemliggende 
mindesten. Studenterritualer omkring 
rytterstatuen på Kongens Nytorv (eller snarere 
omkring hesten under rytteren, måtte man 
forstå) stod så for en anden ende af det brede 
spektrum, som begrebet civilreligion kan 
omfatte.  
 
Næste kursus er kun fastlagt i omrids – og har 
foreløbig arbejdstitlen: Er filosofi for børn? 
Det kommer sandsynligvis ikke til at finde 
sted i Løgumkloster; kursusudvalget arbejder 
på at finde alternativer, på 
generalforsamlingens opfordring. Men 
reserver tidspunktet 25-27/11 og en plads i 
kursusbudgettet (forventeligt 4-5.000,- for to 
kursusdøgn).
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BREV FRA UNDERVISNINGSMINISTER BERTEL HAARDER 

 
 
 
 
 
 
Michael Riis 
Seminariernes Religionslærerforening 
Michael.Riis@skolekom.dk  
    
Kære Michael Riis 
 
Tak for din henvendelse på vegne af Seminariernes Religionslærerforening om faget 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM) set i relation til udbud af 
læreruddannelse i samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. 
 
Du nævner, at KLM fungerer som et professionsrettet filosofikum, og at faget behandler 
problemstillinger, som ”enhver universitetsuddannet bør konfronteres med på vej ud i en funktion 
som underviser i den danske folkeskole”. Religionslærerforeningen er bekymret over, at faget ikke 
indgår i de foreliggende modeller. 
 
Jeg er enig med jer i, at KLM har stor værdi i læreruddannelsen, og det var da også derfor, at faget i 
den nye læreruddannelse blev udvidet med medborgerskabsdelen. 
 
Det er rigtigt, at KLM ikke er nævnt eksplicit i de forslag, der hidtil er fremlagt. Jeg mener 
imidlertid, at vi skal undgå at fastsætte for detaljerede krav til udviklingen af supplerende 
læreruddannelser. Hensigten er netop, at disse tilbud skal udgøre et supplement til den ordinære 
læreruddannelse.  
 
Dette indebærer for det første, at den ordinære læreruddannelse fortsat skal være hovedvejen til at 
undervise i folkeskolen og for det andet, at de nye tilbud på nogle punkter kan adskille sig fra den 
ordinære læreruddannelse. Formålet er at tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt 
lærergerningen. 
 
Jeg har tiltro til, at professionshøjskolerne og universiteterne i et kommende samarbejde om 
læreruddannelsen vil medtænke de begreber, som I fremhæver: religion, etik, idehistorie, kultur, 
medborgerskab og demokrati. Jeg mener derfor, vi skal afvente de konkrete forslag til 
samarbejdsmodeller, som netop nu er under udvikling. 
 

Med venlig hilsen 
 

Bertel Haarder 
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
 
af Birgit Madsen 

 
Seminariernes Religionslærerforening 
Generalforsamling 27. november 2008, 
Løgumkloster  
Til stede: 22 medlemmer 
 
REFERAT 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Birgit Madsen - Referent: Gabriella 
Dahm 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning: fremlæggelse 
og drøftelse 
Bestyrelse 2007-8: Michael Riis (formand), 
Lakhsmi Sigurdsson (næstformand), Britta 
Kornholt, Jens-Peter Olesen (begge i 
kursusudvalg) og Laura Lundager Jensen 
(kasserer). 
Der har været 2 bestyrelsesmøder (januar og 
februar). Kursusudvalget har holdt møde. 
 
Ekstraordinære læreruddannelser 
Spørgsmålet vedr. forholdet mellem 
professionshøjskolerne og universiteter (bl.a. 
KLMs rolle; muligheden for at bygge videre 
på en professionsbachelor): 
Bestyrelsen har skrevet til ministeren om 
KLM-fagets kvaliteter (se MK 2008, nr. 2) og 
påpeget universitetslæreruddannelses-
forslagenes mangel på KLM.  I sit svar til 
foreningen (modtaget 181108, oplæst på 
generalforsamlingen) støtter ministeren KLM, 
men giver ikke opbakning til et 
universitetssamarbejde om KLM som et 
professionsrettet "filosofikum": Vejen til at 
blive lærer må ikke forlænges, er det 
grundlæggende hensyn i ministerens 
tilbagemelding (jf. også diskussionen om 
KLMs fravær i meritlæreruddannelsen).  
Omtale af forsøg (Zahle): At efter et år på 
universitetet, kunne komme ind på 
læreruddannelse og fra en professions-
bachelor til en kandidateksamen/master.  
Herefter udspandt sig en diskussion om det 

generelle informationsniveau vedr. 
samarbejder mellem universitet og 
seminarium. 
 
Ordinær LU 
KLM 
KLM- faget: Kampen i 2006 og 2007 på det 
politiske plan er "ovre".  I dag udspilles 
kampen om den faglige bemanding af KLM-
faget på det enkelte seminarium. 
Hvordan gik eksamen? Betydning af censorer 
fra andre fag? 
Lakshmi opsummerede pba censorrapporter: 
Mangler i det idéhistoriske og det 
religionsfaglige. Medborgerskabsdimension i 
KLM-faget er fremhævet og nutidsrelateret.  
 
Rundspørge blandt tilstedeværende om KLM-
bemanding på de forskellige seminarier: 
Århus: 66% K/L-lærer, 33% SF-lærer; 
eksamen: til medborgerskabsmodul SF og 
KL, øvrige moduler KL. K/L-lærerne 
forekommer stærkere til det integrative. 
Integrationen mellem faggrupperne afhænger 
af person. 
Esbjerg: K/L-lærererne har al undervisning. 
Ålborg: K/L-lærererne har al undervisning.  
Jelling: 66% til K/L og 33% SF; samme 
fordeling til hvert modul. Integrationen er 
vanskelig. Ingen af delene hænger sammen – 
den historiske dimension mangler. 
Idéhistorien mangler. 
Zahle: K/L 75%; pæd 25% - ansvar at have de 
forskellige dele med i begge grupper (dog 
pæd. kun medborgerskab og idéhistorie). 
Eksamen hos K/L-lærerne. Forslag til 
ændring: Mundtlig eksamen uden opgave. 
Eksamen viste en nedprioritering af religion 
og idéhistorie. 
Frederiksberg: 70 lektioner K/L og 20 
lektioner SF; samfundsfagslærerne holder 
forelæsning til tre af modulerne. 
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Blågård: 60% KL og 20% SF og 20% pæd. 
Vanskeligheder med at få sammenhæng. 
Kobling mellem historisk dimension og nutid 
er en udfordring. 
Medborgerskabsdimensionen blev 
overdimensioneret. Tre faggrupper 
repræsenteret ved eksamen. 2008: 66% K/L 
og 33% SF. 
Nr. Nissum: KLM ligger hos K/L-fagets 
lærere. 
Vordingborg: Faget læses over 1,5 år derfor 
endnu ingen eksamen. 100 timer til K/L og 40 
SF. Manglende samarbejde mellem K/L og 
SF. Fordelingen nu skyldes 
arbejdstidsregnskab, men der er mere fokus 
på samarbejde mellem K/L og SF. 
Odense: 
Skive: K/L-lærerne. Samarbejde med praktik 
og 0,2-lærerne. 
 
Formandens kommentar: Hvad betyder denne 
fordeling af fagets områder på forskellige 
faggrupper for integrationen mellem fagets 
CKF? Opfordring til at delene ikke bliver 
adskilt. 
 
Spørgsmål om eksamen og vejledning i 
forhold til eksamensproduktet blev drøftet. 
 
Linjefaget 
1) Det nye linjefag.  I forbindelse med 
censorrapporten fra censorformandskabet har 
man drøftet B-kravet til det nye linjefag. 
Drøftelse vedr. adgangskrav, hvor KLM-
eksamen kan give mulighed for 
realkompetence. Søgning til linjefaget 
religion placerer sig forholdsvis godt blandt 
0,6-fagene, men det mindskede antal 
studerende er en "udfordring" og de 
forskellige seminarier har forskellige 
løsninger(!). Bestyrelsens opgave: At følge en 
politisk linje om at KLM skal være 
adgangsgivende og andre 
realkompetencevurderinger;  
2) Det gamle liniefag: I censorrapporten 
advares mod at man sletter linjefagsopgaven.  
 

Medlemskommunikation 
Stor ros til Irene Larsen for hendes 
udmærkede arbejde, hvor hun hurtigt, 
effektivt og meget venligt opdaterer og 
ajourfører.  
En udviklingsmulighed: 
Kommentarer/debatmulighed i bladet. 
 
Kursus-fremtiden 
Antallet af aktive undervisende medlemmer i 
foreningen er pt. nede på 62 (betalende ca 
80). Der er altså et ganske lille 'marked' for 
kursusaktiviteter. Det bliver derfor 
nødvendigt med forhåndstilmelding eller 
tilkendegivelse om deltagelse lang tid i 
forvejen, hvis foreningen skal gå ind i 
arrangement af mere omfattende kursustilbud.  
 
Ad 3. Kursusaktiviteterne: Evaluering af året 
og fremtidige aktiviteter 
a) Brainstorm vedr.  
 rejsekurser: Kairo; Wittenberg; Nordirland; 

Kaukasus (Azerbadjan, Georgien, 
Armenien – religion og historie som 
dimension, identitet, nationalitet etc.); 
Bosnien; St. Petersborg; Norge (filosofi 
med børn);  

 påstedet-kurser: den filosofiske 
dimension/den eksistentielle dimension i 
faget; aktuel forskning i islam;  

 forholdet mellem kurser og 
generalforsamling: "problemet" 
Løgumkloster og deltagelse. 

b) Opfordring til bestyrelsen:  
 to-dageskurser i efteråret 2009 i Danmark, 

men ikke på Løgumkloster;  
 rejsekursus i 2010/2011 

c) Evaluering af årets kursus: Meget fint med 
den "udadvendte" form (ekskursion). I den 
første kontakt med oplægsholdere skal mål og 
målgruppe gøres klart. Operationalisering af 
den "information" (fx ekskursionen) vi har 
fået i forbindelse med kurset, hvor 
Medlemskommunikation kan være platform 
for tilbagemelding og refleksion. 
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Ad 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
2007 og fastsættelse af kontingent 2009 
Regnskabet ikke revideret ved fremlæggelsen 
(sygdom). Regnskab fremlagt af Hans Krab 
Koed pga . kassererens fravær på 
generalforsamlingen (sygdom): 
Driftsoverskud i 2007 18.896 kr. Balance 
("formue") er 103.963 DKK. Indtægter 2008 
32.335 DKK.  Regnskabet godkendt under 
den forudsætning, at revisorerne senere 
godkender det. 
Budget 2009. Forslag: Nedsættelse af 
medlemsafgiften til 300,- . Vedtaget. 
 
Ad 5. Indkomne forslag fra medlemmerne: 
Intet. 
 
Ad 6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 
Lakshmi Sigurdsson og Laura Lundager 
Jensen genvalgt. 
 

Ad 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Bjørg Christensen 1. suppl. 
Ane Kirstine Brandt 2. suppl. 
 
Ad 8. Valg af to revisorer 
Irene Larsen og Gabriella Dahm. 
 
Ad 9. Eventuelt 
Annoncering af NOFA 2 – Fagdidaktik i 
bevægelse (HTUwww.nofa2.dk UTH) i maj 2009. 
Tilkendegivelse om den udmærkede 
formandsberetning som i sin form førte til en 
reel og god drøftelse. 
Tak til bestyrelsen for et godt arbejde. 

 
 

FORMANDSBERETNING 
 
af Michael Riis, formand 

 
Formandsberetning til Seminariernes Religionslærerforenings generalforsamling, Løgumkloster 
27/11, 2008. 
 
Året generelt 
 
Oven på de dramatiske kampe om 'retten' til 
og indholdet af KLM-faget de forrige år har 
denne sæson været et ret fredeligt år, set fra 
bestyrelsens side. De forskellige opfattelser af 
tingene ifm. KLM er rykket ned 'under' det 
niveau vi som bestyrelse kan have politisk 
indflydelse på: ud til de lokale 
studieordnings-, fagfordelings-, 
eksamensordningsbeslutninger. Hvordan det 
er gået rundt omkring har vi som bestyrelse 
måske en vis fornemmelse af, men vi har ikke 
noget grundigt, empirisk baseret overblik – 
men i stedet for fornemmelser, så lad os bruge 
debatten i forlængelse af denne beretning til at 
oplyse hinanden om de forskellige lokale 
forhold. Med sigte på om der er mere vi som 

forening og bestyrelse kan gøre i den 
nuværende situation. 
 
Det har altså været et lavintensivt år i 
bestyrelsen, hvor vi har kunnet nøjes med to 
bestyrelsesmøder: 
 januar 08 – fællesbestyrelsesmøde med 

øvrige religionslærerforeninger på RPC 
 februar 08 – ordinært bestyrelsesmøde, 

hvor hovedpunkter var kursusplanlægning 
– og skitsering af et brev til 
undervisningsministeren om KLM-
fagligheden i de alternative 
læreruddannelser, der tænkes udbudt i 
samarbejder med universiteter. 
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Læreruddannelse i samarbejde med 
universiteterne 
 
Brevet til undervisningsministeren har man 
kunnet læse i Medlemskommunikation 2, 
2008, der udkom her først i november på 
www.medlemskommunikation.dk.  
Vores bekymring er jo, at man i de forslag til 
alternative læreruddannelser, som er kommet 
frem, ikke kan finde noget som helst, der 
minder om KLM's særlige professionsrettede 
generalistfaglighed – og det er en stor skam, 
både for læreruddannelsen og da også for os 
selv. 
Vi skrev derfor til Haarder, om han ikke nok 
ville redde faget og dets faglighed med ind 
også i den sammenhæng – og for få dage 
siden fik vi svar: det vil han ikke. Men han 
kan godt li' os. Spørgsmålet er, om det er nok. 
Hans svar lyder: [læst op på 
generalforsamlingen; kan læses andet steds i 
dette nummer af e-MK]. Altså: Lad os afvente 
de konkrete forslag til samarbejdsmodeller. 
Men nu har vi da i et brev fra ham nogle 
punkter, hvor vi kan undersøge, om han gør 
ret i at stole på, at universiteterne og 
professionshøjskolerne vil medtænke KLM-
tematikkerne i deres uddannelsesforslag. 
 
Meritlæreruddannelsen 
 
Der kom jo i året så også en ny 
bekendtgørelse om meritlæreruddannelse. 
Uden at nogen tænkte på KLM i den 
forbindelse. Bestyrelsen fik ikke ytret sig til 
myndighederne i den sags sammenhæng – 
skønt generalforsamlingen sidste år 
opfordrede os til det. Bestyrelsens vurdering 
var, at det ville være omsonst at forsøge sig 
med at foreslå mere obligatorisk indhold ind i 
en uddannelse, hvis primære funktion er at 
blive overstået så hurtigt som muligt – af 
hensyn til folkeskolens 
lærerforsyningsmangel. Og man ser jo også 
præcis denne tankegang i Haarders seneste 
svar – de alternative uddannelser SKAL være 
anderledes end den ordinære. Åbenbart også i 
kvalitativ forstand. For det handler om at få 

fat i andre folk end dem, der vælger den 
ordinære. 
 
Og lad os da så gå til den ordinære 
læreruddannelse, som vi har endnu, og hvor vi 
er endnu: 
 
KLM-faget 
 
Hvad er erfaringerne efter sommereksamen? 
Gik samarbejdet med andre 
medeksaminatorer frugtbart eller 
problematisk? Samarbejdet med 'fremmede' 
censorer? – Jeg opfordrede i en klumme i 
Medlemskommunikation til, at man tilsendte 
sine erfaringer og eventuelle forslag til 
forandringer til censornæstformanden for 
KLM: Lakshmi får ordet… 
 
Linjefaget 
 
Er man nogle steder gået i gang med 
undervisning i linjefaget efter den nye 
læreruddannelse? 
Ikke mig bekendt [Dog: Århus; Aalborg]. 
Men nu nærmer det 3. år af den ny LU sig jo, 
efter sommerferien. Og det bliver så uhyre 
spændende at få et overblik over, hvordan 
linjefagsvalgene falder ud: Hvor mange steder 
vil der slet ikke blive oprettet linjehold med 
religion? Hvor få studerende vil man være 
parat til at acceptere som bærende for en 
holdoprettelse? – Hver især kender vi måske 
allerede nu tallene for det kommende år, og 
jeg opfordrer altså til, at vi som forsamling 
orienterer hinanden under behandlingen af 
dette punkt og overvejer, om der er noget vi i 
fællesskab kan finde på at foretage os… [Der 
var til generalforsamlingen fremkommet en 
oversigt over fordelingen af linjefagsvalg på 
landsplan. Denne uddeltes og dannede 
udgangspunkt for drøftelsen af dette punkt.] 
 
EFTRE 
 
Vi er midt mellem to konferencer – 2007-
2010. Så ikke noget nyt fra den front. 
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Fællesudvalget vedr. kristendoms-
undervisning 
 
Ingen af bestyrelsens medlemmer havde 
mulighed for at deltage i mødet i år – og årets 
tema var da også en smule ved siden af vores 
fokus, nemlig konfirmandundervisningens 
forhold. Så heller ikke mere derfra. 
 
Medlemskommunikation 
 
Ligesom sidste år – en stor tak til Irene 
Larsen, som yder en stor indsats for at gøre 
hvert nummer både interessant og 
indbydende.  
Jeg håber, at I er glade for bladet i den nye 
form – nu er der udkommet i alt 5 numre, så 
vi er ikke helt nye, men alligevel.  
Udgivelsesfrekvensen er ikke så hyppig som 
forventet – vi regnede med tre numre pr. år – 
men i realiteten når vi kun at lave to, sent 
forår og sent efterår. Vi er meget interesseret i 
kommentarer til bladet. Bruger I det, fx? Er 
det for lidt med to numre årligt? Savner I 
hyppigere muligheder for at kunne komme til 
orde? Hvorfor skriver I ikke noget mere til 
det? 
 
 
Kursussituationen 
 
Igen i år er vi nødt til at drøfte de forskellige 
aspekter af kursusudbud med foreningen som 
arrangør: 
Hvilke kurser er der primært brug for? – altså 
indhold. 
Hvornår skal kurset helst placeres? 
Hvor længe skal det vare? 
Og Hvor skal det placeres? 
 

Vores erfaring med det seneste store kursus – 
Luther-/Wittenberg-kurset – der blev aflyst, 
har gjort os noget tilbageholdende med de helt 
store planlægningsmanøvrer fra bestyrelsens 
side. Vi talte også om det sidste år, og et af 
forslagene var en 2-års turnus: lille kursus år 
1, rejsekursus år 2. Men hvad er 
medlemmernes forventning til deres 
bestyrelse på dette område – i disse år? 
 
Mht. placering: Løgumkloster er en god og 
behagelig samarbejdspartner, men det står jo 
ikke skrevet i en regel, at foreningens kurser 
skal finde sted her. Du må ikke bryde din 
stedfasthed! 
Og ikke alle foreningens medlemmer er lige 
begejstrede for stedet her.  
 
Inputs til alle aspekter af kursusvirksomheden 
er meget velkomne. 
 
--- 
[Beretningens punkter blev drøftet undervejs, 
punkt for punkt. Se referat andet sted i dette 
nummer af e-MK.] 
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MIT FØRSTE ÅR MED KLM 
 
Af Anne-Mette Nortvig, Læreruddannelsen i Holbæk 

 
 
Efter at vi nu har haft fornøjelsen af KLM-
faget i læreruddannelsen i snart to år, kunne 
det være en ide at samle op på erfaringer, 
oplevelser og overvejelser med faget set fra 
underviserperspektiv. Derfor kommer her lidt 
overvejelser over faget kristendomskundskab/ 
livsoplysning/medborgerskab med 
udgangspunkt i læreruddannelsen i Holbæk.  
 
Krist/liv – Nu med Medborgerskab 
Da vi for nu længe siden opdagede, at vores 
gamle krist/liv-fag fremover også skulle 
behandle emnet medborgerskab, blev vi i 
Holbæk meget begejstrede. Så vidt vi kunne 
vurdere lå mange af elementerne allerede i 
krist/liv-faget, og det at skulle sætte sig ind 
noget nyt stof var ikke noget, vi ikke havde 
prøvet før. Teologer skal jo ofte lige sætte sig 
ind i fx islam, buddhisme, hinduisme og 
fagdidaktikken, inden undervisningen i 
linjefaget påbegyndes, så en smule 
medborgerskab kunne vel ikke slå nogen af 
pinden. Samtidig øjnede vi muligheden for 
efteruddannelse, idet masteruddannelsen i 
medborgerskab blev udbudt på DPU. Det 
skulle dog vise sig, at tingene skulle gå lidt 
anderledes. For det første var det ikke os alle, 
der fik lov at tage en master i medborgerskab, 
da den lokale økonomi i Holbæk pludselig 
viste sig fra sin negative side, og for det andet 
var der også andre faggruppers interesser at 
tage hensyn til fra ledelsens side. Derfor blev 
faget hos os som mange andre steder delt op, 
sådan at vi i den gamle krist/liv-faggruppe 
skulle arbejde sammen med kolleger fra den 
pædagogiske og den samfundsfaglige 
faggruppe "om den del af faget, der havde 
med medborgerskab at gøre", som det hed.   
 
Samarbejde 
I princippet er det jo en fornuftig løsning: 
faget bliver varetaget af lærere med forskellig 
uddannelse og dermed forskellig tilgang til  

 
fagets indhold. Her kan man diskutere, om 
ikke det skulle være muligt for én enkelt lærer 
at sørge for at praktisere forskellige tilgange 
til faget og ikke alene at tale om 
perspektivskifte som en teoretisk mulighed 
men også i sin undervisning i praksis at 
foretage sådanne. For perspektivskift er jo for 
mange religionslærere en dyd.  Når vi 
alligevel kan finde samarbejdet om faget en 
god ide, beror dette ikke på argumentet om 
perspektivskrift men om, mener jeg, at de 
forskellige faglige traditioner og viden kan 
være en fordel at bringe i spil i KLM. 
 
I praksis er dette delearbejde dog ikke altid 
let, fordi KLM-faget lægger op til, at der 
arbejdes på tværs af fagets indholdsområder. 
Derfor kan vi ikke bare reservere en del af 
året til medborgerskab, mens vi er 
fuldstændig tavse om området i alle de andre 
timer. Men kompromis'et blev altså hos os et 
samarbejde i M-delen med særlig fokusering 
på medborgerskabsproblematikker i udvalgte 
uger. Vi, i den gamle krist/liv-faggruppe, fik i 
år 100 af de 120 timer pr. hold, mens 
pædagogik- og samfundsfagsfaggruppen løb 
med de resterende 20.  
 
På tværs eller på langs 
Dette aspekt i KLM-faget, at man skal 
behandle emnerne på tværs, så områderne 
gensidigt belyser hinanden, peger for os at se 
på nogle overvejelser med hensyn til 
tilrettelæggelse af undervisningen og 
behandling af faget. Enten kan man 
tilrettelægge med udgangspunktet på tværs af 
fagets ckf og se på temaer, der berøres både 
religionsfagligt, idehistorisk og 
medborgerskabsrettet, eller man kan på skift 
tage udgangspunkt i et af fagets ckf, og 
herudfra perspektivere ud til resten af fagets 
områder, og på den måde gå "på langs" i 
faget.  
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Ulemperne i tematilgangen kan være at de 
studerende i forvejen er for dårligt rustede og 
ved for lidt om emnerne til at kunne 
sammenligne og tematisere fra begyndelsen af 
året, mens ulemperne i "på langs"-tilgangen 
kan blive at det for nogle er vanskeligt at se 
faget som et samlet fag, men at det kan 
risikere at blive opfattet som tre forskellige 
fag: et om religion, et om filosofi og etik og et 
om medborgerskab. Denne problematik kan 
som nævnt blive mere udtalt, hvis faget deles 
mellem flere lærere. Vi har derfor forsøgt at 
lave en mellemting i Holbæk, så vi starter "på 
langs" med tre indholdsområder i faget, 
hvorefter vi i anden omgang forsøger at samle 
trådene og se temaer på tværs af religion, 
filosofi og medborgerskab og ud fra disse 
forskellige synsvinkler, sådan at KLM ender 
med at være ét fag også set fra den 
studerendes synspunkt. 
 
De studerende 
Efter hvad de studerende tilkendegiver, er 
KLM-faget spændende og udbytterigt, og de 
udtrykker i evalueringer af faget, at de kan se 
relevansen af KLM i forhold til lærerjob og 
skolevirkelighed. Dette så vi også sidste 

sommer komme til udtryk ved 
eksamensbordet for manges vedkommende, 
hvor det var let for dem at trække linjer og 
problemstillinger ud til praksiserfaringer fra 
praktik eller job i folkeskolen. Endda i højere 
grad end det gjorde ved de gamle krist/liv-
eksaminationer, er mit indtryk. Dog mener vi 
også at kunne se, at de studerende i KLM i 
tydelig grad samlet set placerer sig enten i den 
ene eller anden ende af karakterskalaen, mens 
vi synes at kunne huske, at der i krist/liv-faget 
lå flere studerende i midterområdet. Om dette 
har noget at gøre med den nye karakterskala, 
KLM som fag eller vores hukommelse, kan 
måske diskuteres. De studerende, der så, at de 
samme områder kan ses ud fra forskellige 
perspektiver og dermed blev i stand til at 
problematisere disse på en selvstændig måde, 
fik en god fornemmelse for faget og fik gode 
resultater ved eksamen, mens der dog også 
var studerende, der ikke forstod 
sammenhængene i KLM-faget, især fordi 
deres forståelse for de enkelte elementer i 
faget ikke var stærk nok. Generelt er vores 
studerende altså meget glade for faget, 
engagerede og interesserede, og kun meget få 
udtrykker ligegyldighed, - og dette varer 
næsten altid kun indtil de forstår, at bl.a. en 
alvorlig eksamen venter. 
 
Så hvad der startede i begejstring, kom ind i 
lidt praksisrelaterede samarbejdsmæssige 
fagopdelinger, går nu alligevel ganske godt, - 
også selvom KLM handler om næsten alt 
mellem Himmel og Jord, og at det anskues ud 
fra perspektiver, der grænser til det 
Uendelige. 
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FORSØG MED ÆNDRET EKSAMENSFORM FOR KLM   
Læreruddannelsen Zahle 
 
Af Bjørg Christensen og Mette Marie GräsKokholm 

 
 
På opfordring af deltagere ved det senest 
afholdte censormøde følger hermed en 
beskrivelse af den nye eksamensform for 
KLM ved Læreruddannelsen Zahle. 
 
Sommeren 2008 var som bekendt første gang, 
der skulle afholdes KLM-eksamen i 
læreruddannelsen. På Læreruddannelsen 
Zahle havde faggruppen udarbejdet den lokale 
studieordning TPF

1
FPT med udgangspunkt i 

daværende rektorforsamlings udmelding 
vedrørende eksamensformer i den nye 
læreruddannelse. Hver studerende afleverede 
således i slutningen af april 2008 fire 
studieprodukter i form af fire 
problemformuleringer, der var udarbejdet i 
løbet af året i tilknytning til fire 
refleksionsessays og revideret under 
vejledning op mod aflevering. De fire 
problemformuleringer skulle samlet set 
dække fagets tre hovedindholdsområder 
samtidig med, at de enkeltvis skulle kunne 
perspektiveres bredt ud i faget. 
 
På en given dato i maj blev en af den 
studerendes fire problemformuleringer ved en 
digital procedure trukket ud, og den 
studerende fik herefter syv dage til at skrive 
en synopsis med den pågældende 
problemformulering som omdrejningspunkt. 
Så langt mindede eksamensordningen på 
Zahle nok en del om eksamensordninger 
andre steder i landet, dog med den væsentlige 
undtagelse, at vi i faggruppen på Zahle havde 
indskrevet i studieordningen, at synopsen ikke 
skulle indgå i vurderingen, eftersom vi tænker 
en synopsis som et eksamensoplæg, der ikke i 
sig selv udgør et afgrænset og afrundet hele. 
Desuden har vi ønsket at lægge vægt på  
                                                 
TP

1
PT Studieordningen kan ses på hjemmesiden: 

HUhttp://www.nzs.dk/UH 

 

 
mundtligheden og den studerendes 
erhvervede kompetence til at indgå i en 
samtale om fagets indholdsområder.  
 
Eksamen forløb overordnet set fornuftigt, 
men der var imidlertid et par punkter, hvor vi 
kunne ønske os en mere hensigtsmæssig 
proces. Da ledelsen ligeledes gjorde 
opmærksom på logistiske problemer ved 
eksamensordningen i 2008 tog faggruppen 
derfor initiativ til en dispensationsansøgning, 
så vi kunne afprøve en ny og enklere 
eksamensform. 
 
Problemerne ved 2008-ordningen var efter 
vores vurdering følgende: 
- Ingen mulighed for vejledning under 

synopsisskrivning, hvilket medførte en 
risiko for, at den studerende for vild for 
eksempel i en for snæver behandling af 
problemformuleringen. 

- Den studerendes arbejde med 
refleksionsessayene i løbet af året kom til 
at stå underligt usammenhængende med 
eksamensoplægget i form af synopsen. 

- Hertil kom, at studiekontoret gjorde 
opmærksom på kompleksiteten i det 
administrative arbejde i forbindelse med de 
nye eksamensformer. 

 
Hovedessensen i faggruppens forslag til en ny 
eksamensform blev derfor at afskaffe 
synopsisskrivning efter lodtrækningen. Dette 
ville lette den administrative proces, og ville 
samtidig løse problemet med, at de studerende 
skulle skrive en synopsis uden mulighed for 
vejledning.  
 
Da der imidlertid gerne fra den studerende 
skulle være et skriftligt produkt, som 
eksamenssamtalen kan tage sit udgangspunkt 
i, valgte vi at lade de studerende aflevere fire 
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problemformuleringer med tilhørende 
dispositioner inden lodtrækningen. Disse fire 
papirer udarbejdes under vejledning og er 
snævert knyttede til fire obligatoriske 
refleksionsessays, som den studerende 
udarbejder i løbet af året.  
 
Ved et refleksionsessay forstår vi: 
- En tekst, hvor den studerende udtrykker og 

fastholder væsentlige refleksioner i 
tilknytning til undervisningen og studiet. 

- En tekst, som tydeligt bærer præg af at 
være led i en proces. Der er altså ikke tale 
om en færdig skrivelse, snarere et papir, 
som udmærker sig ved at give den 
studerende plads til at udtrykke og 
fastholde væsentlige spørgsmål. 

- En tekst, der er befordrende for brug af 
skriftlighed i den løbende refleksion over 
studiets indhold og form. 

 
Refleksionsessayet fylder to normalsider og 
kan være struktureret således, at første side 
indeholder problemstilling, 

problemformulering og en kommenteret 
disposition for behandling af 
problemformuleringen. Anden side i essayet 
kan indeholde refleksioner i tilknytning hertil. 
Dette kunne for eksempel være, hvilke 
spørgsmål udover de valgte, der ligeledes 
kunne rejses, samt hvilke temaer der kunne 
uddybes. 
 
Ideen er, at den studerende i al væsentlighed 
kan bruge første del af sit refleksionsessay 
som eksamensoplæg dog suppleret med et 
afsnit, hvor problemformuleringen 
perspektiveres til faget i dets bredde. De 
studerendes arbejde med refleksionsessayene 
henover året får en anden vægtning, når 
arbejdet er eksamensrelevant, ligesom 
eksamen ideelt set i højere grad bliver 
sammenhængende med det studium, som 
faktisk har fundet sted. 
 
Den nuværende studieordningstekst for 
eksamen i KLM ser følgelig således ud: 

 
 
 
Eksamen 
 
-  Den studerende afleverer fire problemformuleringer med tilhørende disposition for faglig 

behandling. De fire problemformuleringer og dispositioner er udarbejdet i tilknytning til årets 
fire refleksionsessay.   

 De fire problemformuleringer skal tilsammen dække fagets tre indholdsområder: religion og 
kultur, idehistorie og etik, demokrati og medborgerskab. Desuden skal der indgå mulighed for 
relevant perspektivering til fagets fjerde indholdsområde: it og den virtuelle verden. 

 
- De fire problemformuleringer med tilhørende dispositioner afleveres i begyndelsen af maj. 
 
- Der trækkes lod blandt de fire problemformuleringer med tilhørende dispositioner. 
 
- Alle fire problemformuleringer med tilhørende dispositioner sendes til censor, og det markeres 

hvilken af de fire, der er udtrukket og skal danne udgangspunkt for eksamenssamtalen. 
 
- Eksamenssamtalen er individuel, men de fire problemformuleringer og tilhørende dispositioner 

kan udarbejdes i grupper. 
 
- Eksamen er en individuel mundtlig prøve, der former sig som en samtale med udgangspunkt i 

problemformulering og disposition. 
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- Bedømmelsen foretages alene på grundlag af samtalen, og der lægges vægt på den studerendes 

evne til selvstændig refleksion og til at sætte det faglige stof i begrundet relation til skolens 
virkelighed. 

 
 
 
Det bliver spændende at se, hvorledes den 
kommende eksamen vil forme sig. Håbet er, 
at flere studerende grundet den tidlige 
aflevering kommer ordentlig i dybden med en 
fokuseret besvarelse af deres 
problemformulering, og samtidig må man 
formode, at de bliver bedre orienteret i 
bredden af faget, da de skal gennemtænke og 

nedskrive eksamensoplæg indenfor fire 
forskellige områder. Som sidegevinst lettes 
censorernes læsebyrde. 
 
Vi vender gerne tilbage med en evaluering af 
sommerens eksamen til efteråret. 
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MENNESKERETTIGHEDER, RELIGIONSUNDERVISNING  
OG MEDBORGERSKAB 
Kritiske bemærkninger i anledning af en norsk læreplansrevision 
 
Af Keld Skovmand 

 
Denne artikel falder i tre dele: Først 
kommenterer jeg den seneste revision af KRL 
(hvor det bliver til RLE), dels i lyset af 
situationen i Danmark, dels på baggrund af en 
diskussion af forholdet mellem religion og 
menneskerettigheder. Dernæst diskuterer jeg 
forholdet mellem fagets indholdsområder, 
overordnet set mellem religion og filosofi. 
Endelig illustrerer jeg via to 
socialdemokratiske fortællinger fra min egen 
biografi, hvorfor arbejdet med religionsfagligt 
og idéhistorisk stof bør være 
sammenhængende, ikke adskilt, og 
perspektiverer det til det nye fag i dansk 
læreruddannelse: 
kristendomskundskab/livsoplysning/ 
medborgerskab. Idéen til udtrykket 
"socialdemokratiske fortællinger" stammer fra 
udkastet til læreplan for RLE, hvor der tales 
om "tekster og fortellinger som uttrykker et 
humanistisk livssyn" (det første 
kompetencemål for "Livssyn" efter 4. 
klassetrin). Jeg forstår, at denne formulering 
har givet anledning til at tale om 
"humanistiske fortællinger", og at det har 
givet problemer med at udsondre det rent 
humanistiske til forskel fra det religiøse. Mine 
socialdemokratiske fortællinger viser, at disse 
problemer har deres kulturgenetiske årsager. 
 
Læreplansrevisionen i Norge i et kritisk 
perspektiv 
Situationen i Danmark 
Det kan godt vække forundring, at det gamle 
KRL-fag er blevet kendt i strid med 
menneskerettighederne. Man kan naturligvis 
altid diskutere det rimelige i dommen (se 
nedenfor), men min reaktion handler nok så 
meget om, at KRL sammenlignet med 
grundskolefaget kristendomskundskab i 
Danmark forekommer at være både objektivt 
og pluralistisk – og at jeg nok er skeptisk over 

for, om det også bør være så kritisk, som 
dommen lægger op til. Sat på spidsen: Hvis 
KRL-97 er en krænkelse af 
menneskerettighederne, er læreplanen for 
kristendomskundskab (de såkaldte "Fælles 
Mål") nærmest for et folkedrab at regne 
(http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Kristend
omskundskab/formaal.html). I 
Folkeskolelovens §6 står der følgende at læse:  
Kristendomsundervisningens centrale 
kundskabsområde er den danske folkekirkes 
evangelisk-lutherske kristendom. På de ældste 
klassetrin skal undervisningen tillige omfatte 
fremmede religioner og andre livsanskuelser. 
Stk. 2. Et barn skal efter anmodning fritages 
for at deltage i undervisningen i 
kristendomskundskab, når 
forældremyndighedens indehaver skriftligt 
over for skolens leder erklærer selv at ville 
sørge for barnets religionsundervisning. 
Fritagelse kan normalt kun ske fra 
begyndelsen af et skoleår. Er barnet fyldt 15 
år, kan fritagelse kun ske med barnets 
samtykke. 
Kristendomskundskab er det eneste 
grundskolefag, der har fastsat sit centrale 
kundskabsområde på lovniveau. Det er 
påfaldende med den meget eksplicitte 
prioritering af kirkens kristendom – ikke 
kulturens eller befolkningens (jf. også 2005-
ændringen fra "tru" til 
"kristendomsforståning" i opplæringslova § 2-
4). Også det noget forældede udtryk 
"fremmede religioner" skurrer i ørerne: 
fremmede for hvem? Det smager af 
etnocentrisme – og af krænkelser af 
menneskerettighederne, der klart overstiger, 
hvad den norske stat har gjort sig skyldig i. 
Det kommer tydeligere frem, når man ser på, 
hvad formuleringen vedr. undervisningen på 
de ældste klassetrin i realiteten betyder: I 
læreplanen er der nemlig ikke fastsat mål for 
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undervisningen i det centrale kundskabs- og 
færdighedsområde "ikke-kristne religioner og 
andre livsanskuelser", da fastsættelsen af 
sådanne mål vil være i strid med 
Folkeskolelovens §6, stk- 2. Det giver oplagt 
en uligevægt og ulighed i behandlingen af 
kristendommen og andre religioner. 
Undervisningen i faget fordeler sig 
nogenlunde jævnt med undervisning i hele 
grundskoleforløbet (typisk 1 ugentlig lektion), 
undtaget 7. eller 8. klasse, hvor majoriteten af 
de etniske danske børn går til 
konfirmationsforberedelse, og skolen derfor 
ikke tilbyder undervisning i 
kristendomskundskab. Bestemmelsen om, at 
undervisningen i andre religioner først er 
obligatorisk i de ældste klasser er historisk 
begrundet i, at skolens undervisning har været 
en del af kirkens dåbsoplæring – og at 
børnene skal være rodfæstet i deres eget 
(kristendommen), inden de møder det 
fremmede. Den var ikke gået i Norge – 
hverken før eller efter 2005. 
  
Det danske grundskolefag er sammensat af 4 
centrale kundskabs- og færdighedsområder 
(CKF): Livsfilosofi og etik, Bibelske 
fortællinger, Kristendommen i historisk og 
nutidig sammenhæng og Ikke-kristne 
religioner og andre livsanskuelser. 
Kristendommens fortællinger udgør med 
andre ord et indholdsområde for sig 
(fortællinger fra andre religiøse traditioner 
nævnes ikke), og kristendommen udgør 2 ud 
af 4 områder, hvoraf det CKF, der helt 
specifikt vedrører ikke-kristne religioner, 
systematisk er underprioriteret. CKF'et 
Livsfilosofi og etik er tænkt som en almen (og 
en almenreligiøs) tilgang til faget, hvor 
"livsfilosofi" refererer til børnenes kapacitet 
til at stille spørgsmål til tilværelsen, som kan 
bearbejdes (eller besvares) i arbejdet med det 
faglige stof, hvortil filosofi og 
livssynshumanisme ikke regnes: Der nævnes 
ingen filosoffer i hele læreplanen på 76 sider; 
begreber som humanisme, sekularisering og 
religionskritik er heller ikke nævnt. 
 

Det står med andre ord helt galt til i Danmark. 
Vi ville uden tvivl være hjemfaldne til dom, 
hvis vi ikke havde fritagelsesparagraffen (§ 6, 
stk. 2 ovenfor). 
Menneskerettighedsdomstolens afgørelse i 
KRL-sagen er faktisk blevet et paradoksalt 
argument for at fastholde 
fritagelsesparagraffen i Danmark: For at 
kunne bevare et fag, der efter alt at dømme er 
i strid med menneskerettighederne, fastholder 
vi fritagelses-muligheden, som færre og færre 
forældre gør brug af. Forholdene i Norge – 
både før og efter ændringen i 2005 – er i min 
opfattelse klart at foretrække. Om de påtænkte 
ændringer i 2008 også er til det bedre, er jeg 
mere i tvivl om. 
 
Menneskerettighederne som 
religionserstatning og modernitetens 
sharia? 
Den afsagte dom mod den norske stat vedr. 
KRL afspejler en tendens, som jeg opfatter 
som problematisk: Menneskerettighederne 
udgør her grundlaget for den højeste 
(overnationale) retsinstans, som 
(tilsyneladende) indiskutabelt fastsætter, 
hvordan menneskerettighederne skal fortolkes 
og udleves. De normer, der formuleres her, 
skal følges af alle stater, der har ratificeret 
konventionen om menneskerettighederne. 
Menneskerettighederne bliver modernitetens 
credo, det, vi alle er fælles om at bekende os 
til og være forpligtet på, en form for 
religionserstatning. I sekulariseringens hellige 
navn lader vi menneskerettighederne fylde det 
hul ud, som kristendommen ved sin bortgang 
har efterladt i mange europæiske lande. Det er 
ikke i sig selv en begrædelig udvikling, men 
man skal passe på, at menneskerettighederne 
ikke griber om sig, og være på vagt, når de 
begynder at udvise religionslignende træk. Og 
det sker fx, når menneskerettighederne gøres 
absolutte, og når de bliver lagt til grund for en 
umyndiggørende detailstyring.  
 
Tendensen til at gøre menneskerettighederne 
absolutte afspejler et problematisk grundtræk 
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ved dem, som den danske idéhistoriker Hans-
Jørgen Schanz har peget på:  
Det paradoksale er altså, at den epoke i 
menneskehedens historie, hvor 
menneskerettighederne erklæres og 
institutionaliseres for første gang, også er den 
epoke, hvor der sker en massiv afvisning af 
det grundlag, nemlig det metafysiske – eller 
naturretten – som gav menneskerettighederne 
en absolut gyldighed (Schanz 2001, 34).  
 
Problemet er altså, at menneskerettighederne 
for at kunne være universelle rettigheder må 
hævdes at have absolut gyldighed, og at 
denne gyldigheds forankring samtidig 
principielt afvises: Man gør op med absolutte 
autoriteter, men indsætter en ny. Denne 
tendens gør man klogt i at være på vagt over 
for, fordi den vanskeliggør den kritiske 
diskussion af menneskerettighedernes indhold 
– og deres mål og med. 
Menneskerettighederne er nok universelle 
(eller baserer sig på en påstand om, at de er 
det), men de er ikke evige. De er derimod 
opstået i en historisk kontekst, og de fortolkes 
videre i historiske kontekster, der løbende er 
underlagt forandringer og fortolkninger. Det 
er derfor vanskeligt at udlægge noget meget 
bestemt af menneskerettighederne i en 
bestemt historisk kontekst. Der er ikke nogen 
let og lige vej fra princip til praksis. 
Afgørelsen i KRL-sagen er også et 
vidnesbyrd herom: Den blev truffet med en 
stemmes flertal (9 mod 8). Men dommen har 
absolut gyldighed. 
 
Den umyndiggørende detailstyring viser sig, 
når den højeste menneskerettighedsinstans 
blander sig i, hvordan et enkelt skolefag i et 
lands grundskole skal udformes. Det siger 
både noget om instansens selvopfattelse, men 
også en hel del om, hvordan domstolen 
opfatter religion og religions-undervisning – 
nemlig som noget normativt og farligt, noget, 
børnene kan tage skade af, og som de derfor 
skal beskyttes imod. Det virker, som om 
friheden fra religion opfattes som en 
væsentligere ret end friheden til religion. 

Respekt for menneskerettighederne eller 
mennesket? 
I forhold til én af menneskerettighedernes 
mest grundlæggende værdipræmisser, Kants 
påstand om, at mennesket skal behandles som 
mål, og ikke kun som middel, støder vi på nok 
et paradoksalt problem: Hvis 
menneskerettighederne bliver gjort til et mål, 
er mennesket så reduceret til et middel? Laver 
man om på et fag og en pædagogisk praksis af 
respekt for menneskerettighederne eller af 
respekt for mennesket og dets værdi? Hvad er 
det afgørende: Den retsinstans, der fortolker 
og forvalter menneskerettighederne, eller de 
mennesker, der indgår i den 
mellemmenneskelige praksis, som 
undervisningen er? Har vi glemt oplysningens 
valgsprog? Sapere aude! Tilsidesætter vi både 
undervisernes og elevernes autonomi, når vi 
bøjer os for en domstols afgørelse? Er der 
grund til ikke blot at blive oprørt, men også at 
gøre oprør? 
 
Religionsfriheden, som dommen vedr. KRL 
er begrundet i, fremgår af formuleringerne i 
artikel 18 i "Verdenserklæringen om 
menneskerettighederne". Det er under 
henvisning hertil, at undervisningen skal være 
"objektiv, kritisk og pluralistisk". 
Umiddelbart forekommer det mig, at det krav 
– og den medfølgende kritik af KRL – ikke 
umiddelbart kan udledes af artikel 18. I det 
mindste vil jeg ret let kunne drage nogle 
andre religionspædagogiske konsekvenser af 
den artikel. Og jeg spørger mig selv, hvilket 
syn på religion og religionsundervisning de 
dommere, der har afsagt den konkrete dom, 
har? Er denne afgørelse vilkårlig, når det 
kommer til stykket? Man fornemmer en 
underliggende aversion imod religion som 
sådan, en aversion, der ikke kan begrundes i 
artikel 18, men som nok er en arv fra 
oplysningstidens religionskritik, som vi i den 
religionspædagogiske praksis skal vide at 
forvalte myndigt. 
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Født eller skabt lige? 
Menneskerettighederne kan enten forholde sig 
inkluderende eller (mere eller mindre) 
ekskluderende til religion, og den metafysiske 
forankring kan være mere eller mindre 
tydelig. Forskellen afspejles af ordvalget i 
artikel 1 i de grundlæggende erklæringer: 
Hvor den amerikanske 
uafhængighedserklæring fra 1776 taler om, at 
"alle mennesker er skabt lige, og at de af 
deres Skaber har fået visse umistelige 
rettigheder", tilskriver "Den franske erklæring 
af menneskets og borgerens rettigheder" fra 
1789 (i lighed med FN's fra 1948) mennesket 
rettigheder med henvisning til dets fødsel, 
ikke dets skabelse. De to sidstnævnte er 
derfor uden religiøs forankring eller 
overbygning, men – som vi har set – ikke 
derfor renset for metafysik. Disse to måder at 
opfatte og begrunde menneskerettighederne 
på ledsages principielt af to forskellige måder 
at opfatte forholdet mellem 
menneskerettigheder og religion på: Anser 
man mennesket for skabt lige, giver det plads 
til religion, og der hævdes ikke et 
modsætningsforhold mellem 
menneskerettigheder og religion (som i USA). 
Anser man det for født lige, kan det omvendt 
resultere i et modsætningsforhold (som i 
Frankrig). 
 
Der kan i sammenhængen være grund til at 
lægge sig K.E. Løgstrups ord på sinde:" 
Bagved eller neden under alle uligheder er der 
en dybere liggende lighed, som vi ikke først 
politisk stilles i, men som vi altid allerede af 
naturen befinder os i" (Løgstrup 1987, 18). 
Løgstrup taler i den forbindelse om, at 
ligheden er" kosmisk" og forbinder denne 
lighed med menneskerettighederne. Hvis vi 
ikke er i stand til at fastholde, at der er noget 
over (eller under) menneskerettighederne, 
som de (og mennesket selv) er begrundet i, 
risikerer vi helt enkelt at gøre mennesket til 
middel for menneskerettighederne i stedet for 
deres mål. Menneskerettighederne står i fare 
for at blive altings målestok, og det er ifølge 
Løgstrup netop fraværet af en målestok, der 

sikrer menneskets dets værd: "Kort sagt, for et 
menneskes betydning og værd findes der 
ingen målestok, og når der ikke gør det, er 
mennesker lige" (Løgstrup 1983, 128). Gør vi 
menneskerettighederne til målestok, risikerer 
vi at sætte lighedstanken over styr. 
Spørgsmålet er, om Løgstrup her præsenterer 
os for muligheden af en mellemposition, hvor 
mennesket hverken er skabt eller født ud af 
intet, og om det at indskrive mennesket i en 
sammenhæng, det ikke selv har defineret, 
ændrer vort syn på forholdet mellem 
menneskerettigheder og religion? Det tror jeg, 
det gør. 
 
Religionspædagogisk ulydighed: religion og 
menneskerettigheder i undervisningen 
Det er på den baggrund, at jeg gerne vil 
opfordre til religionspædagogisk ulydighed 
over for domstolsafgørelsen – men ikke over 
for menneskerettighederne. Vi vinder hverken 
pædagogisk eller dannelsesmæssigt noget ved 
at give os religionsforskrækkelse og 
berøringsangst i vold. Børnene skal i skolens 
pluralistiske religionsundervisning møde alle 
aspekter af det – i videste forstand – religiøse 
liv og ikke kun opleve det på en beskrivende 
og objektiverende distance. Det indebærer, at 
børnene skal møde forkyndelse og 
religionsudøvelse i undervisningen – også 
selvom det er ulovligt! De må også gerne 
møde forkyndelsen i form af forkyndere, fordi 
disse er kilder til viden om religion, og fordi 
de repræsenterer en autenticitet. Den 
professionelle underviser skal blot ikke påtage 
sig forkynderens rolle, men lade de 
professionelle forkyndere om det. 
Underviseren skal heller ikke formidle sin 
egen religiøse eller eksistentielle praksis til 
eleverne, men sammen med dem afprøve 
forskellige religiøse praksisser som en del af 
den pædagogiske praksis. Hvis man vil vide, 
hvordan en bøn virker (eller kan virke), skal 
man prøve at bede den sammen med nogle 
andre – og man bliver hverken kristen eller 
skadet for livet af at bede Fader Vor. 
Religiøse sange kan man frit synge, hvis man 
ikke lader det blive ved sangen, og aktiviteten 
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støtter op om et fagligt og pædagogisk formål, 
der ikke er underlagt et religiøst. Salmer er en 
religionspædagogisk aktivitet, ikke 
religionsudøvelse, så længe den forekommer i 
skolen og ikke i kirken. Selvom salmesang er 
en del af religionsudøvelsen for nogle rent 
privat, er den en pædagogisk aktivitet for alle, 
når den foregår i skolens offentlige regi – 
også selvom aktiviteten lejlighedsvis skulle 
være henlagt til kirken. Disse ting kan jeg sige 
med så meget større legitimitet, fordi jeg selv 
er praktiserende (men ikke bekendende) 
ateist. Jeg er simpelthen neutral, men ikke 
uinteresseret: Jeg opfatter religion som en 
væsentlig og værdifuld eksistensmodus, som 
vi har brug for at komme tæt på for at kunne 
forstå den – og for at kunne omgås den 
fornuftigt. Hvis afstanden gøres ubegrænset, 
gør vi undervisningen og os selv unødigt 
fattigere, og konsekvensen kan blive en form 
for åndspuritanisme, som ingen kan være tjent 
med i det lange løb. Jeg er skeptisk over for, 
om det virkelig kan være godt for mennesket 
at være fri for (andres) religion: Kan det være 
et mål eller en værdi i sig selv? Og jeg er 
usikker på, om der i kravet om at behandle 
alle religioner ligeværdigt ligger en til- eller 
frakendelse af værdi: Er alle religioner blot 
lige eller – principielt – lige værdifulde? Har 
vi agtelse for religion, som vi bør have det for 
mennesket (jf. Kant)? Eller hvad? 
 
Inspireret af den tyske dannelsesteoretiker og 
pædagog, Dietrich Benner (Benner 2005), er 
jeg af den opfattelse, at religionsunder-
visningen bør være mere end blot kritisk 
(Skovmand 2007). Benner skelner mellem 
før-kritisk (som vi her kan oversætte til 
forkyndende), kritisk (som vi her kan 
oversætte til religionskritisk eller beskrivende 
og sammenlignende) og efter-kritisk (som vi 
ikke har noget enkelt ord for). Benner mener, 
at både den før-kritiske og den kritiske 
undervisning er "affirmativ", hvilket er 
ensbetydende med, at den ønsker at hævde 
nogle bestemte værdier som sande og opnå 
elevernes tilslutning til dem. Og det punkt 

ønsker han at komme ud over. Med mine egne 
ord: 
 
Undervisningen skal ikke være forkyndende, 
men heller ikke basere sig på en afstandtagen 
til det forkyndende og dermed være anti-
forkyndende, hvad enten det resulterer i en 
praksis, der er religionskritisk eller blot 
beskrivende og sammenlignende. 
Religionsundervisningen skal derimod 
fastholde spændingen mellem det før-kritiske 
og det kritiske med henblik på at sikre 
religion en plads i børnenes åbne og 
selvvirksomme dannelsesproces. Der er her 
hverken tale om positiv eller negeret religion, 
men derimod om reflekteret religion 
(Skovmand 2007, 35f.).  
Og hvad er det i øvrigt lige den nye norske 
læreplan mener, man skal være kritisk over 
for? Alle livssyn eller kun de religiøse? Der 
lader her til at være opstået en normativ 
nyfavorisering af 
menneskerettighedstænkningen på bekostning 
af de religiøse livssyn. Under 
kompetencemålet for Filosofi og etikk" efter 
4. klassetrin skal eleven kunne "bruke FNs 
barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter 
og likeverd og kunne finne eksempler i 
mediene og ved bruk av Internett". Her bliver 
der peget på et praktisk (personligt?) 
anvendelsesaspekt af et værdisæt, som man 
ikke finder inden for de øvrige 
indholdsområder. Tilsyneladende uden kritisk 
distance – we hold these truths to be 
selfevident? Hvis man under 
kompetencemålet for kristendommen havde 
skrevet, at eleven skal kunne bruge 1. 
Skabelsesberetning for at forstå menneskelig 
ligeværd, havde der med stor sandsynlighed 
lydt et ramaskrig fra 
menneskerettighedsforkæmpere og 
livssynshumanister.  Indtrykket af, at 
menneskerettighederne er trådt i 
kristendommens sted som den ny tids 
forkyndelse, forstærkes af, hvad man finder 
på internettet vedr. lærebogssystemet "Vi i 
verden" (HTUhttp://viiverden1-4.cappelen.no/UTH).  
Her ser man i forbindelse med Filosofi og 
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etikk til 3. klasse, hvordan der arbejdes med 
menneske- og børnerettigheder. Fx lærer 
børnene, at "FN hjælper dem, som har ondt", 
og de medfølgende billeder og illustrationer 
viser glade børn: Man bliver lykkelig (og 
mæt!) af børnerettigheder. Såmænd. Det 
ligner til forveksling de positive (og 
forkyndende) billeder og illustrationer af 
glade, hvide danskere henne i kirken, som 
man finder i flere lærebogssystemer til 
grundskolefaget kristendomskundskab. 
Objektivt, kritisk og pluralistisk? 
 
Forholdet mellem indholdsområder 
I udkastet til læreplanen for REL står der, at 
fagets hovedområder " utfyller hverandre og 
må sees i sammenheng", men læreplanen 
giver ingen anvisninger på, hvordan den 
hensigtserklæring skal realiseres, og går man 
kompetencemålene igennem, finder man ikke 
meget, der understøtter tværgående 
sammenhænge. Indholdsområderne fremstår 
derimod adskilte og uden ret mange 
henvisninger til hinanden. Særligt påfaldende 
bliver det i forhold til "filosofi og etikk", hvor 
de eneste sammenhængsindikatorer er af 
meget principiel karakter: "samtale om 
familieskikker i hverdag og høytid på tvers av 
religioner og livssyn";  "samtale om filosofi, 
religion og livssyn som grunnlag for etisk 
tenkning…" 
 
Jeg savner systematiske koblinger mellem 
dette indholdsområde og de to øvrige, der kan 
tydeliggøre, hvad forholdet er mellem 
forskellige emner og faglige aktiviteter, 
herunder hvordan de kan fungere som 
perspektiv på hinanden og bidrage til at skabe 
sammenhæng i faget. Skeler man til Beate 
Børresens undervisningsoplæg om køn og 
kønsroller i sidste nr. af Religion og livssyn 
(Børresen 2008b), støder man på det samme 
problem: Her er der lagt op til en ren 
filosofifaglig behandling af emnet – der er 
ingen henvisninger til kønsopfattelser og -
roller i forskellige religiøse traditioner, uanset 
at disse historisk set både har været temmelig 
formative og har fået fornyet aktualitet i det 

multikulturelle samfund/den globaliserede 
verden. Samtidig bruges filosoffernes 
påstande uden for kontekst og dermed 
ahistorisk. Forløbet er tilsyneladende 
underlagt et formalt dannelsesmål: Det gælder 
om at lære at diskutere på en bestemt måde, 
mere end det handler om at lære noget 
bestemt. Eleverne øver sig på et indhold, som 
i sig selv er mindre vigtigt. Er det filosofi? 
Samtidig kan man stille spørgsmålstegn ved 
de foretagne indholdsvalg: Hvad berettiger, at 
enkeltstående sentenser af fx Lenin og 
Simone de Beauvoir gøres til indhold i et 
religions-, etik- og livssynsfag? Hvilken 
aktualitet har de, og hvorfor er det vigtigt for 
kommende generationer af borgere at tilegne 
sig fragmentarisk viden om deres kvindesyn? 
Hvis det gøres til centralt undervisnings-
indhold, hvad er så periferi? 
 
Filosofi som indholdsområde og/eller 
metode 
Der synes at være en sammenhæng mellem at 
gøre menneskerettighederne til præmis for 
undervisningen og til at ville gøre filosofien 
til dens foretrukne metode: Ligesom 
menneskerettighederne ikke kun er noget, 
man arbejder med i undervisningen, men 
samtidig repræsenterer det værdigrundlag, 
hvorpå undervisningen foregår, så er filosofi 
ikke kun et indholdsområde blandt andre, men 
derimod metoden (eller midlet) til at indfri 
målet: en objektiv, kritisk og pluralistisk 
undervisning. Hovedargumentet for at gøre 
denne metode dominerende er angivelig, at 
den strukturerer samtalen i undervisningen, 
og at samtalen har brug for struktur – hvad 
ingen jo vil kunne bestride. Både menneske-
rettighederne og den filosofiske samtale er 
faktisk tæt på at fremstå modsigelsesfri. Og 
det kalder på modsigelse. Man må spørge sig 
selv, om den filosofiske samtale giver 
opskriften på al pædagogisk samtalestruktur – 
og om der gives andre (og mere hensigts-
mæssige) måder at strukturere dialogen i 
undervisningen på.  Det tror jeg, der gør. 
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Ser man på den præsentation af den 
filosofiske samtale, som Beate Børresen giver 
i sidste nr. af Religion og livssyn (Børresen 
2008a), er det sigende, at den karakteristik, 
der gives af den denne samtale med baggrund 
i "visse felles trekk ved måten filosofene har 
arbeidet på" (s. 42), ikke adskiller sig fra de 
fleste andre videnskabsfolk og åndsarbejderes 
metode. Der er ingen særlig grund til at kalde 
den metode for filosofisk. Og de regler, der 
formuleres for den filosofiske samtale, er i vid 
udstrækning sammenfaldende med, hvad man 
kan sige gælder den demokratiske samtale. 
Den eneste forskel er vel formaliserings-
graden. Den kan til gengæld godt bekymre, 
fordi den er meget detaljeret og foreskrivende 
og samtidig forekommer både lukkende og 
selvmodsigende.  Fx får vi at vide, at 
filosofiske spørgsmål har mange mulige svar, 
hvorefter der gives et eksempel med 
spørgsmålet om, hvor vidt engle findes (s.42): 
Hvis vi først har klargjort, hvad vi mener med 
"engel", er svaret enten "ja" eller "nej". 
Mange mulige svar? Og er det overhovedet et 
filosofisk spørgsmål, hvis filosofiske 
spørgsmål skal kunne besvares med fornuften 
– en del mennesker vil besvare det spørgsmål 
positivt med troen. Selv vil jeg ikke have 
noget ønske om at nå til klarhed over, om 
engle findes eller ej, og jeg vil derfor aldrig 
kunne besvare ja-/nejspørgsmålet. Det vil 
muligvis gøre mig til en dårlig filosofisk 
samtalepartner. Engle er et kulturelt faktum, 
der har en broget historie og meget 
sammensatte fremtrædelsesformer i nutiden. 
Som sådanne (tvetydige) kulturelle 
fænomener interesserer engle mig, og som 
sådanne kan og skal de indgå i 
religionsundervisningen. 
 
Går man et skridt videre og kaster et blik på 
det lærebogssystem, som tænkningen bag den 
nye læreplan for RLE er søgt udmøntet i ("Vi 
i verden"), finder man den samme 
formaliseringstendens reflekteret. I det 
filosofiske hjørne, der går igennem bøgerne 
som et fast tilbagevendende element, er der 
primært fokus på at opøve metodiske 

færdigheder i at filosofere – og i det, man 
kunne kalde almen begrebsforståelse. Begge 
dele er meget vigtige, ingen tvivl om det. Men 
der kommer for meget fokus på det rent 
formale, og jeg savner i høj grad en kobling 
mellem det materiale (det, der præsenteres 
som religionsfagligt undervisningsindhold) og 
disse filosofiske øvelser. Der er typisk en 
overgang fra det religionsfaglige til det 
filosofiske i starten af hvert hjørne – fx 
konstateres det et sted (Mari Ann Berg m.fl. 
2006, 58)) i tilknytning til en fremstilling af 
jødedommen, at Moses viste mod, hvorefter 
der spørges helt alment til, hvad mod er, men 
de efterfølgende spørgsmål peger væk fra 
Moses, ikke tilbage til ham (tilsvarende i 
forhold til buddhismen og det at handle ret på 
s. 78). De formale og de materiale 
dannelseselementer fremstår her mere 
adskilte, end godt er. Den almene refleksion 
af og samtale om, hvad mod er, er vigtig, men 
der bør fastholdes en tydelig sammenhæng 
mellem den refleksion og drøftelse og de 
former for mod, som religionerne giver 
fortællinger om og eksempler på: Hvorfor var 
Moses modig, på hvilken måde var han det? 
Og hvordan forholder den form for mod sig til 
de former for mod, vi finder i nutiden, og de 
eksempler på mod, eleverne kan frembringe 
fra deres eget liv og erfaringsverden? Sådanne 
spørgsmål bør være medreflekteret i den 
filosofiske samtalepraksis i skolen, hvis 
undervisningen og dens forskellige 
indholdselementer skal fremstå 
sammenhængende.  
 
Socialdemokratiske fortællinger: 
vandkraft og vingårde 
Jeg er født og opvokset i Holstebro i 
Vestjylland, en mellemstor provinsby tæt ved 
hede, fjord og hav, hvis eksistens skyldes 
Storåen, der løber igennem byen: Holstebro er 
egentlig et holdested ved en bro. I min (eller 
rettere min mors) familie har 
socialdemokratismen spillet en afgørende 
rolle for dens fortællinger og identitet: Min 
oldefar, købmand Johan Hansen, var den 
første socialdemokrat, der blev valgt til 
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Landstinget (parlamentets andet kammer 
indtil 1953) fra Ringkøbing Amt, og sad i to 
menneskealdre i Holstebro Byråd. Min 
morfar, N.P. Petersen var byrådsmedlem, 
fagforeningsmand og skatteinspektør i byen. 
Ingen af dem var religiøse i deres egen 
selvopfattelse, og jeg er opvokset i et miljø og 
en tradition, der er temmelig kirkefremmed, 
og hvor kristendommen fyldte og fylder 
meget lidt: Ved min mormors begravelse for 
få år siden var præsten og jeg de eneste, der 
fremsagde trosbekendelsen. I kor.  
 
Luftkasteller og vandslotte: fra Paulus til 
Pagaj 
Købmand og socialdemokrat! Kapitalist og 
socialist på én gang? Johan Hansen er en 
gåde, en ideologisk umulighed, der forbinder 
ting, vi har lært ikke kan forbindes. Men som 
måske skal forbindes, for at det hele kan 
hænge sammen. Johan Hansen handlede 
nemlig imod sine egne interesser: Som 
købmand – og én af byens rigeste mænd – 
bestyrede han den af de lokale fagforeninger 
dannede kooperative kolonialhandel. Han stod 
i fællesskabets butik, mens han drev sine egne 
private. Han gav sig dermed til at konkurrere 
med sin egen forretning. Det er, hvad 
solidaritet handler om. 
 
Johan Hansen troede på vandkraft. Han troede 
så meget på vandkraft, at han forsøgte at 
overbevise landsdelens øvrige politikere om, 
at den regionale elforsyning skulle basere sig 
på vandkraft. Uden held. Han projekterede 21 
vandkraftværker langs med Storåen, men 
fandt ikke opbakning for sit projekt. Han 
anstillede beregninger, der godtgjorde det 
økonomiske rationale i, at kommunen købte 
Vegen Mølle og gjorde den til et 
vandkraftværk. Da byrådet ikke ville det, 
købte Johan Hansen selv Vegen Mølle (og 
Tvis Mølle med). Han skulle vise dem. Det 
viste sig imidlertid, at hans beregninger ikke 
holdt vand: På Vegen Mølle formåede han 
kun at producere 5 % af den energi, han 
havde regnet med. Ikke desto mindre 
resulterede års ihærdige anstrengelser for 

vandkraftssagen i, at Holstebro Byråd traf 
beslutning om at etablere Holstebro 
Vandkraftværk. Det skete ved at opdæmme en 
del af Storåen umiddelbart øst for byen. 
Opdæmningen af åen betød, at ådalen over et 
kilometerlangt stræk blev oversvømmet, og 
der opstod en sø: Vandkraftsøen. 21 
vandkraftværker i Johan Hansens hoved blev 
til ét i virkeligheden. Det opbyggelige ved 
historien er, dels at utopien om de 21 var 
forudsætningen for realiseringen af den ene, 
dels at Johan Hansen satte sig et anonymt 
minde, som det er godt at spejle sig i. 
Hvordan skal vi forstå Johan Hansen og hans 
vandkraftsutopisme? Mit bedste bud vil være, 
at Johan Hansen var en gennemsekulariseret 
pauliner, at den form for utopisme akkurat 
var, hvad der kendetegnede Paulus. I 
Holstebro var det ikke Guds rige, men 
vandets kraft, der gjorde sig gældende – og en 
klar sammenhæng mellem utopi og realitet, 
hvor forventningen om det kommende 
ændrede det nuværende og skabte det nye.  
 
I 1960 vandt Erik Hansen fra den lokale 
kajakklub Pagaj guldmedalje i 1000 meter 
enerkajak ved de olympiske lege i Rom. 
Guldmedaljen blev grundlagt på 
Vandkraftsøen, som efter dens etablering i 
1942 blev hjemsted for byens kajak- og 
roklubber. Her blev de 21 vandkraftværker, 
som min oldefar så for sig, konverteret til en 
guldmedalje. På en måde betalte han tilbage, 
Erik Hansen: Han opnåede hele 11 gange at 
modtage Johan Hansens Mindepokal 
(Holstebro Idrætspris). Heraf de 10 gange, 
inden han vandt olympisk guld.  Det er måske 
lidt flot at hævde, at Erik Hansen aldrig havde 
vundet den guldmedalje uden Paulus. Ikke 
desto mindre er der noget om snakken. Og 
den snak tager man ikke skade af at tage. 
 
Kald uden kirke: vingård og 
velfærdssamfund 
Min morfar blev ansat som skatteinspektør i 
1947 af et uenigt byråd: Socialdemokratiet 
havde absolut flertal, men kun med en enkelt 
stemmes overvægt: min morfars. Og han var i 
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sagens natur inhabil. Da resten af byrådssalen, 
der repræsenterede det liberale parti Venstre, 
støttede den eneste anden kvalificerede 
ansøger, og ingen af parterne (her: partierne) 
ville give sig, var sagen parlamentarisk 
uafgjort. De skred derfor til lodtrækning: 
Borgmester Jensenius trak strå mellem de to 
kandidater, og min morfars strå var det 
længste. Da han tiltrådte sin nye stilling, 
sagde borgmesteren til ham, at han måtte love 
hverken at opkræve en krone for meget eller 
en krone for lidt i skat. Og som min morfar 
altid sagde, når han afsluttede den historie: 
"Det har jeg heller aldrig gjort." Min morfar 
havde integritet, før man overhovedet 
begyndte at bruge det ord. Det var der nemlig 
ingen grund til. Han repræsenterede samtidig 
et højere retfærdighedsprincip, som gjorde det 
muligt for ham at spænde over modsætninger 
og forskelle, der eller synes uforenelige: Han 
var i over 40 år formand for den lokale 
afdeling af HK, skønt han i de sidste 30 år 
samtidig var arbejdsgiver for en del af 
fagforeningens medlemmer på det 
kommunale skattekontor. Det er en 
interessant interessemodsætning, der – mig 
bekendt – aldrig blev opfattet og tematiseret 
som et problem. 
 
Januar var altid en speciel måned, fordi min 
morfar havde meget travlt op til fristen for 
indleveringen af selvangivelser til 
kommunens skattekontor i starten af februar. I 
januar måned kørte han som en anden 
nytestamentlig gud rundt i sin 6-cylindrede 
Ford Taunus 17m og besøgte og hjalp de 
ældre borgere, som havde vanskeligt ved at 
forstå skattereglerne og opgøre deres skat 
korrekt. Han opsøgte og mødte dem, hvor de 
var. Skatte-Petersen, som han blev kaldt, 
opgjorde helt enkelt skatten for dem, der ikke 
kunne selv. Når man spurgte til, hvorfor han 
gjorde det, forklarede han sig med, at det 
lettede hans arbejde i den sidste ende: De 
selvangivelser, han selv havde udfyldt, vidste 
han jo, var i orden. Han var fri for besværet 
med at lede efter fejl og bede de ældre 
skatteborgere om at rette dem. 

Min morfar var et pligtmenneske. På mange 
måder en luthersk kaldsetiker, der ofte 
vægtede hensynet til sine medborgere og -
mennesker højere end hensynet til sig selv. 
Han var bundet af sit kald, men hentede sine 
værdier og sine forestillinger om fællesskab 
og solidaritet fra familien og 
socialdemokratismen, ikke fra kristendommen 
og kirken. Han var en tjenestemand i det 
moderne velfærdssamfund, som i de nordiske 
lande videreførte retfærdighedsprincippet fra 
lignelsen om arbejderne i vingården (Matt 
20,1-16): Alle får den hjælp, de har brug for, 
uanset der egen indsats og formåen. 
 
Fortællingernes morale 
Hvad er det, disse fortællinger har villet mig? 
På det personlige plan minder de mig om 
nødvendigheden af have og formulere utopier; 
om altings tilfældighed; og om, at man skal 
være taknemmelig for sine pligter. Fagligt har 
de vel først og fremmest ville gøre det klart 
for mig, at kristendom og forskellige sekulære 
livssyn både skal ses i modsætning og i 
sammenhæng med hinanden (se Skovmand 
2004 for et udfoldet eksempel på denne 
dobbelthed). De er to sider af samme 
kulturelle mønt. Selv som erklæret ateist, 
sekularist, livssynshumanist etc. kan man ikke 
undslippe den kultur, man fødes ind i. Det gør 
ikke os alle til kristne, men det gør os til 
kulturvæsener, som ikke kan forstå sig selv og 
andre uden grundigt kendskab til 
kristendommen og dens virkningshistorie, 
som vi alle er en del af. På godt og ondt. Dette 
vilkår er grunden til, at grundskolens 
undervisning i kristendommen bør være 
kvalitativt forskelligt fra undervisningen i 
andre religioner, og at arbejdet med filosofi 
og etik (som jo er den europæiske kulturs 
filosofi og etik) ikke skal løsrives fra, men 
integreres i arbejdet med kristendommen. 
 
Medborgerskab i Danmark – forholdet 
mellem indholdsområderne i et nyt 
læreruddannelsesfag 
En sådan forestilling om integration er netop, 
hvad der kendetegner det nye hybridfag i 
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dansk læreruddannelse: 
kristendomskundskab/livsoplysning/ 
medborgerskab. I bekendtgørelsens (eller 
læreplanens) indledende afsnit, der omhandler 
fagets identitet i læreruddannelsen, kan man 
læse denne overordnede karakteristik af det: 
Kristendomskundskab/livsoplysning/ 
medborgerskab er et alment lærer-
kvalificerende fag, der anskuer dannelses- og 
værdispørgsmål ud fra sammenhængen 
mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og 
en medborgerskabsrettet synsvinkel. På tværs 
af fagets centrale kundskabs- og færdigheds-
områder arbejdes der med forskellige 
menneske- og samfundssyn og deres 
betydning for den pædagogiske praksis i 
skolen. 
 
Det er altså sammenhængen tre forskellige 
synsvinkler, der er det afgørende, og der skal 
arbejdes på tværs af fagets (tre) centrale 
kundskabs- og færdighedsområder (CKF): 
Religion og kultur, Etik og idehistorie og 
Demokrati og medborgerskab. 
Indgangsbønnen til disse lyder:" De tre CKF 
belyser gensidigt hinanden." Der er med andre 
ord ingen vej uden om at tænke faget 
integrativt. Selv når man går ned i det enkelte 
indholdsområde, viser det hen til de andre: 
Den sidste pind i det første CKF vedrører 
"evangelisk-luthersk kristendoms betydning 
for demokrati, velfærdsstat og skole i 
Danmark". Flere (teologiske) fagfæller har 
gjort ophævelser over denne bemærkning, 
fordi de finder, at evangelisk-luthersk 
kristendom her opløses i samfundsfaglige og 
pædagogiske kategorier. Omvendt har 
pædagoger og samfundsfagsfolk indvendt, at 
der her er tale om teologisk 
fagfundamentalisme. Jeg selv står en tredje 
sted: For det første bliver man nødt til at sige 
noget substantielt om, hvad evangelisk-
luthersk kristendom er, for at kunne vurdere 
den betydning, som kristendommen har haft 
for udviklingen af demokrati, velfærdsstat og 
skole i Danmark. Altså kvalificering, ikke 
opløsning af en grundkategori. For det andet 
er det netop relationen mellem religion og 

samfund (og dermed mellem forskellige 
fagligheder), der skal undersøges – en 
relation, der må anses for at være grund-
læggende for faget. Hvis talen om 
kristendommen som(del-, ikke hel-) 
leverandør af værdier og etik, skal bringes ud 
over det retoriske (ja, besværgende), må der 
gives konkrete eksempler på kristendommens 
virkningshistoriske effekt: 
Demokratipotentialet i Luthers forestilling om 
det almindelige præstedømme og det direkte 
Gudsforhold, som de gudelige vækkelser 
forvaltede det forud for – og som en 
forudsætning for – demokratiets indførelse i 
Danmark; sammenhængen mellem Luthersk 
retfærdiggørelseslære (at troen er for alle og 
gratis (af nåde), skænket af Gud) og den 
skandinaviske velfærdsmodel (at ydelserne er 
for alle og gratis (af nåde), skænket af staten). 
 
Det sidste eksempel har jeg bearbejdet i 
relation til værdierne lighed og ligeværd i en 
lærebog til det nye fag (Skovmand 2007a). 
Vingårdslignelsen og Luthersk 
retfærdiggørelseslære bliver her brugt som en 
refleksionsressource i relation til 
velfærdsstatens lighedstanke, skolens 
grundlæggende værdier (hvor folkeskolens 
formål nævner ligeværd): Hvad forstår vi ved 
lighed og ligeværd, hvad er disse forståelser 
begrundet i kulturelt og historisk, hvordan og 
i hvilken form skal vi videreføre dem til 
kommende generationer af medborgere? Der 
er her ikke tale om at begrunde den 
lighedstanke, man selv (eller den mulige 
etniske majoritet) foretrækker, i 
kristendommen i dens lutherske variant, men 
derimod alene om at tydeliggøre en 
sammenhæng – og at stille den sammenhæng 
til diskussion. Historien om, at staten bliver 
(som) Gud er jo langt fra at være et 
"senmoderne evangelium". Den er snarere en 
del af kristendommens forfaldshistorie – hvis 
man opfatter sekulariseringen som en sådan.  
Ønsker man et mere pluralistisk perspektiv og 
flere faglige udfordringer, gøres det let. Den 
skandinaviske (universalistiske) 
velfærdstatsordning er ikke den eneste i 
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verden, ligesom den lutherske fortolkning af 
Vingårdslignelsen ikke står alene: Ud over 
den universalistiske model har vi 
forsikringsmodellen (hvor man får i 
overensstemmelse med, hvad man selv har 
indbetalt) og den residuale model (hvor kun 
en virkelig trængende restgruppe kommer i 
betragtning til statens velfærdsydelser). Disse 
to modeller har sjovt nok deres primære 
udbredelse i lande, hvor hhv. katolicismen og 
calvinismen har været dominerende. 
Sammenhængen er tæt på at være åbenbar: 
Forsikringsmodellen tænker i 
"gerningsretfærdighed" (man får i forhold til 
ens egne ydelser) og den residuale model i 
"forudbestemmelse" (økonomisk nød og 
social depravation er i virkeligheden et udtryk 
for Guds vilje og skal derfor kun afhjælpes i 
begrænset omfang). Og Vingårdslignelsen? 
Katolicismens nøgle til forståelsen af denne 
tekst er "aftale":  Vingårdsejeren har indgået 
en aftale med arbejderne om, at de hver skal 
have deres denar, og den får de. Gud holder 
sit ord. Omvendt er den calvinistiske 
fortolkningsnøgle slet og ret 
"forudbestemmelse": Vægten ligger her på, at 
den endelige fordeling er et udtryk for Guds 
forhåndsvilje – snarere end den er udtryk for 
lighed mellem mennesker eller guddommelig 
ordholdenhed. Dette greb beskytter mod 
skandinavisk etnocentrisme og skaber 
samtidig en klar og tydelig sammenhæng 
mellem en religiøs grundtekst, 
konfessionshistorie og væsentlige forhold i en 
nutidig samfundsmæssig kontekst. Det er den 
slags sammenhænge, som i min opfattelse er 
vigtige i en virkelig moderne og tidssvarende 
religionsundervisning, uanset om den finder 
sted i grundskolen eller i læreruddannelsen, i 
Danmark eller i Norge. 
 
Keld Skovmand er lektor i 
religion/kristendomskundskab og 
kristendomskundskab/livsoplysning/medborg
erskab ved Læreruddannelsen i Odense, 
University College Lillebælt. Medlem af flere 
ministerielle udvalg og skrivegrupper, 
redaktør af tidsskriftet Religionspædagogisk 

Forum og bidragyder til flere lærebøger til 
læreruddannelsen, senest, Den lodrette 
beståen. Europæisk kultur- og idéhistorie, der 
er redigeret af Inger Toftgaard Barrett m.fl. og 
udgivet på Aros Underviser 2008. 
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THINKING ALOUD 
af Dorete Kallesøe 

 
Thinking aloud! Philosophy and Democracy in Schools 
Nordisk-baltisk konference om filosofi med børn på Island i februar 2009 
 
Vi var fire deltagere fra den danske 
læreruddannelsesverden til konferencen 
Thinking aloud (eller allowed?) på Island. 
Sponseret af bl.a. Nordplus kunne 
arrangørerne fra Island tilbyde et herligt 
konference-ophold, hvor udsigten til 
sneklædte fjelde kunne inspirere deltagerne til 
at tænke højt! 
Når man kommer fra Danmark, hvor 
disciplinen "Filosofi med børn" kun har 
sporadisk fodfæste, er det en fornøjelse at 
opleve adskillige lærere og pædagoger fra de 
andre nordiske lande, som på højt niveau 
arbejder målrettet og forskningsbaseret med 
filosofi på børneniveau. 
 
Der er ikke mange lande, som har filosofi på 
skemaet i grundskolen, men det afholder ikke 
ildsjæle på alle niveauer fra at arbejde på 
sagen. Man kan vel sige, at Norge er det land, 
som er længst fremme med implementeringen 
af filosofi i uddannelsessystemet. Filosofi nu 
er indskrevet som obligatorisk i den norske 
børnehaves(!) læreplan, og i gymnasiet bliver 
alle elever undervist i faget "Hifi", som 
betyder historie-filosofi, som i sin læreplan 
indeholder fx idehistorie og filosofisk 
samtale. Efter adskillige regeringsinitierede 
forsøg på grundskoleniveau, er det 
spørgsmålet, om man vælger at indføre et 
reelt filosofi-fag i skolen, eller man beslutter 
at faget Religion, Etik og Livssyn indeholder 
tilstrækkeligt med filosofi og filosofisk 
metode. 
 
Der var mange spændende oplæg, lige fra 
vores egne, hvor Lakshmi Sigurdsson som 
keynote-speaker talte om Hannah Arendt og 
hendes tankers betydning for 
læreruddannelsen, og undertegnede 
argumenterede for perspektiverne i at 
implementere medborgerskab som en 

filosofisk, ikke en politisk dimension, i 
skolen. 
 
Fra udlandet hørte vi bl.a. om forsøg med 
samtale i børnehaven på Island, filosofi ud fra 
billedkunst i skolen i Sverige og et 
medborgerskabsprojekt i Italien (der var også 
åbent for andre end lyserøde nordlændinge), 
hvor eleverne i byens skoler havde reel 
indflydelse på byrådets beslutninger. 
Der var også praktiske indslag, hvor 
deltagerne fik til opgave at filosofere. Den 
islandske lærer Brynhildur Sigurdardottir, 
som har studeret i en årrække hos M. 
Lippman i USA, filosofere med os, som hun 
plejer med sine elever, ud fra en filosofisk 
metode fra Australien "Connecting 
Concepts". Her skulle deltagerne ud fra en 
række udsagn indkredse begrebet "ansvar".  
 
Dernæst fik vi den (noget tvivlsomme) ære at 
opleve den franske filosof Oscar Brenifier på 
slap line. Brenifier har været Danmark flere 
gange og har en meget speciel måde at styre 
sine filosofiske samtaler på, hvor den enkelte 
deltagers evne til at formulere sine udsagn 
kommer i centrum, og hendes forhold til sine 
egne udsagn bliver hudflettet. Som læserne 
nok har forstået, er Brenifier ikke min kop 
the. Hans metodik er lidt for præget af, at han 
også virker som "filosofisk terapeut". Men der 
er bestemt mange gode ideer at hente i hans 
metode til at få deltagerne til at ytre sig og 
filosofere med hinanden. Prøv det selv, hvis 
du skulle komme i nærheden af den 
provokerende franskmand! 
 
Endelig var der nogle af os, som var så 
heldige at have en dag til overs, hvor de 
mente, at de ligeså godt kunne gå en tur på en 
jøkel. Uden overhovedet tanke på misundelse 
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drog Rose Maria og jeg hjem om søndagen. Hvad de to andre lavede, kan I se her: 
 

 
 
 
 
Tilføjelse af Irene Larsen 
 
Konferencen har sin egen hjemmeside: HTUhttp://www.hugvis.hi.is/page/hugvis_ta_forsidaUTH, hvor man 
kan finde præsentation og program for konferencen:  
 
Fra Danmark deltog to seminarium lærere med indlæg: 
Dorete Kallesøe: Philosophy, Religious Education and Citizenship education 
Lakhsmi Sigurdsson: Plurality, Thinking and Citizenship in Relation to Teacher Education  
 
I forbindelse med de fleste indlæg finder der "abstract" eller "powerpoint". 
Lakhsmi Sigurdssons indlæg findes som pdf-fil. URL: 
HTUhttp://www.hugvis.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1014798/Lakshmi+Sigurdsson+-
paper.pdfUTH  
 
 
 



Medlemskommunikation 1, 2009 
 

 28
 

 

FRELST FIKTION 
 
hjemmeside set af Irene Larsen 

 
 
Museet for religiøs kunst, Lemvig havde 

tidligere i år en udstilling med navnet "Frelst 

fiktion". 

I forbindelse med dette var der nogle en 

seminarielærer i religion og en seminarielærer 

i billedkunst, der udarbejdede 

undervisningsmateriale til brug for et 

filosofisk arbejde med tre af billederne. 

Materiale ligger stadig på museets 

hjemmeside, selvom udstillingen er slut. 

Det kan være lidt svært at finde, så her 

kommer en vejviser: 

 

Gå ind på museets hjemmeside HTUwww.mfrk.dkUTH  

Vælg "2nd Generation Undervisning" i 

menuen til venstre.  

På det billede, der nu kommer frem er der 

dels en henvendelse til eleverne "Læs mere 

om HVORFOR vi har lavet de opgaver til 

kunstværkerne, som vi har" og til lærere og 

præster under overskriften "TEACH" ude til 

højre. De konkrete opgaver til eleverne finder 

man ved at klikke på hvert enkelt billede. 

Opgaverne kan bruges både i billedkunst og 

kristendomskundskab, opgaven er at få 

eleverne til at filosofere ud fra kunstværket. 
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AT SÆTTE SKEL OG GØRE FÆLLES 
 
Anmeldelse af Tidsskriftet Religionspædagogisk Forum nr. 1/2007. 
 
Anmeldt af lektor cand. pæd. pæd. Jimmy Harder 

 
 
Tillykke med det nye tidsskrift, fyldt med 
fremkommelige hovedveje, kanter og 
uvejsomt terræn. Det er vedkommende, det 
gør gavn og det opfordrer til kritisk læsning 
og bearbejdning. Artiklerne er udfordrende og 
velskrevne, argumenterne åbne og diskutable. 
  
Tidsskriftet i sin helhed er en bred vifte af 
artikler, der har det til fælles, at de kredser om 
grundspørgsmål i forholdet mellem religion 
og pædagogik, i varieret grad er der også spor 
efter didaktiske refleksioner 
  
Jeg skriver fra en baggrund som underviser i 
de pædagogiske fag ved læreruddannelsen, 
Frederiksberg Seminarium, og et flerårigt 
samarbejde med mine kolleger i faget 
kristendomskundskab/religion. Samarbejdet 
knytter sig til vejledning af 
bachelorstuderende og studerende i faget 
almen didaktik. Jeg er som fagperson tæt på 
skolefagets grundproblemer og aktuelle 
temaer fra en klart defineret pædagogisk 
synsvinkel. 
  
Mine anmeldende grundspørgsmål er delt i to:  

• Hvordan omgås artiklerne med 
pædagogikkens kernestof?  

• Hvordan kan læsning af artiklerne 
bidrage til de lærerstuderendes 
uddannelse?  

  
Pædagogik er ligesom religion ikke en fast 
afgrænset størrelse, men kan dog bestemmes 
gennem to forhold, hvoraf det er 
fagpædagogikken, der her er interessant. 
Det første forhold bestemmer pædagogik som 
fag gennem et behov for rationelt begrundede 
opdragelsesteorier i samfundets institutioner. 
Rationelt begrundede opdragelsesteorier, som 
kan forhandles, udvikles og gøres til genstand 

for forskning. I det forhold er pædagogikken 
bundet til demokrati, pluralisme og 
videnskab. 
Det andet forhold er spørgsmålet om, 
hvorledes man opdrager til frihed. Det er 
delvist begrundet i det første forhold. Det 
indeholder pædagogikkens paradoksale natur, 
at man for at blive fri, dvs. myndig skal 
underlægge sig en andens ledelse. I det 
forhold er pædagogikken 
fremtidsforegribende, og har dermed 
metafysiske elementer. Vi kender ikke til 
fulde barndommen, og vi kender ikke 
fremtiden. 
  
Selvom hverdagspædagogikken i Danmark er 
præget af romantikkens syn på barnet, så er 
faget pædagogik grundlæggende et barn af 
oplysningsfilosofien. Det 
oplysningsfilosofiske er den dominerende pol 
i modsætningen mellem rationalitet og 
metafysik. 
  
SKOLEFAGET 
Set fra pædagogikkens synsvinkel er det et 
paradoks, at den offentlige skole i et 
demokratisk og pluralistisk samfund tilbyder 
et skolefag, der dels beskæftiger sig med det 
metafysiske, dels er knyttet til en bestemt 
religion (note 1). Det er paradoksalt at 
autorisere en bestemt religion i et pluralistisk 
samfund, og det er paradoksalt overhovedet at 
give det metafysiske en fremtrædende plads i 
rationalitetens skole. Paradokset overlader et 
legitimeringsproblem og et 
legitimeringsarbejde til fagets udøvere.  
Fagets eksistens i folkeskolen er afhængig af, 
at dets selvforståelser konstant bekræfter 
legitimeringsproblemet og dermed håndterer 
paradokset. 
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Det politiske kompromis, som er blevet 
bekræftet flere gange siden 1975, overlader 
det til folkeskolen og til lærerseminarierne at 
omgås paradokset, og dermed er vejen banet 
til løbende at formulere fagets kurs i forhold 
til skiftende strømninger og lokale forhold og 
muligheder. Den løbende kursjustering har 
brug for et pædagogisk landkort og klare 
fyrtårne, hvis det skal holde sig fri af skærene. 
Det er tydeligvis ikke en nem øvelse at holde 
paradokset levende. Mange forfalder til 
forenklinger og forsimplinger, der ikke 
anerkender paradokset.  
  
Læsningen af nogle af artiklerne bliver 
vanskeliggjort, fordi de ikke opretholder et 
klart skel mellem pædagogik i kirke og 
pædagogik i skole. Det gælder artiklerne af 
Eberhard Harbsmeier, Dietrich Benner og 
Robert Jackson. Et forhold som både Keld 
Skovmand og John Rydahl i øvrigt er 
opmærksomme på. 
  
En af læreruddannelsens opgaver er at lære de 
studerende at skelne mellem fag i forskellige 
kontekster. Folkeskolens fag er ikke tilfældige 
aftapninger af bagvedliggende videnskabsfag, 
hverken i den teologiske eller 
religionsvidenskabelige udgave. Skolens fag 
er derimod transformationer af fag igennem 
en dannelsesteoretisk optik, som på den måde 
optræder overfagligt. Det kan lyde voldsomt 
for enhver universitetsprofessor, der er vant til 
at besidde den højeste faglige ekspertise 
indenfor sit fag, at han må komme til kort 
overfor dette overfaglige referencepunkt. 
Skolens fag er midler til at opnå andre højere 
mål, og de mål er kondenseret i folkeskolens 
formålsparagraf. Fagpædagogikken behandler 
dannelsesteorier om de overfaglige mål, og 
dermed har vi grundlaget for et, som oftest, 
frugtbart samarbejde mellem pædagogik og 
undervisningsfag. Ingen af skolens fag 
optræder for deres egen skyld og i deres egen 
ret. 
Det forhold behandler John Rydahl på 
forbilledlig vis i sin artikel om den 

institutionelle forankring af 
religionspædagogikken.  
 
Hovedtendensen [i skolens dannelsesideal] er en 
dobbelthed af personlig dannelse på den ene side 
og udvikling af den demokratisk sindede borger 
på den anden, eller sagt på anden vis; en 
kombination af et politisk og psykologisk 
dannelsesideal. (side 97) 
 
Derfor, konkluderer Rydahl, kan Benners 
snævre religionsbegreb ikke bruges. Det er 
ikke skolens opgave at skabe forudsætninger 
for elevens eventuelle valg af en specifik 
religiøs livsform. 
Rydahls opsummerende artikel har en sådan 
kvalitet, at enhver lærerstuderende burde læse 
den. Vi møder til stadighed lærerstuderende 
der ikke kan skelne mellem pædagogik i kirke 
og i skole, Rydahl formulerer med god 
argumentationskraft, hvorledes den 
institutionelle kontekst er afgørende for 
pædagogikkens udformning. Det er en 
anbefalelsesværdig artikel til 
læreruddannelsen. 
  
Benners artikel (note 2) om en tidssvarende 
religionsundervisning i den offentlige skole er 
et uddrag af en længere artikel. Selvom han 
beskæftiger sig med paradokset, så har hans 
synspunkt, som Rydahl skriver det, et 
problem med den danske skoles juridiske 
grundlag. Benner peger ganske vist også på at 
religionens overbevisninger, trossætninger 
mv. skal transformeres til skolefagligt indhold 
for at legitimere den, men hans løsninger 
peger ud af en dansk skolekontekst. 
Det er dog værd at nævne, at han i sin kritik 
af både en konfessionel undervisning og en 
religionsvidenskabelig peger på, at de to 
positioner skal være i dialog med hinanden i 
skolens undervisning. Hans løsning er dermed 
i en tilsyneladende pluralisme at invitere 
begge positioner indenfor i undervisningen. 
Han artikel kan bestemt inspirere, men 
modsat hensigten så mere som en inspiration 
til den kirkelige pædagogiske opgave. 
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Eberhard Harbsmeiers artikel beskæftiger sig 
såvel med den religionspædagogikken i kirke 
og skole, men han ender med ikke at ville 
skelne mellem de to kontekster, og dermed 
skriver han sig væk fra skolens forhold. Han 
redegør præcist for den protestantiske kirkes 
traditionelle forbehold overfor pædagogik. 
Det er oplysende, at den protestantiske kirke 
ser troen som en relation, der ikke er målbar 
og ikke kan vokse, og dermed giver 
opdragelse til tro ingen mening. Hvorimod 
den katolske kirke ser troen som en habitus, 
en mental tilstand, hvor troen kan vokse og 
bearbejdes pædagogisk. 
Harbsmeier vil have kirken til at besinde sig 
på den lutherske opfattelse ved at inddrage 
erfaringer med troen, dvs. troen kan vokse og 
bearbejdes. Som han påpeger det, så er vejen 
til troen ikke længere en selvfølgelighed i 
familien, derfor er der en opgave som kirken 
må tage på sig. 
Artiklen har god værdi som oplysning, og 
som synspunkt i forhold til kirkens 
pædagogiske arbejde, men det er et 
pædagogisk problem, at Harbsmeier ikke vil 
skelne mellem forkyndelse og påvirkning. 
Der er i pædagogisk arbejde fortsat brug for 
og det giver mening, at skolens undervisning 
ikke kan være forkyndende. Forkyndelse er i 
pædagogisk forstand illegitim påvirkning af 
barnet, fx gennem suggestive midler, og når 
Harbsmeiers skriver forkyndelse ud af 
sprogbrugen, så giver det ikke mening. Hvis 
man vil styrke kirkens pædagogiske indsats, 
er der god argumentation at hente i denne 
artikel, men en kommende folkeskolelærer 
risikerer at miste orienteringen. 
  
Signe von Oettingen behandler 
Schleiermacher, som ganske vist er teolog, 
men som også er interessant for 
fagpædagogikken. Schleiermacher behandles 
også i Det pædagogiske paradoks (note 3), 
hvor hans betydning for pædagogikken 
fremhæves. 
Hun forholder sig aktivt til paradokset ved at 
spørge: 
 

Hvorledes religionsundervisningen kan foregå 
legitimt på kristendomsundervisningens 
grundlag? (side 9) 
og leder i Schleiermachers skrifter efter 
forholdet mellem pædagogik og religion.  
 
Ledeformuleringen er: 
I Schleiermacher betinger religion og pædagogik 
hinanden i deres selvstændighed. (side 11) 
 
Men det er også denne ledeformulering, der 
gør artiklens brug i forhold til skolen 
problematisk. Pædagogikken vil qua sin 
forankring i det oplysningsfilosofiske afvise 
en sådan indre nødvendig sammenhæng.  
Oplysende er det, at von Oettingen følger 
Schleiermachers argumentation. Det religiøse 
er fundamentalt for mennesket gennem 
anskuelse og følelse, pr. Schleiermachers 
definition har mennesket en religiøs tilgang til 
verden (side 13). Samtidig peger han på at 
den religiøse kommunikation har brug for et 
institutionelt rum. 
Signe von Oettingen skriver: 
Med Schleiermacher kunne man sige, at religion 
er en nødvendig ledsager i pædagogikken og 
pædagogikken i religionen. (side 22) 
 
Set fra pædagogikkens synsvinkel giver 
artiklen god mening, men igen så er det ikke 
skolen som det institutionelle rum for religiøs 
kommunikation, der springer i øjnene i år 
2009, men derimod kirken. Selvom von 
Oettingen har nogle refleksioner over skolen i 
dag, så er det ikke indlysende at religionen 
skulle være en nødvendig ledsager for 
pædagogikken. Argumentet holder ikke. 
Hverken Schleiermachers historiske eller 
Benners aktuelle påstand om, at religion er en 
nødvendig fri fællesmenneskelig praksisform 
holder i det moderne, hvor (fra)valget er en 
mulighed. 
Artiklen føjer nye interessante aspekter til 
vores viden om Schleiermacher, men mangler 
tyngde i sine refleksioner over aktuelle 
skoleforhold og muligheder. 
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Keld Skovmand behandler Benner, som er 
inspireret af Schleiermacher, i artiklen 
religion som fællesmenneskelig praksisform. 
Skovmand introducerer den følgende artikel 
af Benner, og de kan således med fordel læses 
i sammenhæng. Artiklen er 
begrebsoversigtlig, og hvis man ønsker en 
introduktion til Benner, så er den relevant at 
læse. Paradokset løses som vi har set ved, at 
såvel den religionsvidenskabelige som den 
teologiske position inviteres indenfor. 
Skovmand giver den eftertryk ved at betegne 
Benners løsning som pluralistisk. Jeg mener, 
det kun er en tilsyneladende pluralisme. Den 
er tilsyneladende, fordi undervisningen skal 
tage udgangspunkt i én religion, og Benners 
ledemotiv er, som vi har set, at skolen skal 
skabe forudsætninger for elevens eventuelle 
valg af en specifik religiøs livsform.  
Benners løsning kan ikke bruges i en dansk 
folkeskole. 
  
Det samme gælder Jackson med Warwick-
projektet. Det er ellers lovende ved sit 
antropologiske udgangspunkt, og det tilføjer 
ny viden til vores viden om religion. Skellet 
mellem de officielle fortolkninger af de 
forskellige religioner og den fænomenologisk 
oplevede religiøsitets diversitet er et vigtigt 
skel. Artiklens sondringer er på den måde 
meget vedkommende i forhold til 
læreruddannelsen, hvor studerende ofte 
bruger religiøse betegnelser om deres 
praktikelever. Jeg har 7 muslimer i klassen. 
Galt kan det gå, når den studerende 
overskrider urørlighedszonen og gør eleven til 
sandhedsvidne på en religion. Jackson artikel 
fortæller os, at det er fagligt uholdbart, 
pædagogikken fortæller os, at det er etisk 
uansvarligt. 
Jackson artikel udmærker sig ved at opstille 
nogle principper for behandling af religiøst 
stof, begreber om repræsentation, 
interpretation, refleksivitet og konstruktiv 
kritik, der udgør en god kilde til fagdidaktiske 
overvejelser, og kan inspirere til 
undervisningsforløb. Dette dog med den 
udtrykkelige forudsætning, at man ikke, som 

Jackson, bearbejder elevernes eventuelle 
religiøse liv, men i stedet inddrager cases fra 
undervisningsmateriale, o.a.  
I det hele taget får man det indtryk, at alle 
børn har et aktivt religiøst liv, når man læser 
artiklen. En højst usikker forudsætning i 
dagens Danmark. 
  
Den religionsvidenskabelige position er 
repræsenteret ved en artikel om det 
religionsvidenskabelige grundvilkår. 
Forfatterne Hvithamar og Warmind rejser en 
konkret kritik af skolens 
undervisningsmaterialer for at være 
etnocentriske, dvs. det bestemmende 
udgangspunkt er den folkekirkelige 
protestantisme; men også at udsagn i 
materialerne ikke i tilstrækkelig grad har den 
kristne kirke i armslængdes afstand. 
Den første kritik imødegås delvist af Rydahl, 
der påpeger, at det ikke kan være anderledes i 
skolens kontekst, på grund af § 6 og det deraf 
følgende nedslag i fælles mål. Hvorimod 
princippet om armslængdes afstand i 
undervisningsmaterialerne ikke imødegås.  
De knytter nogle ikke affirmative temaer til 
religionsundervisningen, der vil tematisere 
religionskritik. Retorisk spørger de, om ikke 
religionsvidenskab også skal have en plads i 
skolens religionsundervisning? 
Hvithamar og Warmind slår til lyd for et mere 
neutralt sprogbrug i undervisningen, der skal 
sikre et mere neutralt udgangspunkt, fx at 
præst ikke er et neutralt udtryk for 
"kultforvalter". Generelt for artiklen gælder, 
at undervisningen skal være mere 
informerende og deskriptiv, altså en betoning 
af det kundskabsformidlende. Eller med andre 
ord, man skal lære om religion og ikke af 
religion. Det er en ganske anden måde at løse 
paradokset på. Det er klart en position, der 
siger, at religionsundervisningen ikke må 
påvirke, derfor skal den trække sig tilbage fra 
en selvforståelse der knytter den til den 
evangelisk-lutherske kristendom. 
Set fra pædagogikkens synspunkt er der 
forskellige forhold, der her gør sig gældende.  

 32



Medlemskommunikation 1, 2009 

Det ene er, at med afsæt i 
religionsvidenskabens kritik er det positivt 
værd at overveje omhuen i udarbejdelsen af 
undervisningsmaterialer, og eventuelt indføre 
nye temaer i faget. 

Religionspædagogikkens søgemønster må 
opretholde et skel mellem kirke og i skole.  
Mit synspunkt er, at skolefaget 
kristendomskundskab er bedst tjent med at 
leve sit paradoksale liv, og fx ikke bruge en 
aktualisering af den nationalromantiske 
strømning til at hævde sin ret til forkyndelse i 
skolen. Faget graver sin egen grav som 
dannelsesfag, afgørende støtter i det politiske 
landskab falder fra, og faget kan forsvinde fra 
skolens fagrække. Der er andre fag, der passer 
bedre til konkurrerende politiske dagsordner. 

Pædagogikken vil være afvisende overfor 
ønsket om en undervisning, der skal definere 
sig som ikke-påvirkende. Pædagogikken 
skelner mellem legitim påvirkning og 
illegitim påvirkning, men påvirkning finder 
sted. Forkyndelse og indoktrinering er 
illegitim, det skader dannelsens opgave. En 
blot og bar kundskabsmeddelende 
undervisning med historisk kritisk metode 
som omdrejningspunkt er næppe direkte 
skadeligt, men den render særligt i de yngste 
klasser ind i didaktiske problemer med 
elevforudsætninger, engagement og 
forståelse. 

  
Hovedvejen for faget kunne ligge i en praksis 
og dertil hørende teoretisk landskab, der i en 
dannelsesrelevant aftapning anerkender 
spændvidden mellem pluralistiske forståelser 
og dertil søgen efter almenmenneskelig 
mening i et sprog, der hverken udelukker 
religion, men heller ikke ekskluderer ikke-
religion. 

  
Kjeld Skovmand formulerer i det 
redaktionelle efterord en anerkendelse af det 
religionspædagogiske paradoks: 

 
Forsat held og lykke med bestræbelserne og 
tidsskriftet.  
 Man kan ikke lade være med at præge børn, fordi 

det faglige indhold er normativt og kalder på 
stillingtagen – og skal gøre det – men dette 
(overvejende) kristne indhold skal samtidig 
behandles kritisk og holdes ude i armslængdes 
afstand. (side 109) 

 
 
 
 
   Paradokset består således også efter 

læsningen af dette temanummer.  
    Set analytisk så er den retoriske figur for 

mange af artiklerne, at de vil gøre det 
religiøse synspunkt alment, for derigennem at 
få en position, der retfærdiggør eget 
synspunkt som det, alle andre synspunkter 
skal orientere sig imod. Stærkest udtrykt i en 
bogtitel: Barnets ret til religion (Schweitzer). 
Hvis postulatet om, at barnet har en ret til 
religion gøres alment, så vil enhver 
religionskritik tilsyneladende forstumme. 
Men også Schleiermachers postulat om en 
nødvendig indre forbindelse mellem religion 
og pædagogik holder ikke vand. 

 
 

NOTER  
1) Jf. folkeskolelovens § 6. 
2) Introduktionen til artiklen indeholder en 
upræcished. Der refereres til faget LER, som 
var det et nyt fag i hele Tyskland. Det er ikke 
tilfældet, det er et nyt pligtfag i Berlin og 
Brandenburg, men ikke i de øvrige 
Bundesländer. 
3) Von Oettingen, Alexander: Det 
pædagogiske paradoks. Klim, 2003 

  
 

 33



Medlemskommunikation 1, 2009 

NOTTE R. THELLE: BUDDHA OG KRISTUS.  
REFLEKSIONER OG SPIRITUALITET I GRÆNSELANDET 
MELLEM ØST OG VEST. 
Oversat fra norsk af Asger Sørensen.166 sider. Kroner 218,-. Forlaget Alfa 2007. 
 
Anmeldt af Peter Green Sørensen 

 
 
I omtalen af denne bog siges, at her mødes 
Buddha og Jesus, Laozi taler med bogens 
forfatter, Becket og Buddha diskuterer. En 
sådan omtale gør mig en smule betænkelig, 
for hvad skal det nu til for? Men bogens 
forfatter, der er professor i teologi i Oslo og 
tidligere har arbejdet med østens religioner i 
Japan, vil refleksion og fordybelse i de 
religiøse traditioner som øst og vest 
repræsenterer. 
 
I bogens præludium leger forfatteren ved at 
lade tro og tanke komme i samspil på tværs af 
traditioner. Jesus og Buddha mødes, de 
iagttager hinanden, lytter og spørger. De 
bliver venner. Dernæst får Thelle besøg af 
Laozi som angives at være forfatter til Daode-
Jing. Her udfordres Jesu lære af Dao og nok 
er der forskelle og ligheder, men i begge 
traditioner er optagethed af at finde veje til 
svar på spørgsmål om mening. I dette 
præludium viser Thelle, at han selv, hans liv 
og hans tro og anfægtelser er med i 
refleksionen. Egentlig ganske befriende ikke 
at skulle lede efter forfatteren, han 
præsenterer sig selv og dermed sin dagsorden. 
 
I bogens hovedafsnit "Historiske strejftog i 
øst og vest" er det nøgtern og solid viden om 
forskellige møder mellem øst og vest, som 
står i centrum. Undervejs bruges også her 
fiktive breve, men alt hviler på lødige kilder. 
 
Thelle starter med Alexander den Store, hvis 
møder i østen der findes utallige og meget 
varierede fortællinger om. Dernæst følger 
Thomas' beretning om sin tro og sin opgave. 
Thomas var tvivleren, som fandt, at Jesus 
Mesteren var den vismand, som forkyndte den 

skjulte indsigt. Det var en sans for visdom, 
som blev formuleret i mødet med østens 
visdom. Thomas så sit evangelium som et 
vigtigt korrektiv, der vil udfordre de kristne i 
vest til større fordybelse og refleksion. 
 
I både Lotussutraen og Lukas-evangeliet har 
vi fortællinger om en bortkommen eller 
fortabt søn. I et godt og kort kapitel 
gennemgår Thelle de to beretninger. I begge 
kommer de to sønner "til sig selv", men 
trøsten i opdagelsen af at have mistet sig selv 
er afgrunds forskellige. 
 
I et længere kapitel fortælles om de første 
kristne i Kina. Det var nestorianske kristne, 
som i 300 år fra 600-900 levede og trivedes 
godt, og som oversatte kristendommen til 
kinesisk, det vil sige oversatte vestlig 
tænkning til østlig ditto. 
 
I 1800-tallet bliver både Kina og Indien 
opfattet med voksende beundring af Europas 
intellektuelle, men selvom både Herder og 
Schellings tanker medvirkede til denne 
beundring, var grundholdningen gennemsyret 
af europæisk overlegenhedsfølelse: Indien 
repræsenterede menneskehedens barndom, 
det modne var i vesten med kristendommen 
som den overlegne religion. 
I et fint kapitel viser Thelle, hvordan der er 
gjort forskellige forsøg på at vise ligheder 
mellem kristendom og buddhisme, og vise at 
Jesus var Buddhist. Thelle viser, at man kan 
blive inspireret af fx en buddhistisk læsning af 
evangelierne, men derfra og så til at tale om 
ligheder med elementer af fælles historie, 
afviser Thelle. 
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Afsluttende drøfter Thelle østens påvirkning i 
vesten. I dag er inspiration, impulser, viden 
og erfaringer gledet over grænsen mellem øst 
og vest mange gange. Derfor taler Thelle om 
at der findes rigtig mange bindestregs-
religiøse, det vil sige mennesker som er 
vokset op i én religiøs tradition og samtidig er 
påvirket så meget af en anden, så deres tro er 
formet deraf. Thelle taler om østen i vesten i 
østen i vesten og konstaterer, at sådan er vores 
nutidige situation, hvad enten vi kan lide det 
eller ej. Spørgsmålet er så hvor grænsen 
mellem øst og vest er. Thelle spørger 
anderledes og konkluderer, at østen ikke 
findes, og at vesten ikke findes. Men 
forestillinger om østen, om "østens 
spiritualitet" eksisterer og får sit eget liv, når 
det opfylder behov og får ny mening. Men 
ifølge Thelle bliver det aldrig til andet og 
mere end natbordsbuddhisme. Denne 
orientalisme og kulturnarcissisme er for 
Thelle hindrende for at kunne få ikke blot en 
forestilling om, men en viden  
og forståelse for, hvad mennesker i øst og vest 
virkelig er optagede af. 
 
Til allersidst drøfter Thelle det faktum at 
møder mellem øst og vest i historien men 
også i nutiden, langt overvejende har været 
møder mellem mænd. Thelle viser eksempler 
på at kvinders tydelige deltagelse vil ændre 
disse møder kvalitativt! 
 
I bogens postludium lader Thelle igen 
umulige konstellationer af samtalepartnere 
mødes. Som Thelle siger, er det her at gamle 
tanker kan forandre sig og nye indsigter tage 
form. Til glæde for mange og til skræk for 
nogle. 
 
I en af teksterne reflekterer Thelle over det 
igen at få kontakt med sig selv, at komme til 

sig selv, at blive helt zen! Netop dette med 
brugen af zen problematiserer Thelle, zen-
romantikken som fx viser sig i den enkle 
boligindretning, den spirituelle have, den 
velplacerede naturdekoration i den 
gulvopvarmede stue har ikke meget med zen 
at gøre. 
 
Hen mod slutningen af postludiet lader Thelle 
Jesus, Becket og Buddha samtale. Samtalen 
starter i en konstatering af livets 
meningsløshed, men undervejs i samtalen 
udpeges væsentlige forskelle i de svar, de tre 
giver på meningsløshedens udfordring. 
Afgørende er forståelsen af skaberen og 
afgørende er forståelsen af skaberen som tom 
illusion. Men samtalen fortsætter uden 
afslutning hvor Gud Skaberen og Tomheden 
forstås i lyset af hinanden og skaber dybere 
indsigter. 
 
Thelle slutter bogen med et brev til sig selv. 
Her møder vi et moderne menneske for hvem 
religiøsitet er det integrerende element i 
tilværelsen, men en religiøsitet som godt nok 
er rodfæstet i en kristen tradition, men 
alligevel beriget af andre traditioner. Ærligt 
og ukompliceret! 
 
Jeg var skeptisk, da jeg begyndte at læse 
denne bog, men jeg finder, at Thelle dygtigt 
viser både positive og negative sider ved de 
møder, der har fundet sted, og i høj grad 
stadig finder sted mellem øst og vest. 
Samtidig viser han, hvordan det moderne 
religiøst nysgerrige menneske kan udfordres 
af tanker med mange år på bagen. Heraf kan 
der læres en masse. Bogen kan sagtens 
anbefales til både på forhånd skeptiske, 
irriterede, tvivlende, men alligevel nysgerrige 
kolleger. 
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JOHANNES VÆRGE: EFTER DØDEN. EN BOG OM DET EVIGE 
LIV.  
248 sider; 289 kr. Anis, København 2008. 
 
Anmeldt af Niels Willert 

 
Johannes Værge har skrevet en bog om det, 
som de færreste i vor tid vover at tale åbent 
om. Bogen handler om kristendommens 
forestillinger om livet efter døden. Det er der 
heller ikke blevet skrevet så meget om i nyere 
tid, så vi kan glæde os over at have fået denne 
velskrevne bog, hvor den tidligere sognepræst 
ved Vor Frue Kirke i København tager os 
med på den store rejse op gennem 
kristendommens vesterlandske historie. Vi 
kommer vidt omkring, lige fra de 
nytestamentlige skrifters vidnesbyrd om 
opstandelsestroen til Århusprofessoren P.G. 
Lindhardts berømte foredrag "Det evige liv", 
der i 1950erne vakte opsigt herhjemme. Også 
nyere poesi, herunder salmedigtning kommer 
til orde og viser, at det også i modernitetens 
tidsalder er muligt med ord og billeder at give 
udtryk for de tanker, ethvert menneske mere 
eller mindre bevidst må gøre sig om døden og 
det hinsides. 
 
Men hvad der måske især gør denne bog så 
læseværdig, det er den menneskelige erfaring 
og vidtfavnende teologiske viden, som den 
erfarne præst og kyndige teolog øser af. Hertil 
kommer, at det er en lys og livsbekræftende 
tilgang til et alvorligt emne, hvor man ikke et 
øjeblik kan være i tvivl om, hvor forfatteren 
har sit religiøse og åndelige ståsted. I 
virkeligheden handler denne bog mindst lige 
så meget om livet før som om livet efter 
døden. Måske netop derfor har Johannes 
Værge også valgt at karakterisere bogen som 
en bog om det evige liv, for dette begynder 
ikke først efter døden, men allerede her og nu 
i livet, hvor det så blot gælder om at få øje 
herpå og med forfatterens egne ord være 
lysvendt. Udtrykket henter Johannes Værge i 
øvrigt fra lyrikeren Lone Munksgaard 
Nielsens digtsamling "Lysvendt / 
himmelsøjlen." fra 1995.  I sammenhæng 

hermed imødegår Johannes Værge også 
religionskritikkens tale om 
evighedsforestillingerne som ønskepro-
jektioner og verdensflugt (Feuerbach og 
Marx) med en forståelse af det religiøse 
billedsprog som impuls til at handle aktivt her 
og nu eller - med Nietzsches ord - til at være 
jorden tro. Vi har altså brug for dette 
håbssprog, både til trøst over for døden og 
som impuls til at leve her og nu. 
 
At være lysvendt og at være jorden tro, det 
går nærmest som en rød tråd igennem bogen, 
der på sin åndshistoriske rejse tager 
udgangspunkt i det Johannesevangelium, som 
Johannes Værge tidligere har skrevet en 
kommentar til (Det danske Bibelselskab 
1996). Her er det forståeligt nok de 
afsluttende kapitler om Jesu opstandelse, der 
har hans opmærksomhed, men som sagt, så 
handler bogen ikke kun om døden og livet 
efter døden, men mindst lige så meget om 
livet før døden, eller sagt på en anden måde, 
sammenhængen mellem det jordiske liv og 
det himmelske liv, der i Johannesevangeliets 
præsentiske eskatologi gør døden til en 
parentes. Her er gode teologiske pointer, men 
man savner en mere præcis fremstilling af 
dette evangeliums forestillinger om død og 
opstandelse i forhold til samtidens jødiske og 
andre kristne tolkninger. Midt i kapitlet 
berører Johannes Værge jødedommens syn på 
død og opstandelse, men hvorfor ikke give det 
en selvstændig fremstilling forud for 
behandlingen af det kristne stof? Jeg ville nok 
have foretrukket, at Værge var gået 
kronologisk til værks, og at han også havde 
taget udgangspunkt i Paulus og de synoptiske 
evangelier, før han kommer til 
Johannesevangeliet. Oplagt havde det også 
været, om den store fortælling om Lazarus’ 
opvækkelse havde fået den opmærksomhed, 
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der tilkommer den. Men fint er det, når det i 
gennemgangen af det bibelske stof går som en 
rød tråd, at det er en eller anden form for 
gådefuld legemlig opstandelse, der er tale om, 
hvilket igen er en pointe, der tjener til at 
fremhæve sammenhængen mellem det 
jordiske og det himmelske liv efter døden, om 
end der er kvalitativ forskel. Det ses tydeligt i 
Paulus-kapitlet, og det går også igen i 
gennemgangen af den oldkirkelige teologi, 
hvor især Irenæus og hans opgør med 
gnosticismen fortjener opmærksomhed. Det 
gør såmænd også Origenes, der med sin 
apokatastasislære åbner for den stadigvæk 
aktuelle diskussion om den dobbelte udgang, 
om der til syvende og sidst er frelse for alle, 
eller om nogle bliver frelst, mens andre går 
fortabt. Mange andre af oldkirkens teologer 
bliver omtalt, og hermed er det også stiltiende 
slået fast, at vi har en guldgrube af teologisk 
tradition, der fortjener at blive støvet af og 
komme til orde også i dag. Middelalderen er 
selvfølgelig repræsenteret ved Dante og hans 
Guddommelige Komedie, hvor vi tages med 
på den store rejse gennem Helvede, Skærsild 
og Paradis. Flot gennemgang, der samtidig 
baner vejen for det efterfølgende kapitel om 
Luthers modbilleder til Helvedets og 
Skærsildens dødsmørke. Her er heldigvis 
mere at hente end opgøret med 
afladshandelen, men ret kortfattet er dog 
behandlingen af denne centrale skikkelses syn 
på død og liv efter døden. Vi skal hurtigt 
videre, nu til den danske kirkehistorie, hvor 
1800-tallets dogmatiker H.L. Martensen er i 
selskab med salmedigteren B.S. Ingemann og 
eventyrdigteren H.C. Andersen. Gode 
tolkninger er der, f.eks. af Ingemanns salme 
"Den store mester kommer" og Andersens 
eventyr "De røde Skoe", "Jødepigen", "På den 
yderste Dag" og "En Historie fra Klitterne". 
Det er ren nåde! Spændende er også det 

efterfølgende om Gylling-præsten Otto 
Møller, der ligesom Grundtvig fandt 
inspiration hos oldkirketeologen Irenæus. At 
Grundtvig så ikke har fået et selvstændigt 
kapitel, må undre. Johannes Værge har valgt 
at samle de store salme-digtere sammen i et af 
de afsluttende kapitler, hvor gammelt og nyt 
mødes, og hvor Grundtvig med sit "Jeg 
kender et land" træder frem som en 
modstemme til Kingos "Far verden, far vel". 
Bogen afsluttes med et opsamlende kapitel 
under overskriften "Hvor det hele ender". At 
det ender godt, kan man næsten sige sig selv, 
hvad Johannes Møllehave også lige har slået 
fast med sin sidste bog "Det ender godt"! 
 
Det gør det også med Johannes Værges bog. 
Og den kan bestemt anbefales, dersom man 
arbejder med liv og død og børns møde med 
og opfattelser af døden. Men bogen skal 
suppleres, f.eks. med den af Ida Auken og 
Knud Rendtorff redigerede "Livet efter 
døden" (Alfa 2006), der er religionshistorisk 
anlagt og kommer rundt i de store 
hovedreligioner. Det har Johannes Værge 
fornuftigt nok valgt ikke at tage med. Til 
gengæld kunne man have ønsket, at han 
havde taget mere hensyn til, at kristendom er 
mange ting, også uden for Danmarks grænser. 
Det er med rette blevet religionshistorisk 
korrekt at tale om kristendomme. Og så er 
man alligevel ikke i tvivl om efter at have læst 
bogen, at der lige fra begyndelsen af har været 
mange forskellige svar på det gådefulde 
spørgsmål om døden og det hinsides. I den 
henseende er de nytestamentlige vidnesbyrd 
heller ikke entydige. 
 
Niels Willert, 
lektor, dr. theol. 
University College Capital, Blaagaard/KDAS. 
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DEN LODRETTE BESTÅEN. EUROPÆISK KULTUR- OG IDÉHISTORIE 
Redigeret af Inger Toftegaard Barrett, Marlene Printz Jellesen og Viggo Ernst Thomsen 
Forlag: Aros Underviser 2008. 250 sider, indbundet. Vejledende pris: kr. 325,- 
 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
KLM-faget kræver meget naturligt, at nye 
lærebøger kommer på banen. Så vidt jeg er 
orienteret har vi nu i fagets 2. år fået tre 
bøger: 1) En KLM-bog, der prøver at spænde 
over hele fagets indhold, fra forlaget 
Samfundslitteratur med Camilla Sløk og 
Anne-Mette Nortvig som redaktører. 2) En 
bog om medborgerskab med titlen 
"Medborgerskab – et nyt dannelsesideal, 
redigeret af Ove Korsgaard, Laksmi 
Sigurdsson og Keld Skovmand, fra RPF-
Religionspædagogisk Forlag.  
 
I indledningen til "Den lodrette beståen" får vi 
forklaringen på bogens lidt mystiske titel. Det 
er et udtryk fra forfatteren Albert Dam, som 
han har anvendt om sammenhængen mellem 
fortiden og nutiden for at signalere, at fortiden 
lever i vores sprog og forestillinger. Med 
udgangspunkt i Hanna Arendt tese om, at 
tænkning er et bolværk mod totalitære 
systemer og ideologier vil bogen da 
præsenterer tænkningens historie for at give 
både idéhistoriske og begrebslige 
forudsætninger for arbejdet med pædagogiske 
grundtanker og etik. Dannelsesbegrebet skal 
således sætte sind i en bred kulturhistorisk 
sammenhæng, siges det i indledningen. 
 
Fremstillingen er kronologisk opbygget. Vi 
starter med antikken, hvor vi kort præsenteres 
for de 12 olympiske guder og den homeriske 
digtning, den græske bystats grundlæggelse i 
arkaisk tid, de joniske naturfilosoffer, 
udviklingen af demokratiet og de store 
filosoffer. Her er gennemgangen af Sokrates 
en lille perle med en præcis karakteristik af 
hans tænkning og med en konklusion på 
Sokrates dannelsesmål, nemlig det 
selvprøvede og kritisk reflekterende 
menneskes, der har fået indsigten i det gode 
gennem samtale. Dialogen er selvsagt 

dannelsesmidlet. Dannelse er også hovedordet 
i gennemgangen af Platon og Aristoteles, idet 
de to herres statslære får lov til at indtage en 
nok så stor plads. 
 
Bogens kapitel 2 er så viet en indføring Det 
Gamle Testamente og jødedom. Det er 
velgørende at kunne konstatere, at forfatterne 
har valgt at give GT så megen plads og vægt 
med en redegørelse for GT som helligskrift 
både for jøder og kristne, som nationalepos og 
historisk kilde. Den historisk-kritiske 
forskning af GT inddrages – dog uden at man 
for alvor går ind på problematikken omkring 
GT som en mulig historiekonstruktion, der 
hovedsageligt er blevet til i det babyloniske 
eksil og tiden derefter. Redegørelsen for den 
gt-lige kosmologi, gudsbegrebet og 
redegørelsen for lovforståelsen giver os 
dernæst et billede af grundpillerne i 
jødedommen.  
 
I kap 3 fortsættes så med kristendommens 
tilblivelse og udvikling i den oldkirkelige 
periode. Jesusbevægelsens baggrund i det 
jødiske miljø, eskatologien og de jødiske 
partier bliver sat på plads for læseren. Denne 
fremstilling af Jesusbevægelsens forkyndelse 
afbrydes imidlertid af en redegørelse for 
forskellige bibelsyn og spørgsmålet om den 
historiske Jesus. Selve indholdet af Jesu 
forkyndelse karakteriseres så med en række 
temaer om gudsriget, tilgivelse, 
næstekærlighed, forholdet til loven, den 
sociale indignation, samt lignelser. Det er kun 
under overskriften "den sociale indignation, at 
helbredelsesundere og dæmonuddrivelser 
omtales – og det ultra kort. 
Underfortællingerne fylder ellers ret så godt i 
evangelierne. Kristendommens tilblivelse i 1. 
århundrede har naturligt nok Paulus som 
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hovedperson, ligesom læseren gøres bekendt 
med den tidlige kristendoms gudstjeneste. 

Oplysningstiden bliver præcist og kontant 
karakteriseret. Det er ofte noget af et problem, 
at givet de studerende en forståelse af Kants 
tanker. Her giver fremstillingen en rigtig god 
hjælp. Men kunne der ikke have været lidt 
med om oplysningstidens dannelsessyn og 
pædagogiske tanker? Tilsvarende undrer jeg 
mig også over, at der senere under 
gennemgangen af romantikkens periode, hvor 
Grundtvigs kristendoms- og menneskesyn 
gennemgås, ikke bliver sat fokus på hans 
pædagogiske idéer og begrebet 
"livsoplysning", samt hans betydning for den 
danske skole.  

 
Den kronologiske opbygning fortsætter, idet 
et afsnit om islam følger efter 
kristendommens tidlige historie. Her læser vi 
ikke alene om islams tilblivelse, men også 
dens udvikling i sammenstødet med den 
vestlige verden – både konfrontationen med 
korstogsideologien og ikke mindst 
kulturmødet i Spanien. Alhambras arkitektur 
som et billede på Paradis er ikke mindst 
spændende læsning. Og lige så overraskende 
gøres der op med vort tilvante billede af islam 
som en lovreligion i referatet af en 
undersøgelse blandt forældre med muslimsk 
baggrund over deres opfattelse af deres tro og 
dens indhold. Med et afsnit om muslimsk 
børneopdragelse i dag afsluttes indføringen i 
islam. 

 
Med overskriften "Uden Gud og kosmos" 
slutter gennemgangen af den europæiske 
idéhistorie med et kapitel, hvor 1900-tallets 
filosofiske og teologiske hovedstrømninger 
samles op. Og i det afsluttende kapitel får vi 
en gennemgang af problematikken omkring 
kulturmødet og dens udfordring til skolen. 

Dernæst følger nu et kapitel om den katolske 
middelalderkirke, herunder kristendommens 
indførelse i Danmark. Tilblivelsen af den 
humanistiske tradition i Europa har sine 
rødder i højmiddelalderens skolastik og 
senmiddelalderens skepticisme, men føres for 
alvor frem af renæssancebevægelsen. Her 
gives der god plads til omtale af det nye 
verdensbillede og humanismens videreførelse 
i Descartes rationalisme. 

"Den lodrette beståen" vil vise os 
sammenhænge og udviklingslinjer i 
opfattelser af menneske, stat kristentro op 
gennem den europæiske idéhistorie. Man 
bliver klog af at læse en bog som denne, der 
både giver en stor informationsmængde og 
godt overblik. Vi har i mange år savnet 
samlede fremstillinger til brug for 
undervisningen i Kristendom/Livsoplysning, 
der ikke bare var til gymnasiebrug eller på 
den anden side var på universitetsniveau. Det 
nye KLM-fag gør det yderligere påkrævet, at 
vi kan se den idéhistoriske sammenhæng 
mellem kristendom, filosofi og 
dannelsesopfattelse. 

 
Selvfølgelig må Luthers reformation vies et 
helt kapitel. Rigtig godt for oversigtens skyld 
er det her at få en tidslinje over Luthers liv og 
reformationens forløb. Vi får en indføring i 
hans hovedtanker. Og den sædvanlige 
opfattelse, nemlig at det var teserne mod 
afladshandlen, der indledte hans opgør med 
kirken, aflives med rette. Hans indsats som 
salmedigter og hans opfattelse af billedet 
nævnes. Men hvorfor skal vi ikke stifte 
bekendtskab med pædagogen Luther?  

Vi er godt hjulpet med "Den lodrette beståen". 
 
Henning Nørhøj 
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JENS FORMAN: MUSLIMERNES RELIGION. TRO PRAKSIS OG SHARIA 
Forlaget Systime 2006.  183 sider kr. 200, - 
 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Som de fleste af Systimes udgivelser, er 
denne bog primært beregnet til gymnasiet og 
Hf. Men den er også glimrende til studiet af 
islam i forbindelse med 
linjefagsundervisningen i kristendom/religion 
på læreruddannelsen.  
 
Bogen består dels af en introduktion til islam i 
6 afsnit, dels en antologi af tekster fordelt på 
17 temaer. 
 
Introduktionen fordeler sig på afsnit om 
oprindelsen til islam, troens indhold og de 
seks søjler. Hertil kommer islam i praksis 
med højtider, livsmønster, spiseregler osv. 
Redegørelsen for sharia er delt op i afsnit om 
henholdsvis klassisk og moderne sharia. 
Afsnittet om moderne sharia giver os så et 
indblik i de tolkninger af islam, som findes i 
dag. Det drejer sig om den traditionalistiske 
tolkning med baggrund i lovskolerne modsat 
den sekulære tolkning, hvor det helt overlades 
til den enkelte, dvs. enten kulturmuslimen der 
forholder sig totalt frit til traditionen - eller 
modsat sufismen og dens tradition. Jens 
Forman omtaler endvidere den modernistiske 
holdning som den, der mener, at islam skal 
være en inspiration for lovgiverne, mens det 
overlades til en enkelte personligt og privat at 
finde frem til sin måde at praktisere islam på. 

Heroverfor står så den fundamentalistiske 
holdning, der både vil løsrive tolkningen af 
sharia fra lovskolernes gåen på kompromis og 
samtidig vil afprivatisere islam. Endelig har vi 
euroislam hvor man indpasser islam i den 
europæiske kultur og tradition – herunder den 
demokratiske. Alt i alt er Formans indledende 
afsnit meget informativ og klar, underbygget 
af undersøgelser og skemaer. F.eks. får vi en 
opstilling af bønstider og resultatet af en 
undersøgelse, der viser hvor mange danske 
muslimer, der rent faktisk deltager i 
fredagsbønnen.  
 
Tekstdelen følger stort set indledningens 
hovedafsnit dels med uddrag fra koranen, dels 
uddrag af dagbladsartikler, tolkninger af 
religionshistorikere, muslimske teologer m.m. 
Jens Formans bog er et fremragende og 
dybtgående materiale, som helt klart udfylder 
et behov for en fremstilling og en 
tekstantologi til brug i for undervisningen i 
islam i læreruddannelsen. Når der skal satses 
på en fremmedreligion i linjeuddannelsen 
kommer islam altid i forreste række. Behovet 
for at forstå denne religion er påtrængende. 
Formans har med sin bog givet os en solid 
hjælp. 
 
Henning Nørhøj 
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JESUS OG ISLAM 
 
Tarif Khalidi: Den muslimske Jesus. Jesusord og fortællinger i islamisk litteratur.  
Forlaget Mimer, 2008. 256 sider, 250 kr. 
 
Anmeldt af Steffen Støvring 

 
 
I Koranen er Jesus en agtet og ofte omtalt 
skikkelse. Man hører om hans underfulde 
fødsel, om hans egne mirakler, om hans rolle 
ved verdens ende. Derimod siger han ikke så 
meget. Og når han gør, er det oftest for 
kategorisk at afvise treenighedslæren eller 
tanken om sin guddommelighed. Jesu 
forkyndelse, den der giver de kristne 
evangelier fylde og appel, er fraværende. Man 
kan roligt sige, at det hele er noget magert. 
 
Men Islam har også en lang skriftlig tradition, 
og i den har Jesus fået mund og mæle. 
Helheden er så omfattende, at man ligefrem 
kan vælge at tale om "det muslimske 
evangelium". Det gør fx Tarif Khalidi, som er 
en aldrende professor ved det amerikanske 
universitet i Beirut. Han har samlet og 
kommenteret ikke mindre end 303 Jesus-
sentenser og fortællinger (fra mellem år 700 
og 1700) i en indbydende bog og forsynet den 
med en lang historisk introduktion. Bogen er 
oversat til mere end 20 sprog, og det lille 
vågne forlag MIMER har ladet den oversætte 
til dansk. 
 
Kort før jul blev den præsenteret ved et 
arrangement på Københavns universitet, og at 
dømme efter tilstrømningen af folk har 
forhåndsinteressen været stor. Formentlig ud 
fra både en almindelig religionshistorisk 
interesse og en optimistisk tanke om, at 
religioner også kan være i et fælles 
interessefelt og blive inspireret af hinanden og 
åbent låne af hinanden. Selv Islam. 
 
Og hvordan tager det sig så ud, hvis man 
gransker det lidt nøjere? Jeg vil prøve at give 
et indtryk. 
 

Bogen rummer mange udsagn, som tydeligvis 
har direkte eller indirekte evangelisk 
inspiration. Det er tydeligt, at de muslimske 
fromme lærde har kendt de kristne evangelier 
og har ladet sig inspirere af dem. 
 
Jesus plejede at sige: 'Hvis en af jer giver 
almisser med den højre hånd, lad ham da 
skjule dette for den venstre. Hvis han beder, 
lad ham da trække forhænget for sin dør' (29) 
 
Et svin gik forbi Jesus, Jesus sagde: 'Gå med 
fred.' Han blev spurgt: 'Guds Ånd! Hvordan 
kan du sige det til et svin?' Jesus svarede: 
'Jeg hader at vænne min tunge til ondskab.' 
(128) 
 
Jesus prædikede for israelitterne. De græd og 
begyndte at rive deres tøj i stykker. Jesus 
sagde: 'Hvilken synd har jeres tøj begået? 
Vend jer hellere mod jeres hjerter…' (169) 
 
Jesus lavede mad til sine disciple. Da de 
havde spist, vaskede han deres hænder og 
fødder. Han sagde: 'Jeg har gjort det, for at I 
skal gøre det ved dem, I underviser.' (269) 
 
Og så en meget bemærkelsesværdig en om 
stening: 
 
En mand, som havde begået ægteskabsbrud, 
blev bragt til Jesus, som beordrede dem at 
stene ham. Han sagde: 'Men ingen, der har 
gjort samme synd, skal stene ham.' De lod 
stenene falde fra deres hænder, alle undtagen 
Johannes, søn af Zakarias.  (54) 
 
Det vrimler også med almene opbyggelige 
visdomsord, lagt i munden på Jesus, hvor 
inspirationen måske kan være evangelisk: 
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 Lad være med at undersøge andre 
menneskers synder, som om I var herrer (3) 
 
Hvis du gør en god gerning, så prøv at 
glemme den (9) 
 
Lad folk være i fred. Vær veltilpas i andres 
selskab og utilpas i dit eget. Søg ikke efter 
ros, og gør dig ikke fortjent til irettesættelser 
(57) 
 
For den tålmodige mand kan ulykke snart føre 
til velvære, for synderen kan velvære snart 
føre til ulykke (12) 
 
Hver gang de sagde et ondt ord, svarede 
Jesus med et godt. Kristus sagde: 'Ethvert 
menneske giver ud af, hvad det har' (80) 
 
De spurgte Jesus: 'Vis os en handling, der kan 
føre os til Paradiset'. Jesus sagde: 'Sig aldrig 
noget!'  De sagde: 'Det kan vi ikke gøre.' 
Jesus svarede:' Sig kun noget, der er godt.' 
(125) 
 
Vær gavmilde som rindende vand, vær 
barmhjertige som solen og månen….(267) 
 
Og så er der de ultrakorte, som minder om 
stilen i Thomasevangeliet. Kryptiske og dog 
måske lige ud ad landevejen: 
 
'Vær i midten, men gå til side!' (101) 
 
En overvældende del er opstået i asketiske 
kredse. Men nogle gange er askesen ikke 
livsfjendsk, minder lidt om Kierkegaard, når 
han vil gøre sig selv og andre nærværende: 
 
Hvilken mand er den mest hengivne overfor 
Gud? Han som ikke søger menneskers ros… 
Når han står og skal vælge, så begynder han 
med det, der har med livet efter døden at 
gøre, og retter dernæst sin opmærksomhed 
mod denne verden.  (20) 
 
Væn jer til menneskers fjendskab og had. 

I skal kun få, hvad I søger, ved at give slip på 
det, I begærer. I skal kun eje det, I elsker, ved 
at tolerere det, I hader. (97) 
 
Verden er en bro. Gå over den, men byg ikke 
på den (99) 
 
Men oftest er askesen mere rå: 
 
Sandelig siger jeg jer: 'At spise hvedebrød, at 
drikke rent vand og at sove på møddinger 
sammen med hundene er mere end nok for 
den, som ønsker at arve Paradiset' (42) 
 
Den dag, Jesus blev optaget til Himlen, 
efterlod han sig intet andet en et uldklæde, en 
stenslynge og to sandaler. (77) 
 
De, som sørger mest i ulykke, er dem, der er 
mest tilknyttet denne verden (51) 
 
Jesus sagde: Den største synd er kærlighed til 
verden. Kvinder er Satans garn. Vin er nøglen 
til alt ondt. (61) 
 
Somme tider gik han hele dage og nætter 
uden føde. Når han var i nød, var han glad. 
Når han havde det godt, var han bedrøvet 
(135) 
 
Jesus ejede ikke andet end en kam og en kop. 
Da han engang så en mand, der redte sit skæg 
med fingrene, smed Jesus kammen væk. Han 
så en anden, der drak vand fra floden med 
sine hænder, og smed koppen væk (222) 
 
Der advares mod latter så kategorisk, at man 
kommer til at mindes den dæmoniske gamling 
Jorges i Umberto Ecos 'Rosens Navn': 
 
'Den der frygter Gud, ler ikke.' De sagde: 'Vi 
spøgte bare' Jesus svarede: 'En der er 
fornuftig, spøger ikke.' (163) 
 
'Gud den Almægtige hader den mand, der ler 
meget uden grund…' (272) 
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Der advares mod "verden". Verden er 
rigdommens bedrag, lunefuldhed, magt og 
begærlighed (72). Had verden, og Gud vil 
elske jer (120).  
 
I verden er vi (heldigvis) på gennemrejse. 
Verden er som et hus med to døre. Man 
kommer ind gennem den ene og ud gennem 
den anden.(23). Hvor er der mange med en 
sund krop, et smukt ansigt og en veltalende 
tunge, som ender med at skrige i Helvedes 
rædsler (235) 
 
Men det er ikke altid helvedesfrygt, der driver 
værket, ikke engang paradislængslen: Vi 
dyrker Ham ikke af frygt for helvede eller af 
længsel efter Paradis, men af kærlighed til 
Ham…(159) 
 
Gang på gang finder man klare evangeliske 
træk. Der advares mod hovmod og 
indbildskhed (43, 68, 214, 253). Der 
opfordres til næstekærlighed (49, 56, 65, 91, 
170, 252). En hyppig og voldsom 
tilrettevisning af de stivnede lærde kan minde 
om NTs opgør med farisæerne.  (17, 213). 
 
 
Hvad bliver konklusionen? Jeg vil drage to. 
 
1) I en anmeldelse i Politiken skriver Lars 
Sandbeck, at bogen er ét stort bevis for, at der 
nærmest ikke er andet end forskelle mellem 
islam og kristendommen. Det mener jeg er at 
tage munden for fuld. Vidt forskellige 
muslimske kredse har over en periode på godt 
1000 år interesseret sig for Jesus-skikkelsen 
for at underbygge deres egen fromhed. De har 
udviklet oprindelige asketiske drag, fordi de 
selv var strenge asketer (Sufi-mystikerne). De 
har fremhævet mildheden og taget afstand fra 
fordømmelser. De har blotlagt "verdens" 
syndige og ødelæggende optagethed af fråds 
og pral og magt. De har fremhævet 
inderlighed og næstekærlighed.  
 

På den måde kan man sagtens finde 
slægtskab. Men, medgivet, forskellene er 
større. Det ny testamentes grundlæggende 
tanke, at det guddommelige er en dynamisk 
virkende og forvandlende kraft i menneskers 
liv, finder man ikke i Islam, heller ikke i "det 
muslimske evangelium". Ikke forkyndelsen af 
Guds riges nærhed som allerede virkende 
magt. Ikke de bevægende NT-lignelser. Kun 
mirakelhistorier, ikke de metaforiske 
livsforvandlende underberetninger. Kun en 
amputeret, skematisk fødselsberetning. Slet 
ingen nadverberetning. Ingen beretning om 
Guds nærvær i lidelse og død. Ingen 
oplivende nærværende, bevægende Helligånd. 
(Fortsæt selv!) 
 
2) Bogen er særdeles relevant i seminarie-
sammenhæng. Jeg ville ikke tøve med at 
anvende den i sin helhed på linjehold og i 
forbindelse med bacheloropgaver – og med 
udvalgte eksempler på grundhold. Netop 
tesen: Er der mere der skiller end samler? 
Hvad er det der skiller og samler? vil være en 
opmærksomhedsskabende aktivitet, både 
kollektivt og i enrum. Også folkeskoleelever 
ville blive ildnede og beærede af et sådant 
lille stykke sammenlignende forskning i 
religionshistorie. 
 
Men kære fhv. kollega i seminarieverdenen: 
Først må du selv i gang.  Koranen må 
selvfølgelig på banen, og den findes jo nu 
heldigvis i en mundret oversættelse. Men 
"Den muslimske Jesus" er en ny og 
befrugtende mulighed for eftertænksomheden. 
Og NT er jo altid i dine tanker… 
 
God fornøjelse! 
 
20. marts 2009:                 Steffen Støvring 
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SAM HARRIS: BREV TIL EN KRISTEN NATION 
Akademisk Forlag 2007 
 
Anmeldt af Irene Larsen 

 
Hvorfor skal man dog bruge tid på at gendrive 
fundamentalismen? Det er jo klart for 
fornuftigt tænkende mennesker - både troende 
og ikke-troende - at den er forskruet både i sin 
holdning til naturvidenskab, til 
historievidenskab og til etiske spørgsmål. Den 
spiller heller ikke nogen større rolle her i 
Danmark, hvor både natur- og 
historievidenskab på landets universiteter og 
andre uddannelsesinstitutioner bedrives efter 
videnskabelige principper. Vi har også 
udbredt adgang seksualoplysning, adgang til 
svangerskabsforebyggende midler samt fri 
abort. Hvorfor bruge energi på at tilbagevise 
noget, der selvindlysende er forkert? 
Desværre er der lande i verden, der ikke har 
de goder, som jeg opregnede. Det gælder 
f.eks. USA, hvis man skal tro Sam Harris - og 
det ser jeg ikke grund til ikke at gøre. Her har 
"Det kristne Højre" stor magt både konkret og 
over menneskers sind: 53% af alle 
amerikanere er kreationister (s.12).  
 
Sam Harris' bog er et kampskrift, et opråb til 
de kristne. Det "gælder kristendommen i dens 
mest stridbare, skadevoldende og tilbage 
stående form. Her kan liberale, moderate og 
ikke-troende forenes i et fælles perspektiv." 
(s.11) Det holder bare ikke i bogen, hvor 
Harris også angriber liberale troende for deres 
både direkte og indirekte medskyld i 
religionernes skadevirkninger. 
 
Harris antager, at også liberale troende 
fremsætter påstande om virkeligheden, der 
bør kunne efterprøves videnskabeligt. "Hvis 
Bibelen er en almindelig bog, og Kristus er et 
almindeligt menneske, er kristendommens 
fundamentale antagelse forkert." (s.17) Det er 
det ene store tema i bogen: religiøs 
overbevisning vs. naturvidenskab. "Ligesom 
videnskaben gør religioner specifikke 
påstande gældende om verdens 

beskaffenhed." (s.69) Og her har Harris let 
spil ved at påvise, at religionerne tager fejl. 
Han er også ude efter synspunktet "intelligent 
design", som han karakteriserer som "et 
politisk og religiøst program, der har maskeret 
sig som videnskab". (s.76) Han fremfører, at 
den Gud, der måtte have skabt verden ligeså 
godt kunne være ond (s.77) eller måske har 
han er særlig forkærlighed for biller, når man 
betænker, at der er omkring 350.000 kendte 
billearter - og så er der endda mange, mange 
flere slags virus. Vira arbejder "grufuldt, 
nådesløst, ubarmhjertigt". (s.80) Og videre: 
"Eksemplerne på uintelligent design i naturen 
er .. overvældende." (s.82) 
 
Det andet store tema er etik, især 
seksualetikken. Han kommenterer en række 
problemområder: vaccination mod 
kønssygdommene HPV og HIV (s.34-36), 
stamcelleforskning (s.37-40) samt abort. 
Endvidere nævnes i forbindelse med den 
katolske kirke modstanden mod anvendelse af 
kondomer i arbejdet med at forhindre HIV-
smitte i at brede sig. En aktivitet, Harris 
kalder "folkemord", og hvor man som læser 
godt kan følge ham. Særligt gruopvækkende 
er El Salvadors stillingtagen til abort. Her er 
der eksempler på kvinder, der har fået abort 
pga. voldtægt eller incest og som tilmed må 
tilbringe mange år i fængsel (s.44-45). Mother 
Teresa får et par skarpe kommentarer med på 
vejen. Hun "var ikke de fattiges ven, hun var 
fattigdommens ven." (s.42) Hun var 
modstander af prævention og abort, midler 
der ellers kunne hjælpe kvinder ud af 
fattigdom. 
Også konflikt og ufred mellem mennesker 
bliver behandlet, og her ser Harris religioner 
som "en kilde til kronisk ufred mellem 
mennesker." Harris ved godt, at religionerne 
ikke nødvendigvis påbegynder konflikter, 
men "religionen skærper det menneskelige 
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potentiale for konflikt i lagt højere grad end 
lokal stammetænkning, racisme eller politik." 
(s.84)  
 
I sin beskæftigelse med spørgsmålet om 
religionernes sandhed er Harris også ude efter 
f.eks. kristendommens forhold til de andre 
religioner. Man kan ikke påstås, at en religion 
taler sandhed og de andre er løgn. Hvis det er 
rationelt at bruge penge på at dyrke den 
kristne gud, kan man ikke forhindre andre i at 
bruge millioner af kroner på at ære f.eks. 
Oplympens guder. Harris bruger dette til at 
vise dels det absurde i at bruge penge på en 
religion, dels det umoralske i at bruge de 
penge, der kunne have været brugt f.eks. til 
hele samfundets bedste. 
 
Hvorfor skal man læse Harris' bog? Det skal 
man, fordi man som religionslærer bliver nødt 
til at forholde sig til de grusomheder, der 
verden over bliver begået i religionernes 
navn. Også selvom man mener, at religion 
ikke er grunden til uhyrlighederne, men 
"bare" legitimering. Det er jo da også slemt 
nok. Man bliver nødt til at forholde sig til 
spørgsmålet om religion vs. videnskab, fordi 

det dukker op i de religiøse miljøer (f.eks. når 
folk i det nyspirituelle miljø påstår, at visse 
stens virkninger er bevist videnskabeligt) og i 
debatten med studerende på seminariet og 
eleverne i folkeskolen (f. eks. hvor man ikke 
kan tage miraklerne i NT alvorligt).  
 
På Frederiksberg seminarium har Peter Green 
Sørensen og undertegnede haft forløb på hvor 
vores linjehold om "Livsanskuelser uden 
religion, herunder etik & religionskritik" (min 
titel). De studerende har ønsket dette forløb, 
fordi de netop syntes, at de blev nødt til at 
kunne tage religionskritiske debatter. Man 
kan se min plan her: 
http://bruger.fredsnet.dk/-
il/Linje26C/livsanskuelser.htm.  
 
Harris har bestemt nogle pointer, der er værd 
at beskæftige sig med. Den er let læst og 
egner sig godt til brug i 
seminarieundervisningen. Den særligt 
interesserede studerende kan så kaste sig over 
Richard Dawkins: Illusionen om Gud. Samme 
Dawkins har i øvrigt skrevet et meget rosende 
forord til Harris' kampskrift. 

 
 
 
 

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 der omtale af en række filosoffer, som det er godt at vide noget om, når 
man læser Kierkegaard. 
 
Hæftet bliver bl.a. anvendt på Hjørring Seminarium. 
 
Hæftet koster 60 kr. og kan fås ved henvendelse til Irene Larsen, København. 
Skriv til krla@fredersem.dk  
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SALMER I UNDERVISNINGEN 
Det Kgl. Vajsenshus' Forlag 2007 
 
Anmeldt af Irene Larsen  

 
"Salmer i undervisningen" består af tre bøger 
1) Salmer i spil (0.-3. klasse) 
Af Jytte Blanner og Hanne Margrethe 
Tougaard 
Lærervejledning, kopiark til eleverne samt cd 
- 15 salmer.  
2) Som en helle midt i larmen (4.-6. klasse) 
Af Lotte Demant og Jens Jermiin Nielsen 
Lærervejledning, kopiark til eleverne samt cd 
- 20 salmer.  
3) Hvad rimer på smerte? (7.-10. klasse) 
Af Helle Krogh Madsen og John Rydahl 
Elevbog med 5 salmetemaer. 
Tilknyttet hjemmeside: 
www.salmeriundervisningen.dk  
 
Først og fremmest er det vældig godt, at der i 
disse år kommer undervisningsmateriale til 
arbejdet med salmer i skolens 
kristendomsundervisning. Der ligger i 
salmerne et vældigt udbud af korte, vægtige 
tekster, som også hører med til 
kristendommens udtryk. Mange børn er 
faktisk glade for at synge, og det giver 
undervisningen noget ekstra at kunne 
inddrage sangen. Godt er det også, at nutidig 
teknologi har givet mulighed for at vedlægge 
cd'er til at synge efter. Mange lærerstuderende 
kender ikke salmemelodierne eller også 
lægger de melodien alt for lavt i f. t., hvor 
børnenes stemmer ligger. 
 
I 1999 udkom "Salmer i centrum. 25 salmer i 
undervisningen." med både elevbog, 
lærervejledning og cd. I 2002 udkom "Tegn 
og syng en salme" også med cd. (Note 1) 
Og nu altså dette materiale, der udkom i 2007.  
 
Bind 1 og 2 er lærerbøger til hhv. indskoling 
og mellemtrin, men med en række kopiark 
med tekst, tegninger og arbejdsopgaver til 
eleverne. Bind 3 er en elevbog til 

udskolingen, hvor der er ganske meget tekst, 
men også med billeder og arbejdsopgaver. 
 
Salmer i spil (0.-3. klasse) rummer forslag til 
arbejde med 15 salmer fra Den Danske 
Salmebog, bl.a. nogle julesalmer og 
påskesalmer. Der er både gamle og nye 
salmer. Til hver salme er der noder, tekst, 
oplysninger til læreren, korte tekster som 
læreren kan læse op for sin klasse samt en 
række elevaktiviteter. Elevaktiviteterne er 
f.eks. rytmeleg, talekor, tegning, 
rytmepuslespil, sanglege, "kreakassen" med 
forslag til at fremstille figurer, bage kager, 
osv. Altså et helt bibliotek at plukke ud fra. 
Materialet retter sig if. forordet både til 
skolens og kirkens arbejde. Materialet er også 
tænkt ind i en tværfaglig sammenhæng, dog 
"kun" af typen "formel tværfaglighed". 
Hjemmesiden rummer ikke materiale til dette 
bind. 
 
En ting er der dog, der generer mig som lærer. 
Og det er brugen af "vi". Jeg synes ikke det er 
i orden at bruge "vi" i betydningen "vi 
kristne". "Vi mennesker" er selvfølgelig helt i 
orden. Og det handler ikke om at tage hensyn 
til, hvis der nu er muslimske elever i klassen. 
Det er et vilkår i vores tid, at kristendommen 
ikke er den eneste religion på banen, samt at 
en del elever slet ikke har en religion, og det 
mener jeg, at sprogbrugen i undervisningen i 
kristendomskundskab skal afspejle.  
Her er et citat fra teksten om "Lysets engel 
går med glans": "Hver gang vi ser et glimt af 
lyset og mærker solens varme, så minder det 
os om, at Gud er hos os hele tiden. Han hører 
os også, når vi synger den glade morgensang 
om lysets engel." (s.17) Dette er efter min 
mening kristen forkyndelse, der ikke hører 
hjemme i folkeskolen, men fint passer i 
kirkens børneundervisning. Jeg vil opfordre 
skolelæreren til at skrive teksten om før brug.  
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Et andet eksempel: I forbindelse med arbejdet 
med "Frydeligt med jubelkor" foreslås det, at 
eleverne skal lave deres egen bedekrans med 
følgende aktivitet: "Hold bedekransen i 
hånden. Du kan sige dine bønner højt eller 
sige dem inde i dig selv. Ved hver perle kan 
du sige et lille omkvæd, for eksempel "kære 
Gud, hør min bøn". Du kan også sætte nogle 
helt ens perler ind i kransen på de steder, hvor 
du vil sige omkvædet." (s.109) 
 
Her må der lige nogle overvejelser til, når 
man er skolelærer. Er det i orden at bede 
sammen med eleverne? Normalt holder man 
jo en grænse i undervisningen mellem at være 
observatør og at være deltager. Man kan godt 
som ikke-kristen overvære en gudstjeneste 
uden at deltage, ligesom man som ikke-
muslim kan overvære en fredagsbøn uden at 
deltage. På den anden side: hvorfor er det, at 
man ikke kan deltage? Man bliver ikke 
muslim af at deltage i en fredagsbøn, ikke 
kristen af at bede med bedekrans og ikke 
buddhist af at deltage i en meditation. Er det 
ikke i orden at "lege bøn", f.eks. at foretage de 
bevægelser, der hører til en muslimsk bøn, så 
man kan erfare bønnens kropslige aspekter? 
Eller at "lege nadver" - igen for at erfare 
nadverens kropslige side? Det er jo ikke 
magisk, det hænger ikke fast på en, hvis man 
ikke selv vil have det. Her skal læreren træffe 
nogle valg, hvis materialet skal bruges i 
folkeskolen. 
 
Som en helle midt i larmen (4.-6. klasse) 
indeholder 20 salmer, også her både gamle og 
nye. De er inddelt i tematiske afsnit: Gud, jul, 
påske, pinse og "dagen og året". Materialet 
retter sig if. indledningen mest til kirkens 
arbejde med lærere nævnes også. Salmerne 
gennemgås under de fem ovennævnte temaer. 
Og der er afsnit med både generelle opgaver 
og opgaver til temaerne. Der er en række 
kopiark. Det foreslås, at man arbejder 
sammen med fagene dansk, billedkunst og 
musik.  
Teksterne, der behandler de enkelte salmer, er 
informative. De omhandler både digteren 

generelt og detaljer i den enkelte salme. Det 
er min erfaring fra lærerstuderende, at 
salmesproget er svært tilgængeligt; det er som 
om, de blokerer, blot der er omvendt 
ordstilling i en linje. Så det er fint, at salmerne 
er gennemgået ret nøje. 
I forbindelse med salmerne lægges der også 
op til arbejde med billeder. Billederne er 
aftrykt i sort-hvid og lille størrelse, men 
findes på hjemmesiden: 
www.salmeriundervisningen.dk
 
Afsnittet "Generelle opgaver" indeholder bl.a. 
definition og forklaring på begreberne 
"symbol" og "myte", kort og godt. Desuden 
en påstand om det almenmenneskelige 
"uanset religion og kultur": 
" Vi har ikke livet fra os selv. - Livet er ikke, 
hvad det kunne være, men modsiges af 
kræfter, der vil det gode til livs. - Vi har i os 
en drøm, et håb om det fuldkomne." (s.109) 
Der er nogle opgaver med overskriften 
"Sprogets kispus", hvor eleverne skal arbejde 
med forskellige typer af sprog. En rigtig god 
måde at lære eleverne om salmernes 
sprogbrug. 
Afsnittet "Særlige opgaver" indeholder 
kreative opgaver, lege, madopskrifter og 
forslag til fest. Her er mange gode idéer. Altså 
også her et righoldigt bibliotek at plukke i for 
læreren. Eller til at danne udgangspunkt for et 
mere omfattende arbejde med salmer. 
 
Hvad så med forkyndelsen? Dette bind 
refererer i højere grad til "man" i stedet for vi, 
hvilket jeg også mener er en nødvendighed. 
Når der bruges "vi" er det oftest i betydningen 
"vi mennesker".  
ved elevopgaverne bruges dog igen "vi 
kristne", f.eks. i forbindelse med "Krist stod 
op af døde": "Hvem fortæller salmen os, at 
det er vi skal møde i Himlen?" (s.59) Det duer 
altså ikke i en skolesammenhæng. 
 
Cd'erne til "Salmer i spil" og "Som en helle 
midt i larmen" rummer alle salmerne med alle 
vers indsunget af enstemmigt kor med 
orgelledsagelse. (En enkelt rytmisk salme dog 
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med klaver.) Det er som sagt en stor hjælp til 
den lærer, der ikke selv kan synge eller som 
ikke kender salmerne. 
Salmerne hører tydeligt hjemme i en kirkelig 
sammenhæng. Der er orgelforspil til 
salmerne, og det er kirkelige børne- og 
ungdomskor, der har indsunget salmerne. 
Der kan være nogle overvejelser her: Vil den 
kirkelige "sound" være hæmmende eller 
befordrende for undervisningen i skolen? 
Jeg ville selv have valgt at anvende klaver 
eller måske guitar til de rytmiske salmer. Jeg 
ville have valgt et professionelt kor, eller også 
slet intet kor, men måske en fløjte til at spille 
melodien. Men den sag kan der jo være 
mange meninger om. 
 
Hvad rimer på smerte? (7.-10. klasse) 
adskiller sig fra de to andre derved, at dette er 
en elevbog. Den rummer information om, 
hvad en salme er og gennemgang af de fire 
"store" salmedigtere.  
Arbejdet med de konkrete salmer er 
underordnet fem temaer: liv og død, hjerte og 
smerte, lykke og lidelse, synd og nåde samt 
angst og glæde. 
 
I afsnittet "Liv og død" gennemgås bibelens 
skabelsesberetning. Forestillinger om liv og 
død i græsk og nordisk mytologi inddrages og 
der lægges op til en debat om intelligent 
design. Her er altså et udblik til andet end 
kristendommen. Til sidst i afsnittet behandles 
temaet i ud fra udvalgte tekster i salmebogen. 
Undervejs er der forslag til en række opgaver. 
 
Hæftet rummer mange billeder, især malerier, 
både gamle og nye. 
 
Der er ikke cd til denne bog, men man 
henvises til hjemmesiden 
www.dendanskesalmebogonline.dk, hvor man 
kan høre melodierne.  
 

Hjemmesiden www.salmeriundervisningen.dk 
rummer til dette hæfte: Hjælp til svære ord i 
salmerne, baggrundsmateriale om 
salmesigterne og salmebogens historie, samt 
melodier til salmeværkstedet. I 
salmeværkstedet skal man skrive sin egen 
salme, og på hjemmesiden kan man vælge 
mellem fem melodier og også lytte til dem. 
Det er vældig fint, at der er knyttet en 
hjemmeside til et sådant materiale. Især er det 
fint, at man kan se billeder sammen v.hj.a. en 
projektor og at man kan lytte til melodier. 
Ligesom en hjemmeside egner sig glimrende 
til at lægge supplerende materiale. Det mest 
spændende kunne være, hvis der blev arbejdet 
videre med hjemmesiden med nyt materiale, 
nye salmer, nye diskussioner, nye opgaver og 
måske også eksempler på undervisningsforløb 
fra lærere og eksempler på elevarbejder. Der 
står ikke noget på hjemmesiden om, hvorvidt 
den er færdig eller der skal arbejdes videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note 1 
John Rydahl, Christina Smith, Lars Nymark Heilesen 
(red.): Salmer i centrum. 25 salmer i undervisningen. 
Nyt Nordisk Forlag, 1999. Elevbog, lærervejledning 
med noder og CD.  
og 
Helle Krogh Madsen og John Rydahl: Tegn og syng en 
salme. Nyt Nordisk Forlag  2002.   
Tekst, opgaver, noder og arbejdsanvisning til 11 salmer 
samt cd.
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JESUS GÅR TIL FILMEN – JESUSFIGUREN I MODERNE FILM 
Redigeret af Ida Auken og Bo Torp Pedersen  
140 sider, kr. 238,-, ALFA 2007 
 
Anmeldt af Laura Lundager Jensen 

 
 
Man kan endnu engang kun ærgre sig over, at 
timetallet til linjefaget efterhånden er så småt, 
at det er svært at forsvare at bruge dem til at 
se film i. For det er da en helt genial indgang 
til at belyse og forstå problemfelter, der ellers 
kan være svære at prikke hul på. Film og for 
den sags skyld billeder kan noget tekst og ord 
ikke kan. Det sammen kunne man hævde om 
ekskursioner og studieture ud i verden, men 
når jeg her fremhæver min ærgrelse over tid 
til filmen, er det ikke helt tilfældigt, da jeg 
foran mig har liggende en helt igennem 
glimrende gennemgang af en række nye og 
nyere film, der på den ene eller anden måde 
cirkler om eller fokuserer på Jesus-skikkelsen 
eller Jesus-fortællingen i den moderne verden, 
og som sådan kunne give en rigtig god 
indgang til at tale om kristendomsformidling i 
dag – og vanskeligheden ved samme. 
 
Jesus går til filmen er en samling af 7 artikler, 
der hver for sig enten har fokus på en enkelt 
film: Jesus fra Montreal, the Passion of Christ 
eller Life of Brian, på Jesus skikkelsens 
historie Hollywood, Jesus-typologien i 
moderne film eller artikler om det at 
beskæftige sig med kristne grunddogmer så 
som martyriet og forløsningen 
 
7 artikler, der altså alle forsøger at prikke hul 
ind til diskussionen om, hvorvidt og hvordan 
man kan fortælle kristendom i dag ind i den 
moderne verden. Og selvom ikke alle bud er 
af lige høj kvalitet, er det absolut mange gode 
bud på, hvordan man ville kunne nærme sig et 
svar på de spørgsmål. 

Særligt kan jeg anbefale Geert Hallbäcks 
gennemarbejdede præsentation og diskussion 
af Denys Arcards film Jesus fra Montreal. 
Helt systematisk gennemgås filmens 
handling, filmens lag og filmens funktion som 
en overvejelse over at skabe nyfortællingerne 
om livets muligheder set i evangeliets 
forkyndelse. Desuden er Peter Tudvads 
overvejelser om den kristne lidelseshistorie 
som fælles klangbund for Lars von Triers 5 
hovedværker: Breaking the Waves, Riget, 
Idioterne, Danser in the dark og Dogville 
rigtigt tankevækkende.  
 
Men generelt er der overvejelser i alle 
artikler, der kunne give stof til gode 
diskussioner med studerende om religiøse 
spørgsmål i moderne tid.     
 
Som grundbog til et linjefagsforløb, der skulle 
arbejde med temaet Jesus figurer og kristne 
temaer i moderne klæder, kan jeg således 
absolut anbefale bogen. – At det er vanskeligt 
at få plads til sådan et forløb i alt fald i min 
årsplan, kan man kun begræde, men kan man 
mingelere tiden. så det ville være muligt, så 
ligger der her en rigtig god introduktion til 
flere film, der oplagt kunne trækkes ind i 
undervisning. At redaktørerne kunne have 
valgt at behandle andre og langt flere film for 
at belyse spørgsmålene, behøver jeg vel ikke 
engang at tilføje, men de valgte vinkler er 
godt valgt – og kan måske inspirere til 
analyser af mange af de andre film, vi hver 
især sidder med som vores foretrukne. 
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KALENDER 

 
FAGDIDAKTIK I BEVÆGELSE: FORSKNING - PRAKSIS - POLITIK  
NoFa 2, den anden nordiske fagdidaktikkonference 
 
Tema: Fagdidaktik i bevægelse: Forskning - Praksis - Politik 
Tid: 13.-15. maj 2009 
Sted: Byggecentrum Kursuscenter Middelfart 
Arr.: Det fagdidaktiske forskningsprogram på Syddansk Universitet i samarbejde med 
læreruddannelsen på University College Lillebælt. 
Web: http://www.sdu.dk/nofa  

 
 
CHANGING SOCIETIES – VALUES, RELIGIONS, AND EDUCATION  
konference i Umeå June 9-13, 2009! 
 
Citat fra velkomst på hjemmesiden: http://www.umea-congress.se/changing2009/index.html  
 
At present societal changes take place in 
societies worldwide. As a result of this, issues 
related to value changes surface. Issues 
related to democracy, to identities, cultures 
and ethnicity are brought to the fore. Through 
migration, the patterns of religious activities 
are also changing. The presence of citizens 
with more varied religious affiliations, some 
with new understandings of the role that 
religions play in society, poses new questions 
to respond to. Gender relations are another 
societal area where changes are taking place. 
The roles of women and men – or girls and 
boys – and equity between them have become 
crucial issues and are nowadays complexly 
interwoven with the others mentioned above.  
The societal changes mentioned above 
strongly influence life in schools and hence 
have repercussions on teacher education and 
higher learning institutions, as well as other 
societal institutions such as churches etc. A 
common feature of all these changes at the 
centre of institutions that have to deal with 

them is the need to handle diversity and 
difference. 
 
In this conference our purpose is to elucidate 
these issues by assembling researchers in the 
field and presenting recent research through 
internationally renowned speakers. In doing 
this we hope to contribute to the development 
of excellence in research. To address the 
issues, different academic disciplines are 
needed. For this reason the speakers are from 
different disciplines and we welcome a 
multidisciplinary encounter. As the theme 
indicates, an educational interest is a meeting 
point. Once again, welcome everybody with a 
research interest in these issues! Bring you 
own contribution to this context.  
 
And in June the daylight extends long into the 
nights in the Northern city of Umeå! 
Welcome to share that experience, too! 
 
Karin Sporre, conference convenor 

 
 
Konferencen er den 10. konference inden for rammerne af The Nordic Conference of Religious 
Education (NCRE). 
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BØGER TIL ANMELDELSE   
 

Kultur og Samfund 
Af Sofie Reimick, Christina Blach Hansen, 
Pernille Bødker Frank og Lene Madsen. 
Systime 2009. 
 

Jødedom 
Af Heidi Laura; Sara Kviat Bloch. 
Serie: Danske Verdensreligioner. 
Gyldendal Uddannelse 2009. 

 
Bøger udkommet i 2008   

 
Senmoderne religiøsitet i Danmark 
Af René Dybdal Pedersen, Vinni Bøgelund, 
Helle Bertelsen, Birgit Andersen og Anna 
Christoffersen. 
Systime 2008. 
 
Den treenige identitet. Gud ifølge evangeliet 
Af Robert W. Jenson. 
Anis 2008. 
  
Evalueringens spændingsfelter 
Redigeret af Karen Borgnakke. 
Forlaget Klim 2008. 
  
Manus Lovbog 
Uddrag ved Esben Andreasen. 
Oversættelse og kommentarer ved Mikael 
Aktor. 
  
Modernitet og religion 
Af Hans-Jørgen Schanz.  
Aarhus Universitetsforlag 2008. 
  
Rock-profeter - Jesusfiguren på plade 
Red.: Lars K. Bruun.  
Forlaget Alfa 2008. 
  
Fra modernitet til pluralisme. Nation-stat-folk-
kirke i det 20. århundredes Europa 
Red.: Jens Holger Schjørring og Jens Torkild 
Bak. Forlaget Anis 2008. 
  
Hvad Bibelen fortæller om Jesus 
Undertitel: Hans navn klinger med i hver 
eneste historie. 
Af Sally Lloyd-Jones 
Illustration: Jago 
Oversættelse: Asbjørn Hansen 

Fundamentalisme i kristendom og islam - 
frontkæmpere for gud 
Af Hanne Følner og Bente Lund. 
Systime 2008. 
  
Moderne dydsetik - arven fra Aristoteles 
Af Anne-Marie S. Christensen. 
Aarhus Universitetsforlag 2008. 
  
Islamdebat. Om terrorisme, blasfemi og 
ytringsfrihed 
Af Allan Poulsen.  
Systime 2008. 
   
Kilde eller kanon. Kampen om den danske 
bibel 
Af Christian Halvgaard. 
Museum Tusculanums forlag 2008. 
  
Daniel, Ildovnen og løvegrotten 
Manden, der reddede en andens liv 
David slås med kæmpen Goliat  
Jesus helbreder de syge  
- Bibelselskabet 2008 
En serie letlæsningsbøger med bibelske 
fortællinger for børn i 1. - 4. klasse. Bøgerne 
er læsepædagogiske genfortællinger af kendte 
historier fra Bibelen. Velegnede til 
minikonfirmander. Lix 16 - 20. 
  
Det Gamle Testamente mellem teologi og 
historie 
Den historisk-kritiske bibelforsknings storhed 
og fald. 
Af Niels Peter Lemche. 
Forlaget Anis 2008. 
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Katekismus for unge 
Af Thorkil Sohn. 
Thorkil Sohns forlag 2008. 
 GUDLØS! Religionskritik i dag 
Red.: Ida Crone og Malene Busk.  
Tidernes Skifter 2008.  
  
Skæld ud på Gud. Sjælesorg i det moderne 
samfund 
Af Preben Kok. 
Informations forlag 2008. 
  
Morgen- og aftensange 
Af B. S. Ingemann. 
Monotypier af Maja Lisa Engelhardt. 
Efterskrift af Niels Kofoed. 
Gyldendal 2008. 
 
Lykke 
Alt hvad du bør vide om den, og hvorfor den 
ikke er det vigtigste i livet. 
Af Wilhelm Schmid. 
Informations Forlag 2008.  
 
Manga Messias 
Bibelselskabet 2008. 
Manga er betegnelsen for en helt særlig genre 
inden for tegneserier. Genren er blandt andet 
kendetegnet ved en stor variation af talebobler 
og andre visuelle virkemidler, der skal 
understrege figurernes følelser. 
  

Undervisningsmateriale om diskrimination 
Tværfagligt undervisningsmateriale om 
antisemitisme, diskrimination og fremmedhad. 
Materialet er udviklet på initiativ af OSCE og 
henvender sig til grundskolens 7.-9. klasse til 
fagene religion, dansk, samfundsfag og 
historie. Det består af tre hæfter. Læs omtale i 
Medlemskommunikation 2, 2008. 
  
De kristnes religion 
Af Jens Forman. 
Systime 2008.  
  
Islam og kristendom 
af Massoud Fouroozandeh og Marianne 
Søndergaard.  
ProRex Forlag 2008. 
  
Politikens bog om islam 
af Jørgen Bæk Simonsen. 
Politikens Forlag 2008. 
  
Det omvendte rige - en bog om Guds Rige og 
kirken 
Af Morten Munch. 
ProRex Forlag 2008. 
   
Det første år uden - En bog om tab, sorg og 
savn 
Af Lene Østergaard. 
Forlaget Alfa 2008. 

 
Bøger udkommet i 2007 

 
Bibelatlas med dvd 
Af John Strange.  
Bibelselskabets forlag 2007. 
  
Hvad er etik 
Af Arne Johan Vetlesen.  
Akademisk Forlag 2007. 
   
Nye muslimer i Danmark. Møder og 
omvendelser 
Af Kate Østergaard og Tina Gudrun Jensen. 
Forlaget Univers 2007. 
   

Lukasevangeliet - en studiebog 
Af Henning Nørhøj.  
Bibelselskabets forlag 2007. 
   
Abrahams spor - Abrahamfiguren i religion, 
filosofi og kunst 
Af Lars K. Bruun m.fl. Forlaget Alfa 2007. 
   
Kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab 
Redigeret af Camilla Sløk og Anne-Mette 
Nortvig Willesen. 
Forlaget Samfundslitteratur 2007. 
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Fri os fra det onde 
Af Jes Nysten. 
Aros Forlag, 2007.  
  
Nødvendigt for nogle – godt for alle 
Af Annika Broman, Birgitta Mattsson og 
Carina Öjermo. 
Om undervisning af konfirmander med særlige 
behov. 
Aros Underviser 2007. 
  
Tørre tal om troen. 
Religionsdemografi i det 21. århundrede.  
Redigeret af Margit Warburg og Brian 
Jacobsen.  
Forlaget Univers 2007. 
  
Hvis Gud er svaret - hvad er så spørgsmålet? 
24 essays om kristendommen.  
Af Jo Hermann. 
Det Andersenske Forlag 2007. 
   
Religionens fremtid 
Af Richard Rorty og Gianni Vattimo.  
Aarhus Universitetsforlag 2007. 
  
Kommentar til Første Mosebog 
Af Søren Holst. 
Bibelselskabets Forlag 2007. 
  
På tærsklen til... 
Ti essays om menneskets møde med døden.  
Redigeret af Christian Brisson Bjerre m.fl. 
Forlaget Alfa 2007. 
  

Danske Verdensreligioner - Islam 
Af Kate Østergaard Jacobsen. 
Gyldendal 2007. 
  
Danske Verdensreligioner – Kristendom 
Af Annika Hvithamar.  
Gyldendal 2007. 
  
Forestillingen om Gud - hvorfra, hvordan, 
hvorhen 
En effektundersøgelse af den indledende 
konfirmationsforberedelse i Danmark. 
Af Finn Dyrhagen 
Aros Forlag 2007. 
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