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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 
 

 

Velkommen til dette forårs udgave af Medlemskommunikation. 

 

Som sædvanlig er der masser at rive i, når man er religions- eller KLM-lærer. Der er hele tiden 

nyheder om fænomener, som kan uddybes og nuanceres af en religionskyndig. Skulle man tænke på 

at afskaffe religionsfaget i folkeskolen eller på læreruddannelserne, behøver man bare læse eller se 

nyheder.  

 

I dette nummer af Medlemskommunikation bringer vi en artikel om Religionspædagogisk Forum 

Nordjylland. Her er det lykkedes at oprette et fælles forum for undervisere på tværs af institutioner. 

Dette er helt indlysende en god idé, og artiklen bringes både som information og inspiration. 

 

Sidste nummer af Medlemskommunikation stod i KLM's tegn. Der er stadig meget at diskutere 

vedr. dette fag, og vi bringer en fyldig kommentar til debatten. Er der andre, der har noget på hjerte, 

så skriv endelig til redaktionen. 

 

Vi bringer også foreningsnyt, både formandsberetning og referat fra generalforsamlingen. Således 

at også de, af foreningens medlemmer, der ikke var på kursus (eller kunne tage cyklen til 

generalforsamlingen) også kan være velinformerede.  

 

Redaktørerne forsøger at være på tæerne, når det gælder arrangement af interesse for medlemmerne, 

både nationalt og internationalt. Læg mærke til datoer i Michael Riis' "Siden sidst" samt omtaler 

under afsnittet "Kalender". Eller se kalendersiden på EMU:  

http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/index.html  

 

Anmelderne har også denne gang været flittige.18 siders anmeldelser samt en omtale et nyt spil med 

tilhørende bog "Medborgerskab på spil". Dette her med spil er åbenbart moderne; i næste nummer 

af Medlemskommunikation bringer vi en anmeldelse af "Bibelspillet". Omtale se 

www.bibelspillet.dk  

 

Husk at holde øje med listen over bøger til anmeldelse. Der kommer hele tiden nye bøger. 

Se www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/anm/ny.html. 

Eller de sidste sider i bladet. 

 

Tænk også på gode idéer til, hvad bladet skal indeholde.  

 

Irene Larsen 

redaktør 
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 
 

Siden sidst 

… har der i november været foreningskursus 

med temaet: Er filosofi for børn? Selv var jeg 

forhindret i at deltage, men hører kun positiv 

omtale. Tak til deltagere og oplægsholdere. 

Tak til bestyrelsens kursusudvalg for et stort 

og krævende arbejde og samarbejde med en 

ny professionel partner for os på 

kursusfronten. "Sixtus" og omgivelser 

udgjorde en fornem ramme – selv i regnvejr. 

Det ved jeg af selvsyn, for jeg var der til 

foreningens generalforsamling. Andet steds i 

dette MK-nummer kan min beretning til 

generalforsamlingen læses sammen med 

referatet. 

Bestyrelsesvalget indebar nyvalg til Jesper 

Garsdal, der straks blev placeret i det hårde 

kursusudvalg – velkommen! Han afløser Jens-

Peter Olesen, der valgte at udtræde efter en 

enkelt valgperiode. Tak til ham for en stor 

indsats med kurserne og behageligt 

samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsens 

fordeling af poster i øvrigt fremgår andet 

steds på medlemskommunikation.dk. 

 

I bestyrelsen har vi holdt to møder: Dels har 

vi været 'værter' for det årlige fællesmøde i 

januar for gymnasiernes, folkeskolernes og 

læreruddannelsernes 

religionslærerforeningsbestyrelser. Ud over 

gensidige orienteringer skal der på dette møde 

være et oplæg af fælles interesse– og i år 

ordnede vi det selv: Lakshmi Sigurdsson og 

jeg belyste forskellige sider af begrebet 

tolerance med relevans for 

religionsundervisningens brug og formidling 

af dette begreb. 

 

Dels har vi holdt ordinært bestyrelsesmøde – 

og vi planlægger for 2010-2011 hele to 

kurser: 

Et kursus til november (i Middelfart), der 

kredser om KLM-didaktik: Hvordan bruger vi 

religionerne i KLM-fagets sammenhæng? Og 

et rejsekursus til Belfast, Nordirland, med et 

citizenship-tema. Vi håber, at det ikke giver 

for mange vanskeligheder, at der placeres to 

kurser inden for samme undervisningsår – 

men til gengæld i forskellige kalenderår. 

 

Kursusdatoerne, du skal reservere, er:  

Middelfart: 24.-26. november 2010 

Belfast: 13.-18. marts 2011 

 

Fra den politiske front er der siden sidst 

kommet en virkelig god nyhed for 'de små' 

linjefag i læreruddannelsen: 

Undervisningsministeriets åbning for de tre 

"permanente" forsøgsordninger med ændret 

(dvs. nedsat eller 'normaliseret') omfang for 

1,2 årsværk-linjefag i læreruddannelsen og 

med mulighed for valg af engelsk som et af de 

obligatoriske 1,2-fag.  – Det betyder, alt andet 

lige, at der må opstå et udvidet 

rekrutteringsgrundlag for de små linjefag. 

Rigtig godt for kristendomskundskab/religion, 

og andre små fag trænger endnu mere til det.  

 

Næste punkt på vores ønskeseddel til 

politikerne skal vel så være: en ordning, så 

afvikling af 0,6-fag spredt over to år ikke 

medfører et likviditetstab (eksamens-STÅ) for 

uddannelserne. Erfaringerne med de 1-årige 

kompaktforløb inden for vores fag må vi søge 

at indsamle som led i en indholdsbåret 

argumentation for en sådan ændring. Jf. 

drøftelsen på generalforsamlingen af 

udfordringerne ved det 1-årige forløb. 

 

Endelig er der grund til et fuldtonet HURRA 

for de stærkt opmuntrende ansøgertal til 

læreruddannelsen fra kvote II. Må 

sommeroptaget blive lige så opmuntrende. 

 

Michael Riis, 9. april 2010  

 

 

 



Medlemskommunikation 1, 2010 

3 

RELIGIONSPÆDAGOGISK FORUM  

– TEORI OG PRAKSIS MØDES I NORDJYLLAND 

af Frederikke Johnsen 
 

"Hvis ikke børnene får en levende erfaring af, 

hvad kristendommen eller religion er i 

praksis, så kommer de ikke til at forstå 

hverken de andre eller sig selv særlig godt", 

har cand.theol. Iben Tranholm advaret. 

Imidlertid har kristendomsfaget ofte levet en 

hensygnende tilværelse som et forsømt fag i 

den danske folkeskole. I 2004 – 05 blev faget 

genstand for et udviklingsarbejde forestået af 

faglærere på Aalborg og Hjørring seminarium 

i forlængelse af indførslen af "Fælles Mål" i 

2003. Med et dobbelt formål dannede 

udviklingsarbejdet afsæt for oprettelsen af det 

nordjyske 'Religionspædagogisk forum'. 

 

Baggrund 

Udviklingsarbejdets målsætning var bl.a. at 

indkredse fagets profil, aktuelle situation, 

muligheder og begrænsninger ved indførelsen 

af trin- og slutmål samt at pege på faglige og 

didaktiske kriterier for den vellykkede 

undervisning i faget.  

 

"Læreren må gøre sig det enkelte fags 

faglighed klart, så det ikke forsvinder", har 

sociologen Henrik Dahl sagt. Dette kan 

imidlertid være vanskeligt, hvis et fag ikke 

har gode rammer. Og her fandt man, at 

kristendomsfaget til tider lider under 

holdningsmæssige, pædagogiske og 

strukturelle barrierer i skolernes praksis. 

Mange skoler har fx ikke et fungerende 

fagudvalg; som følge heraf har den 

kristendomsfaglige diskussion ofte vanskelige 

vilkår, hvilket faget og den enkelte lærers 

faglige udvikling lider under. Følgerne kan 

blive en måske for stor variation i fagsyn, 

ligegyldighed fra forældrenes side samt 

misforståelser ift. faget. Når faget behandles 

så stedmoderligt, risikerer man i yderste 

konsekvens, at skolen ikke lever op til sine 

forpligtelser og formål.  

 

Seminarielærerne fik mulighed for at fortsætte 

projektet i studieåret 2005 – 06, hvor fokus 

var bearbejdelse og implementering af 

udviklingsarbejdets resultater. 

'Religionspædagogisk forum' blev et af 

resultaterne.  Oprindeligt henvendte det sig 

primært til de lærere, som havde deltaget i 

undersøgelsen. I dag er målgruppen udvidet 

og henvender sig til alle undervisere i 

kristendomskundskab og religion på 

folkeskole- og seminarieniveau samt til 

linjefagsstuderende. Herudover er der 

offentlig adgang – alle interesserede er 

velkomne.  

 

Som tidligere lærerstuderende, nu 

folkeskolelærer, har jeg haft lejlighed til at 

deltage i disse fagligt berigende 

arrangementer. I indeværende artikel er det 

således min hensigt at give et billede af disse 

ved at beskrive rammer, sigte og indhold. 

 

Arrangementernes rammer og sigte 

Forummet imødekommer 'ekstra-muralt' 

behovet for det faglige mødested, som 

skolerne ofte fattes. Arrangementerne finder 

sted som tema-eftermiddage af to timers 

varighed én gang hvert semester i UCN-regi i 

hhv. Hjørring og Aalborg, idet kvalificerede 

foredragsholdere engageres til at holde oplæg 

om aktuelle centrale faglige og didaktiske 

opmærksomhedsfelter i faget, som den 

linjefagsstuderende og færdiguddannede 

kristendomslærer samt de mange ikke-

linjefagsuddannede lærere, der underviser i 

faget, bør betænke i sin planlægning, 

gennemførelse og evaluering af en 

kvalificeret undervisning. En enkelt gang har 

oplægget været efterfulgt af et struktureret 

gruppearbejde for de fremmødte. Ellers følges 

det i reglen op af spørgsmål, diskussion og 

idéudveksling mellem de tilstedeværende.   

Som studerende eller lærer får man således 

mulighed for løbende at blive opdateret samt 

hente ny viden om faget samt få inspiration til 

egen undervisning, studium og faglig 

udvikling i en frugtbar vidensdeling i 

praksislæringsfællesskab mellem fagfolk. I 

min studietid, der var baseret meget på teori, 
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profiterede jeg personligt en del af garvede 

underviseres viden og erfaringer, som 

ligeledes havde mulighed for at få teoretiske 

inputs fra os. Således er det min oplevelse, at 

arrangementerne som sidegevinst er 

medvirkende til at bygge bro henover den så 

ofte kritiserede kløft mellem teori og praksis 

fra læreruddannelse til folkeskole.  

 

Arrangementerne giver dermed mulighed for 

at sikre en undervisning af kvalitet og 

desuden fastholde den løbende debat om 

fagets profil og identitet i et 

udviklingsorienteret perspektiv; faktorer som 

desuden kan være medvirkende til at højne 

fagets status.  

 

Som regibemærkning vil jeg ikke undlade at 

indskyde, at de arrangerende seminarielærere 

altid i pausen har sørget for kaffe og kage, 

hvilket løfter stemningen og letter dialogen.  

 

Tematiske og indholdsmæssige nedslag ved 

afholdte arrangementer 

'Religionspædagogisk forum' har bl.a. været 

holdt over temaerne "Bibelske fortællinger" 

ved Edith Aller, og "Udviklingsarbejdet og 

anbefalingerne i fb.m. styrkelse af faget i 

folkeskolen" ved Keld Skovmand. Disse var 

imidlertid før min tid, så dem er jeg desværre 

gået glip af, hvorfor de ikke kommenteres her.  

Den øgede tilstedeværelse af personer med en 

anden kulturel og religiøs baggrund har 

skærpet sansen for nødvendigheden af at stille 

kristendommen i profileret forhold til de 

andre store verdensreligioner med hvad der 

dertil hører af komparative fikspunkter. 

Herunder islam. I efterårssemestret 2008 var 

temaet for 'Religionspædagogisk forum' 

således "Hvordan undervise i islam i 

folkeskolen". Oplægget blev forestået af 

lærebogsforfatter og tidligere gymnasielærer 

Jens M. Steffensen. Det centrerede sig 

omkring væsentlige temaer, som bør belyses i 

islam-undervisningen: Hvordan man 

underviser i en religion, man ikke selv har 

som kulturbaggrund, hvorvidt 

Muhammedkrisen giver anledning til nye 

strategier i islamundervisningen, hvordan man 

kan inddrage eksempler fra den aktuelle 

verdenssituation, samt hvorvidt der er særlige 

forhold, der gør sig gældende for 

undervisning i islam i folkeskolen. Den 

efterfølgende diskussion udmøntede sig bl.a. i 

en debat om fritagelsesparagraffen i 

Folkeskolelovens § 6, stk. 2, da denne i lyset 

af Steffensens synspunkter er problematisk. 

Et synspunkt hos en af deltagerne var, at dette 

humanistiske hensyn er misforstået i den 

forstand, at det hæmmer integration. En 

vellykket islamundervisning forudsætter også, 

at vi ikke tabuiserer eller har berøringsangst 

over for religion som fænomen.   

 

Da der fra sommeren 2007 blev indført 

eksamen i faget, var "Afgangsprøven i 

kristendomskundskab i folkeskolen" ved lektor 

Inger Røgild temaet for næste arrangement 

(forårssemestret 2009). Summativ evaluering 

i et humanistisk dannelsesfag som 

kristendomskundskab kan og bliver 

problematiseret; "Not everything that counts, 

can be counted". Denne problemstilling var 

imidlertid ikke emnet for dette arrangement, 

som i stedet var målrettet mod formalia som 

bestemmelser, prøvespørgsmål, 

karaktergivning samt konkrete erfaringer med 

prøve i faget. En nødvendighed, da eksamen 

er ny for fagets undervisere uanset de fordele 

og ulemper, det så måtte have for faget, at 

denne er indført, og som man i øvrigt skal 

være opmærksom på. Røgild fremhævede 

bl.a. trinmålenes taksonomiske progression. 

Eksamen medfører, at den hidtidige abrupte 

kontinuitet i faget nu må sikres, og hun 

opfordrede de tilstedeværende 

udskolingslærere til at gøre deres kolleger på 

alle trin opmærksomme herpå, da de 

obligatoriske CKF'er nu skal opfyldes, når 

eleverne skal prøves i deres 

kristendomsfaglige viden og refleksionsevne. 

Hun gav desuden gode råd samt konkrete 

undervisningsforslag til arbejdet med fagets 

CKF-områder, hvorudfra læreren skal 

udarbejde prøveoplægget. Ligeledes gav hun 

konkrete anvisninger til, hvorledes disse 

tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at 

vise det, de kan og ikke det, de ikke kan. Ved 

den efterfølgende diskussion havde flere 

lærere forslag til materiale, man kan anvende, 

samt links til downloads fra internettet.  
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Gennem de seneste årtier er der sket markante 

skred i kristendomsfagets profil, hvor den 

væsentligste omvæltning er sekulariseringen 

af faget i 1975. En af konsekvenserne heraf 

blev en stigende interesse for fagområder, der 

ikke er direkte knyttet til kristen forkyndelse. 

Således CKF-området "Livsfilosofi og etik", 

og temaet for efterårssemestrets arrangement i 

2009 var "Om filosofi med børn" ved 

cand.pæd. og ph.d.-studerende Henrik V. 

Jørgensen. Udover metodiske overvejelser 

centrerede oplægget sig bl.a. om nogle af 

problemerne inden for området, fx 

udfordringen i at fastholde en uafsluttet 

åbenhed ift. til svarene på de universelle 

spørgsmål, som livs- og tilværelsesoplysning 

handler om, med henblik på at udvikle 

selvstændighed og kritisk bevidsthed. 

Heroverfor problematiserede han også 

'åbenhedens mantra' i undervisningen og gav 

bud på, hvorledes dette kan imødegås, så den 

faglige kvalitet og rationelle argumentation 

sikres henover det, man med et diffamerende 

udtryk kan kalde 'synsninger' (som samtalerne 

i undervisningen kan risikere at forfalde til). 

Jørgensen udpegede bl.a. sammenhængen 

mellem det filosofiske og det religiøse som 

særligt interessant. Han advokerede desuden 

for at inddrage filosofiens skeptiske attitude 

og de negerende potentialer i filosofien og 

religionsfilosofien i fagets pædagogik og 

didaktik. Hermed kan grundlæggende 

spørgsmål hele tiden stilles til det værende 

frem for, som det ofte sker, blot at blive brugt 

affirmativt. Jørgensen afsluttede oplægget og 

den efterfølgende diskussion ved at opfordre 

undervisere til at give respons på databasen 

www.filosofipatruljen.dk, som han er en af 

arkitekterne bag. Denne udbygges løbende 

med artikler, undervisningsmaterialer og 

konkrete bud på metoder bl.a. med henblik på 

vidensdeling.  

 

"De store fortællingers tid er ikke forbi – de 

lever i fiktionen. Et oplæg om religion og 

fiktion" er overskriften for det kommende 

arrangement i 'Religionspædagogisk forum'. 

Oplægget holdes af cand.mag. Ane Justesen 

Boll og finder sted på UCN i Hjørring d. 06. 

04. 2010 kl. 15.00 – 17.00. Det handler om 

børnelitteraturens pt. mest populære genre, 

fantasy, som kan modsvare både de kulturelle 

og etisk/eksistentielle begrundelser for faget. 

Fx citeres De bibelske grundfortællinger 

flittigt i intertekstuelle referencer, og fantasy-

litteraturen byder sig til som samtalepartner i 

elevens korrelation med stoffet; mulighederne 

for dens anvendelse i 

kristendomsundervisningen er dermed mange.  

 

Derfor er vi også spændte på dette oplæg. 

Samt, naturligvis, de efterfølgende.   

 

Om annoncering af Religionspædagogisk 

forum 

Religionspædagogisk forum bidrager således 

til at holde liv i den kristendomsfaglige debat, 

udvikling og inspiration og fungerer som et 

mødested for alle linjestuderende og 

undervisere i faget. Alle er som nævnt 

velkomne – og flere kan stadig være med. Det 

største problem har tilsyneladende været at få 

annonceret og reklameret i tilstrækkeligt 

omfang. En invitation placeres forud for hvert 

arrangement på kristendomsfagets 

skolekomkonference og en mailliste udbygges 

løbende. Derudover bruges mund-til-mund-

metoden. Sidste år blev arrangementerne 

indskrevet i studieordningen for religionsfaget 

(under "praksistilknytning") ved 

læreruddannelserne i UCN, således at de nu er 

en del af undervisningen. Nordjyske 

kommende kristendomslærere stifter på den 

måde bekendtskab med Religionspædagogisk 

forum allerede i deres studietid. 

 

Frederikke Johnsen er folkeskolelærer med 

linjefag i kristendomskundskab/religion 
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LÆRERUDDANNELSENS DANNELSESFAG  

Af Johannes Adamsen 
 

Seminarielektorerne Ane Kirstine Brandt og 

Pia Rose Böwadt har skrevet en rapport om 

læreruddannelsens 'dannelsesfag', et fag som 

hedder 

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab, i daglig tale KLM. Denne rapport er 

finansieret af og indleveret til 

Undervisningsministeriet. I forlængelse af den 

har de i KD skrevet en kronik om sagen 

(24/9), og det forlyder at 

undervisningsministeriet vil se nærmere på 

det. Religionslærerforeningens formand, John 

Rydahl, udtrykker mishag med kronikken 

(29/9) og mener at det er "dumt at gøre i egen 

rede". Selv om Rydahl har en række gode 

pointer, må overskriften ikke stå i vejen for en 

elementær fordring om selvkritik, også på 

læreruddannelsen. 

 

Formand for Seminariernes 

religionslærerforening, Michael Riis, har også 

kritiseret kronikken (30/9), som han med rette 

mener uargumenteret og forkert slutter fra 

problemerne til fejlkilderne. Censorkorpsets 

næstformand, Lakshmi Sigurdsson, har 

ligeledes anmeldt betænkeligheder ved Brandt 

og Böwadts kronik og den bagvedliggende 

rapport (kronik d. 14.10.), ikke mindst 

påpeger Sigurdsson det urimelige i ikke at 

inddrage censorrapporterne, så hele 

undersøgelsen bag kronikken baseres på et 

ikke nødvendigvis repræsentativt udvalg af 

skriftlige eksamensbesvarelser, hvor hverken 

den mundtlige del eller bedømmelsen er med. 

 

Grunden til fortsat at debattere kronikken og 

den bagvedliggende rapport hænger sammen 

med at rapporten som betalt af og indleveret 

til Undervisningsministeriet risikerer at få en 

status som den ikke kan indfri. Der er det 

vigtigt kritisk at overveje og kommentere de 

to hovedkonklusioner i kronikken, nemlig 1) 

Fremstillingen af religion stivner til klicheer, 

og 2) Faget er godt, men bør revideres, inkl. 

navneændring. Dertil kommer et 3. tema, som 

ikke berøres: Hvad vil det egentlig sige at 

KLM er et dannelsesfag?  

 

1.  Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt 

hævder at der er en tendens til at de 

undersøgte besvarelser viser at 

kristendommen (især koncentreret om Jesus 

og Luther) fremstilles positivt, ureligiøst og 

som forløbere for demokratiet, hvorimod 

islam er modbillede herpå. Nogle af deres 

kritikpunkter er klart berettigede, begge 

religioner er religioner og ikke kun politiske 

forbilleder. Men det indlysende spørgsmål 

end ikke stilles: Er det fagligt svigt, eller er 

det på trods af undervisningen, at de 

studerende viderekolporterer alment udbredte 

klicheer? Det kan jo være begge dele. Men 

Brandt og Böwadt slutter helt ubegrundet fra 

problem til problemets oprindelse, nemlig 

dårlig undervisning. 

  

Men hvor det er indlysende forkert at Jesus og 

Luther var demokrater (tanken faldt dem ikke 

ind: moderne, repræsentativt demokrati var 

simpelt hen uden for deres horisont), så er det 

mindre indlysende i det hele taget at Luther 

skulle "karakteriseres som en tolerant mand, 

der hylder sekularisering, individualisering, 

modernitet og relativisme". Den 

bagvedliggende rapport citerer eller nævner 

ikke noget så horribelt fra de undersøgte 

opgaver, og kronikørerne burde holde sig for 

gode til at forplumre debatten med den slags 

selvopfundet vås. Tværtimod er rapportens 

studentercitater jævnligt ganske nuancerede 

og fagligt forsvarlige, ligesom Brandt og 

Böwadt i rapporten opsummerer meget 

forsigtigere at demokrati og velfærdsstat siges 

at have "rødder" i kristendommen.  

 

I rapporten giver Brandt og Böwadt udtryk for 

fagligt noget skråsikre udtalelser, som skal 

vise de studerendes mange misforståelser. Fx 
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skriver de at tolerancebegrebet fejlagtigt 

tilskrives kristendommen, hvormed 

oplysningstiden og de humanistiske 

strømninger negligeres. Men når de samtidig 

nævner John Lockes Brev om tolerance, 

afslører de at deres eget faglige fundament 

ikke rækker til at skelne forsvarligt mellem 

omstridte emner, idet Lockes tolerancebegreb 

meget eksplicit er hentet ud af en kristen, 

teologisk, argumentation. Især rapporten lider 

under at fagligt omdiskuterede emner 

præsenteres som allerede afgjort.  

 

Kernen i at religionsdiskussionen ofte bliver 

noget unuanceret, for nu ikke at sige 

klichéfyldt, berøres ikke, men som faget 

udmøntes får man 6 til 8 uger med 4 timer til 

at gennemgå tre religioner (kristendom, 

jødedom og islam er pligtstof), og hvordan 

skal man komme ret langt med nuancer, når 

de studerendes generelle forhåndsviden i ikke 

uvæsentlig grad er fordomme? Selv hvis man 

skærer jødedom (og dermed diskussionen af 

antisemitisme) ned til en uge og giver fire 

uger til kristendommen, så skal 

kristendommens rødder i Det gamle 

Testamente, nytestamentlig kristendom, 

trosbekendelse, reformation, oplysning og 

moderne kristendom gennemgås med under 

en uge til hver! At de studerende kommer ud 

med klicheer om Luther efter allerhøjst fem 

timer om reformationen kan vel ikke undre; 

det kan undre at så mange læser så grundigt at 

det fremstilles helt rimeligt! 

 

2. Både Brandt og Böwadts rapport samt 

kronikken ender med at anbefale en 

korrektion af faget. Dette er – selvforskyldt – 

druknet i kritikken af deres overdrevne 

synspunkter. Det må ikke ske. Det er ikke 

nogen dårlig idé at kalde faget for fx 

Religion/livsoplysning/medborgerskab. De 

mener i kronikken at inddragelsen af 

medborgerskab i faget er en gevinst, men det 

forbliver en påstand. Og de nævner ikke 

grundproblemet i titlen, nemlig at 

demokratiteori underprioriteres og 

medborgerskab derfor moraliseres (måske 

fordi de selv arbejder ud fra samme 

kriterium). Sådan kan jeg i hvert fald, helt 

uden undersøgelser, frygte tendensen er. 

Lakshmi Sigurdssons kronik fremhæver 

derimod problemet i forhold til at 

medborgerskabsdelen på mange seminarier 

varetages af pædagogik- og 

samfundsfagslærere, nemlig at disse ikke ser 

sig forpligtet på fagets overordnede 

sammenhæng, men ser 'medborgerskab' som 

et modul, ikke som et perspektiv, synsvinkel 

eller dimension. 

 

Dertil kommer en mærkelig prioritering i 

rapporten. Sigtet er at undersøge det ny fag i 

lyset af udvidelsen og den dermed reelle 

omdannelse af krist-liv. Man må derfor 

formode at hovedinteressen vil samles om 

netop den ny del, demokrati og 

medborgerskab (som jo altså ikke, trods nogle 

pædagoger, er "Skolen i samfundet"). Men det 

sker ikke; rapportens hoveddel er koncentreret 

om det religionsfaglige, hvilket betyder at 

konklusionen om det ny fags grundlæggende 

relevans og nødvendighed ikke forbindes 

sagligt med de foranstående analyser. Men 

hvis hele projektets raison d'être var fagets 

nyhed og nye muligheder netop i kraft af 

demokrati-medborgerskabsdelen, så er det et 

sagligt uforklarligt svigt. Da denne udfordring 

ikke tages op, forbliver flere spørgsmål 

ustillede og derfor uafklarede. Fx kunne det 

være ønskeligt at forstå og analysere en mere 

overordnet sammenhæng, dvs. at få artikuleret 

de første mere dybtgående forsøg på en 

afklaring af det spørgsmål som forfatteren i 

noget der forekommer et kort øjebliks 

distraktion formulerer som manglen på en 

egentlig 'klm-faglighed'. Hvordan ser en 

sådan ud, læst via de skrevne 

eksamensopgaver, som – selv om de netop 

ikke er andet end halvdelen af prøven – trods 

alt er et muligt bud på besvarelser, som skal 

inddrage hele faget. Måden hvorpå 

fagligheden bl.a. ses som metode er ikke 

hjælpsom, og den efterfølgende diskussion 

reducerer problemet ved at spørge efter alle 

tre dimensioner i de skriftlige opgaver, og 
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derudfra afgøre klm-fagligheden. Det bliver 

imidlertid kun til en optælling af områder 

(ckf'er), og siger intet om en regulær 

faglighed som sådan. 

 

Det kunne også have været ønskeligt om der 

havde været forsøgt, igen ud fra materialet, at 

se om der faktisk kan læses forskelle i 

prøvebesvarelser fra seminarier med én lærer 

til faget sammenlignet med seminarier med to 

lærere. Heller ikke dette har interesseret 

forfatterne, bortset fra at anonymisering 

umuliggør det. Der tages heller ikke bestik af 

det overordnede mål, nemlig at bidrage både 

til demokrati- og medborgerskabsforståelse. 

 

3. Brandt og Böwadt foreslår selv at kalde 

faget Religion/idéhistorie/medborgerskab, 

medens jeg ovenfor foreslog livsoplysning 

bibeholdt i titlen – eller endnu bedre: Religion 

– livsoplysning – demokrati. De efterlyser en 

egentlig KLM-faglighed, men vores kollegaer 

i det naturvidenskabelige kan med erfaringer 

fra Natur/teknik-faget fortælle at det tager i 

hvert fald fem år at udvikle et nyt fag. 

 

KLM kaldes et dannelsesfag, men titlens 

livsoplysning svæver noget frit i forhold til 

bekendtgørelsens indholdskrav. Fagets sigte 

opfyldes kun vanskeligt, hvis der ikke gøres 

mere for at tage dette alvorligt, men det vil 

kræve to ting: For det første at 

bekendtgørelsens spændetrøje løsnes, så 

lærerens faglige skøn tildeles større rolle. Jeg 

er enig med Brandt og Böwadt i at det er 

urimeligt at man ligefrem forordner fokus på 

den evangelisk-lutherske kristendoms 

betydning for velfærdsstaten, dels fordi det er 

et omstridt og vanskeligt emne, dels fordi det 

er alt for detaljeret - i særdeleshed 

tidsrammen taget i betragtning. Alene 

forståelsen af velfærdsstat er uafklaret, og 

man kunne fristes til at afvise spørgsmålet 

med Kanslergadeforliget: Velfærdsstaten 

kommer i stand for at afbøde sociale 

uroligheder og politisk desintegration, og har 

derfor ikke meget med kristendom at skaffe… 

 

For det andet finder jeg det påkrævende at 

'dannelse' og 'livsoplysning' gentænkes. Der 

er næppe nogen særlig god dannelsesteori, og 

det er vanskeligt stof. Af og til citeres Meir 

Aron Goldschmidts fyndord om dannelse som 

evnen til udvidet opmærksomhed. En 

tankevækkende og vigtig egenskab, men 

næppe nok til at definere hverken dannelse 

eller et specifikt fag, for så vidt som ethvert 

fag jo må have dette sigte. 

 

På den anden side. Man kunne definere et 

dannelsesminimum som selvindsigt og 

opøvelse af dømmekraft. Dermed kan fagets 

historiske dimension inkorporere det ægte 

fælles i demokratiteori og religion med sigte 

på de studerendes kommende virke som 

lærere. Både demokrati, medborgerskab og 

religion forudsætter eller sigter på (ideelt set – 

og at fremtolke idealer inden for religionerne 

er jo en fornem læreropgave) selvindsigt – og 

dømmekraft uden selvindsigt er en 

umulighed, ligesom omvendt selvindsigt uden 

dømmekraft heller ikke er meget bevendt. 

 

KLM kan med rette løfte sin opgave som 

læreruddannelses dannelsesfag fordi disse 

elementer og idealer inddrages og udvikles 

via mødet med såvel lærer som stof. Som et af 

to fag i læreruddannelsen som ikke er 

fagrettet er det til gengæld også en stor 

udfordring såvel som et højt ideal. Men grund 

nok til at beholde livsoplysning i centrum (af 

fagets navn). 
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MEDBORGERSKAB PÅ SPIL - ET LÆRINGSSPIL OG EN BOG 

Af Lakshmi Sigurdsson 
 

Medborgerskab på spil er et nyt læringsspil, 

som primært er rettet mod undervisningen i 

KLM, men også kan bruges af andre, der 

interesserer sig for medborgerskab. Spillet er 

udviklet af Keld Skovmand og Lakshmi 

Sigurdsson i samarbejde med Jakob Erle, 

International Academy for Education and 

Democracy. Det har modtaget økonomisk 

støtte fra Undervisningsministeriets tips- og 

lottomidler og med praktisk bistand fra 

Forlaget Klim i Århus. Støtten fra ministeriet 

betyder, at vi kan sende et klassesæt af spillet 

til alle landets læreruddannelsessteder. 

Kontaktpersoner på hver læreruddannelse vil 

modtage det medio april. 

 

Spillets opbygning tager udgangspunkt i den 

integration mellem forskellige synsvinkler, 

som KLM har fokus på. Målet med spillet er 

at styrke de studerendes evne til at reflektere 

over værdier, der er centrale for 

medborgerskab i dag. Spillet lægger op til 

diskussion af værdidilemmaer i  idéhistorisk 

og nutidigt perspektiv. De studerende 

udfordres til at overveje og diskutere centrale 

værdiers betydning for end enkelte, for 

skolen, for samfundet og for verden.  

 

Spillet har en åben konstruktion, som betyder 

at spilprocessen kan organiseres på flere 

forskellige måder. Det tager udgangspunkt i 

en spilplade med fire lokaliteter: Menneske, 

skole, samfund og verden. De fire lokaliteter 

udgør rammen for en dynamisk proces med 

tre forskellige typer af kort:  

 

En gruppe kort tematiserer fire 

grundlæggende værdier: frihed, lighed, 

myndighed og tolerance, der relateres til de 4 

lokaliteter. De er udformet som et sæt af 

billeder og almene udsagn på den ene side og 

en række spørgsmål til udlægning og 

diskussion af udsagnene på den anden side. 

 

En anden gruppe kort har fokus på 12 

analytiske begreber: demokrati, etik, 

globalisering, kultur, medborgerskab, 

minoritet, modernitet, offentlighed, 

pluralisme, religion, sekularisering, 

verdensborgerskab. Disse kort har spørgsmål, 

der vedrører brugen af begreber i forhold til 

de fire lokaliteter.   

 

En tredje gruppe kort er en række relevante 

citater, vi har hentet hos 12 tænkere, som 

tilsammen bidrager til et bredt idéhistorisk 

overblik: Aristoteles, Martin Luther, John 

Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel 

Kant, Karl R. Popper, Simone de Beauvoir, 

K.E. Løgstrup, Hannah Arendt, Jürgen 

Habermas, Martha Nussbaum og Charles 

Taylor. Disse citatkort har den første del af et 

prægnant citat på forsiden og resten på 

bagsiden efterfulgt af en række spørgsmål. 

 

Spillet ledsages af et hæfte, som dels uddyber 

indholdselementerne, dels beskriver spillets 

didaktik og metode.  

 

Til sommer (august 2010) udkommer bogen 

Medborgerskab på spil – 12 grundbegreber 

og tænkere (Forlaget Klim). Den indeholder 

korte introduktioner til de 12 tænkere og 

uddrag af de værker, spillets citater er hentet 

fra. Bogen dækker således et centralt behov i 

KLM: muligheden for at inddrage relevante 

kildetekster fra forskellige perioder og fra 

forskellige tænkere. Bogen sætter desuden 

fokus på de 12 analytiske begreber, som 

indgår i spillet. De formidles i en struktur, 

som belyser begrebsdefinitioner, begrebernes 

idéhistoriske baggrund og deres betydning i 

skolesammenhæng.  Samlet set lægger spil og 

bog op til dynamiske lærerprocesser i KLM. 

De kan bidrage til varierede 

undervisningsformer i KLM, indgå i 

selvstændigt studiearbejde og bruges i 

arbejdet med eksamensoplæg og 

eksamensforberedelse.  
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FRA REDAKTØRENS ARBEJDSBORD 

Af Irene Larsen, redaktør 
 

 

I forbindelsen med 

"Medlemskommunikation" har jeg faktisk to 

kasketter på: dels er jeg redaktør af dette 

tidsskrift, dels er jeg redaktør af EMU-sitet 

"Religionsfaget i læreruddannelsen". Her 

bringer jeg en lang række kommenterede 

links - ordnet under nogle kategorier, som jeg 

mener er fornuftige.  

Sitet retter sig mod undervisere og studerende 

i linjefaget kristendomskundskab/religion i 

læreruddannelsen. Der findes også et site for 

lærere i kristendomskundskab i folkeskolen. 

Derfor bringer jeg ikke så meget, der handler 

om faget i folkeskolen, dog er der en side med 

forskelligt materiale under overskriften 

"Inspiration til praktikken". 

 

Jeg kunne godt tænke mig noget 

tilbagemelding på sitet fra jer kolleger. Og 

frem for alt kunne jeg tænke mig bidrag fra 

jer. Bidragene kunne være følgende: 

 

Undervisningsforløb fra linjefaget 

Jeg kunne tænke mig at bringe flere 

undervisningsforløb fra 

linjefagsundervisningen på læreruddannelsen. 

Der ligger fire undervisningsforløb; de har 

ligget der længe og blev afviklet under en lov 

om læreruddannelse, der ikke længere er 

gældende. Er der ikke nogen, der kunne tænke 

sig at bidrage? 

 

KLM-side 

Kunne det være en idé at oprette en KLM-

side? Sitet handler om linjefaget, og der er 

vist ikke økonomi til at lave et særligt site for 

KLM. Men vi kunne godt lave en underside 

under "Religionsfaget i læreruddannelsen". 

Hvad skulle den indeholde?  

 

Undervisning med interaktive tavler 

Hvordan går det med arbejdet med interaktive 

tavler i undervisningen? Hvordan ændrer det 

undervisningen?  

I England er man langt fremme med at bruge 

disse tavler både i læreruddannelsen og i 

undervisningen. Her har det bl.a. betydet, at 

lærerne er blevet endnu mere villige til at 

publicere tavler, så andre kan bruge dem. Se 

f.eks. her:  

Primary Resources - 

http://www.primaryresources.co.uk/ - et 

vidensdelingssite for lærere i børneskolen, der 

har eksisteret siden 1998(!). Man kan læse om 

sitets historie her: 

http://www.primaryresources.co.uk/old/index.

htm  

 

Skriv til mig 

Hvad enten det drejer sig om bidrag til 

ovenstående eller idéer til bidrag, som jeg 

selv kunne lede efter eller producere. Eller 

idéer til helt andre områder, jeg burde kaste 

mig over. 

 

Husk 

at fortælle dine studerende om sitet - og de 

andre EMU-sites. 
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NYT FRA CENSORNÆSTFORMANDEN/07/04/10 
Af Lakshmi Sigurdsson og Hans Krab Koed 

 

Censorformandsskabet har holdt møde den 19. jan og 24. marts 2010 og bl.a. drøftet følgende: 

 

Nyt censorkorps 

Så har alle fag fået nyt censorkorps. Endvidere har læreruddannelsen fået særskilte bachelor 

censorkorps.. De nyvalgte fungerer fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2014. 

Man har ligeledes valgt nye censornæstformænd. De fleste censorformænd fortsætter dog deres 

arbejde. Blandt de nye har der været valg til tre poster, musik, idræt og dansk. I fransk og psykologi 

har der ikke været valg. 

 

Peter Schmidt er fratrådt som censornæstformand i dansk (før valget) og dermed også som 

censorformand. Ny censorformand er Niels Grønbæk Nielsen, censornæstformand i almen didaktik. 

Hans Krab Koed blev valgt til næstformand, så nu er den religionsfaglige stemme igen 

repræsenteret i formandskabet. 

 

Valg af repræsentanter til kontaktudvalget: Formidlingsleddet til LederNetværket for 

læreruddannelsen og styregruppen for censorformandsskabernes sekretariat. 

• Niels Grønbæk  

• Hans Krab Koed 

• Helge Kastrup (fysik/kemi – naturvidenskabelige fag), suppleant Troels Tunebjerg (Geo) 

• Henrik Marxen (billedkunst – de praktisk-musiske fag), suppleant Erik Lyhne (Musik) 

 

Kriterier for valg af censorer 

Kriterier for udvælgelses af censorer – behovet var især til stede i de fag, hvor censorkorpset skulle 

reduceres væsentligt. Fx i Kristendomskundskab / religion. Det modsatte var tilfældet for KLM. 

Her er der brug for mange censorer. Samtidig er det vigtigt at sikre en bredde i censorkorpset som 

helhed og i de kompetencer, de enkelte censorer har. Det er derfor tilstræbt, at censorerne har 

kompetencer i mere end et af fagets hovedområder. Før var der et fælles censorkorps, det er der 

ikke længere, selv om der var og stadig er mere end 80 % sammenfald mellem de to korps. 

 

For sent indkomne ansøgninger er næsten konsekvent blevet afvist, især hvor der i forvejen var alt 

for mange ansøgninger 

 

Bachelorcensorkorpset er udvalgt i samråd med censornæstformændene fra de pædagogiske fag. 

Især her sket der en vel nærmest urimelig stor reduktion, dog skulle vi tage hensyn til 

sandsynligheden for, at censorerne bliver brugt regelmæssigt. Det er faktisk idéen med de nye 

bachelorcensorkorps. Tidligere var det nemlig sådan, at der var sammenfald mellem 

linjefagscensorer og bachelorcensorer, med det resultat til følge, at det var ret sjældent og sporadisk, 

man kom ud som bachelorcensor. 

 

Som noget nyt har censornæstformændene haft medbedømmere fra LederNetværket til de nye 

censorkorps. Det har været et godt og konstruktivt samarbejde. 

. 

Censorallokeringssystemet 

Det er centralt, at CF fordeler censorer i samarbejde med institutionerne. De krav til 

censorfordeling, der aftales i læreruddannelsen skal også kunne håndteres af det nye system. 

Systemet er grundlæggende godt, men der er stadig behov for en klar tilpasning til 

læreruddannelsens krav og praksis. 
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Følgende er der indgået en aftale med LederNætværket den 9.marts 2010. Det er en aftale, som er i 

overensstemmelse med de krav, der har været drøftet i censorformandsskabets 

       

Aftale mellem Læreruddannelsens LederNetværk og censorformandskabet for 

læreruddannelse om fordeling af censorer ved lærereksamen. 

Fordeling af censur administreres teknisk af Censorformandskabernes Sekretariatet, jf. aftale om 

organisering og økonomi for Sekretariatet. (Denne aftale er endnu ikke underskrevet.) 

 

Sekretariatets opgave er at varetage de tekniske forhold vedrørende allokeringer efter 

retningslinjerne i nærværende aftale, jf. § 35 i prøvebekendtgørelsen.  

 

Ved tvivlsspørgsmål om konkrete fortolkninger af bekendtgørelser eller af forhold vedrørende 

praksis i Læreruddannelsen henvender Sekretariatet sig til Censorformandskabet, som afgør sagen 

efter samråd med uddannelsesstedet.  

 

Fordeling 

Fordelingen foretages af censorformandskabernes sekretariat under iagttagelse af følgende 

principper, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 

 

"§ 23 Censorerne må ikke være ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer." 

En censor kan ikke være censor på sin tidligere arbejdsplads, før der er forløbet 2 år efter 

fratrædelsen. 

 

"Ved fordeling af censorarbejdet skal det tilstræbes, at der 

1) inddrages censorer fra flere institutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked 

(aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse," 

Censorerne fordeles efter følgende principper: 

• Efter tur. Først når alle ledige censorer er fordelt, kan en censor få en ny opgave. 

• Ingen skelnen mellem ansatte på læreruddannelsesstederne og aftagercensorer. 

• En censor kan normalt kun få tildelt 10 censordage i hver eksamenstermin. 

• Der tages normalt ikke hensyn til afstand mellem censors adresse og uddannelsesstedet. 

 

"2) jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet," 

• Der anvendes kun beskikkede censorer. Ad hoc beskikkelser kan kun foretages af 

Undervisningsministeriet efter indstilling fra censornæstformanden.  

• Det tilstræbes, at hver censor inden for en beskikkelsesperiode mindst har censuropgaver to 

gange. Det er derfor vigtigt, at censorer ansat ved læreruddannelsen frigøres til censuropgaver.  

• Der aftales en procedure for tilmelding til censur for lærere ved læreruddannelsesstederne, så 

ansættelsesstedet er informeret. 

 

"3) ikke forekommer individuel gensidig censur inden for en periode på 2 år" 

Individuel gensidig censur betyder, at eksaminator bliver censor hos den lærer, som tidlige var 

censor hos den pågældende eksaminator. 

 

"4) ikke forekommer individuel gentagen censur inden for en periode på 2 år ud over én 

eksamenstermin, ét semester eller ét halvår."  

Med betegnelsen individuel gentagen censur forstås en situation, hvor en censor to år i træk får 

opgaver med den samme eksaminator. 

Det er aftalt, at en censor ikke to år i træk får opgaver på samme uddannelsessted, men at en censor 

i samme eksamenstermin kan have flere opgaver på samme uddannelsessted. 
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Allokeringssystemet registrerer eksaminators navn og emailadresse, som påføres meddelelsen til 

censor, så det er muligt, at censor og eksaminator kan gøre indsigelse mod fordelingen, hvis 

fordelingen medfører, at der finder gentagen eller gensidig censur sted. 

 

"Stk. 3. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og 

tavshedspligt." 

Ved ønske om at erklære en censor inhabil følges følgende procedure:  

• Afgørelse om inhabilitet afgøres ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.  

• Censor selv kan gøre opmærksom på inhabilitet fx i forhold til kendskab eller relationer til 

studerende eller andre interesser. 

• Eksaminator eller institutionens leder kan gøre opmærksom på inhabilitet ud fra ovenstående 

eller ud fra andre forhold, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

• Hvis institutionen hævder inhabilitet skal denne begrundes med henvisning til forvaltningsloven 

med konkret skriftlig begrundelse i forhold, der kan vække tvivl om vedkommendes 

upartiskhed.  

• Censor skal høres og have mulighed for at kommentere begrundelsen, ligesom 

censornæstformanden skal informeres. 

• Institutionslederen træffer afgørelse om inhabilitet i den konkrete sag efter samråd med 

censornæstformanden.  

 

Drøftelse af evaluerings- og prøveformer i læreruddannelsen. 

Formandskabet er ikke enige om eksamensformer vedr. selvvalgte eller lodtrukne emner. Dog kan 

det nok konkluderes, at det tydeligt afhænger af de forskellige fags identitet. Ergo bør vi nok ikke 

have helt ens bestemmelser for alle fag. 

Vi er dog alle enige om igen og igen at ønske gruppeeksamen genindført.  

 

1-årige linjeforløb  

Det er en del udfordringer ved de 1-årige linjeforløb, som de fleste læreruddannelser har valgt.  

Derfor er det vigtigt at få censorernes vurderinger af de 1-årige forløb via censorrapporterne. 

I KLM er der stadig behov for at være opmærksom på integrationen og fordelingen mellem fagets 

hovedområder. Det er også stadig relevant at holde øje med de udfordringer, der kan være, når faget 

er delt mellem forskellige faggrupper. 
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FORMANDENS BERETNING 

Af Michael Riis 
 

Seminariernes Religionslærerforening 

Formandsberetning til 

generalforsamlingen 26. november 2009,  

Kursuscenter Sixtus, Middelfart: 

 

BESTYRELSENS ARBEJDE 

Hvad laver sådan en bestyrelse mon hen over 

året? Hvad får I egentlig for jeres 

kontingentkroner? Her opstillet på en 

tidslinje: 

 

NOV 27/11 2008: Konstituerende møde i 

forlængelse af generalforsamlingen -fordeling 

af arbejdsopgaver internt i bestyrelsen. 

 

JAN 24/1 2009: Fællesmøde mellem de tre 

nationale religionslærerforeninger 

(folkeskolen, gymnasiet, os) – i år med oplæg 

fra Lars Qvortrup: Er der behov for en ny 

religionsdidaktik? (det er der - og den skal 

ikke have kultur som sit hovedstikord, mener 

han). Efterfølgende er der drøftelse af oplæg, 

og gensidig orientering til og fra foreningerne 

... - Normalt ligger vores eget første ordinære 

bestyrelsesmøde også i forbindelse med dette 

arrangement, men netop i år blev det af 

forskellige grunde udskudt til marts. 

 

MARTS 20/3 2009: Ordinært 

bestyrelsesmøde (foreningens 

efterårskursusarrangementet  er vigtigste 

punkt). Det er i forlængelse af første ordinære 

møde i det nye år, at bestyrelsen høster lønnen 

for sin indsats: vi går ud og spiser sammen 

påforeningens regning - og det tillader vi os 

de seneste år at gøre rigtig, rigtig godt. I år 

foregik det på toppen af SAS-hotellet ved 

hovedbanegården. Fint sted! (Alberto K). 

Hotelophold og transport er derimod ikke 

noget vi bruger ret mange penge på: det er 

godt for foreningens økonomi at vælge en 

bestyrelse, der bor i nærheden af hinanden. 

Det er måske mindre hensigtsmæssigt ud fra 

andre parametre, fx ligelig repræsentation af 

regionale medlemmer og problemstillinger. 

 

SEPT 26/9 2009: Fællesmøde for 

religionslærerforeningerne i Norge, Sverige, 

Danmark (vi repræsenteret ved Lakshmi) - et 

nyt initiativ med forskellige perspektiver, som 

Lakshmi kort har givet et resume af i MK 

2/2009. 

 

OKT 7-8/10 2009: To-dages møde i 

Kontaktudvalget vedr. 

Kristendomsundervisningen (vi repræsenteret 

ved Michael). Dette udvalg kaldes også 

biskopsudvalget (p.t. er biskopperne 

Drejergaard og Dons Christensen (fm.)). Der 

er tale om gensidige orienteringer og uformel 

networking - på folkekirkens initiativ og 

regning. Stort set alle 'interessenter' i 

religionsundervisning møder op – kirkelige og 

ukirkelige, fra diakonhøjskole til universitet, 

gymnasier, undervisningsministeriets 

fagkonsulent for skolen, TPC, alle… Et såre 

nyttigt sted at slå ørerne ud.  Der foregår to 

ting: 

A - officielle orienteringer på grundlag af 

omdelte statuspapirer fra både kirkelige og 

ukirkelige religionsundervisningsfora 

B - uofficielle drøftelser af, hvad og hvor det 

brænder på, set med de forskellige aktørers 

øjne. Klare interessemodsætninger slår ud i 

lys lue, for den som har øjne at se med. Og 

man kan fx tilkendegive, om man ønsker 

politisk støtte til et eller andet fra de øvrige 

aktører – eller om man helst ser, at de blander 

sig udenom. 

 

NOV 3/11 2009: Ordinært bestyrelsesmøde 

(Generalforsamlings-forberedelse - de 

forskellige punkter) 

 

I mellemrummene mellem disse datoer 

arbejder bestyrelsen jo også: Laura passer på 

pengene, Britta og Jens-Peter laver 
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kursusaftaler, jeg skriver debatindlæg og 

Lakshmi - ja, hun er en meget værdifuld 

næstformand - mit samarbejde med 

næstformanden, som jo også er 

censornæstformand for KLM kunne ikke være 

bedre. 

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 

Mit samarbejde med Irene kunne heller ikke 

være bedre, for vi to redaktører 

Medlemskommunikation har en klar aftale om 

arbejdsfordelingen: Hun laver det hele. Jeg 

svarer måske på et par spørgsmål, kommer 

måske med en enkelt ide til bidragyder, retter 

et par korrekturting og skriver et par uger 

efter deadline så til sidst min Siden Sidst-

klumme - så det er perfekt! Hun laver til 

gengæld alt det rigtige arbejde: Kontakter 

forlag og rykker bidragydere, laver layout og 

sats, endda i to udgaver - e-sider på EMU og 

dertil en rigtig pdf-udgave, så bladet 

fuldstændig ligner sin gode gamle trykte og 

clipsede udgave. Prøv at åbne PDF'en ved den 

røde postkasse på 

medlemskommunikation.dk. Det er helt 

nostalgisk. Så hvis printerblæk var billigere ... 

Irene modtager et beskedent honorar på et par 

tusind pr. nummer for sin indsats - ca. det 

samme som en udsendelse af papirudgave 

ville koste i porto. Udgifter til MK får I 

mulighed for at tage stilling til i.f.m. 

fremlæggelse af budgettet senere... 

Her lægger jeg op til: Kommentarer til 

foreningens' kommunikation'? 

 

LINJEFAGET 

Her er jeg ude på sidelinjen i disse år - jeg har 

ikke personligt beskæftiget mig med det nye 

linjefag, siden jeg lavede den seneste version 

af bekendtgørelsesteksten sammen med Hans 

Krab Koed og Henrik Sommer., daværende 

rektor fra Nissum. 

Følgegruppen for den ny læreruddannelse har 

ikke en evaluering af indhold og funktion af 

de små linjefag på programmet før til foråret 

2011. Forhåbentlig venter de ikke med en 

udmelding om 'småfagsproblematikken' til da 

- men jeg kan godt frygte det. Selv om temaet 

linjefagsvalgmønstre faktisk allerede har 

været på dagsordenen ifølge deres 

'produktionsplan'. Men jeg har ikke hørt noget 

med perspektiv i i den anledning. 

Så her overlader jeg ordet til forsamlingen: 

Fungerer linjefaget? Hvordan fungerer det 

rundt omkring? 

Ligger der nogle problemstillinger i det, som 

vi som forening bør forholde os til og reagere 

på? Ordet er frit ... 

 

KLM-FAGET 

Her har der siden januar 2009 foreligget en 

rapport, skrevet af Pia Böwadt og Ane 

Kirstine Brandt for Undervisningsministeriet, 

om de studerendes udbytte af undervisningen 

i KLM-faget som det foreligger. 

Ane og Pia har formidlet rapporten og dens 

konklusioner på forskellige nationale og 

internationale konferencer, som jeg ikke har 

været til stede ved. Deres formidling af 

rapporten ind i en bredere dansk 

debatoffentlighed i form af en kronik i 

Kristeligt Dagblad, hvor billedet af KLM-

fagets indhold og udbytte for de studerende 

var tegnet med tyk, mørk blyant, kunne jeg 

imidlertid ikke som foreningens formand lade 

ligge, mente jeg. Uanset kronikkens noble 

formål – der burde være plads til mere 

nuanceret religionsviden i KLM-faget - var 

kronikkens form og formuleringer efter min 

vurdering politisk skadelig for foreningens 

interesse i og langvarige bestræbelser for at 

skabe respekt for KLM-faget, både udadtil ift 

det politiske niveau og offentligheden og 

indadtil ift de enkelte uddannelsessteder 

(overfor ledelser og kolleger fra øvrige 

faggrupper). Kronikken stillede store 

spørgsmålstegn ved fagets karakter og rolle i 

læreruddannelsen, implicit ved 

undervisningens kvalitet og ved undervisernes 

kompetence – 'faget lader de studerende i 

stikken', som konklusionen lød. 

Jeg frygtede som mulige politiske 

konsekvenser af en kronik i den form en 

fremtidig svækkelse af religionsfaglige 

underviseres rolle i faget fremover. Stik 

modsat forfatternes hensigt. 
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Og reaktioner i den retning kom da også. 

Religionslærerforeningens formand John 

Rydahl i et læserbrev i Kristeligt Dagblad, der 

netop rejste spørgsmålet om KLM-

undervisernes indsats og kompetencer, og 

siden i forbindelse med et kritisk nummer af 

Unge Pædagoger, hvor undersøgelsens 

resultater bliver taget som støtte for et meget 

fortegnet billede af KLM-fagets indhold og 

hensigt. Lakshmi og jeg mente, at det var 

nødvendigt at gå i gang med damage control 

ift ministerium og medier (Kristeligt Dagblad 

og Folkeskolen.dk, der nu også dækkede 

sagen), Lakshmi som censornæstformand, jeg 

som foreningsformand. Vi kom nogenlunde 

igennem: Jeg fik optaget et meget kronik- og 

rapportkritisk indlæg i Kristeligt Dagblad, 

Lakshmi fik en Kristeligt Dagblad-kronik til 

rådighed for sit svar, mens endnu et 

opfølgende indlæg fra mig til KrD blev afvist. 

I det afviste forholdt jeg mig især til Rydahls 

spørgsmål til KLM-undervisningens kvalitet - 

og gik tættere på selve rapportens indhold og 

metode. Dette indlæg har jeg så valgt heller 

ikke at offentliggøre andet steds, heller ikke i 

MK. For det er ikke en fornøjelse at skulle 'ud 

efter' nære kolleger og deres arbejde i 

offentligheden - og det er heldigvis første 

gang, jeg har ment mig nødt til det. [Øvrige 

indlæg omtalt kan nu læses i 

Medlemskommunikation 2/2009]. 

Spørgsmålet vi i denne sammenhæng bør 

drøfte nu, er: 

Kan generalforsamlingen anerkende 

bestyrelsens og mine vurderinger og 

handlinger i denne sag som passende?  

Og: Er der mere vi kan gøre, end det, der her 

er beskrevet? Har I oplevet reaktioner lokalt, 

som kunne give inspiration eller anledning til 

action fra foreningens side? Har I selv gjort 

jer tanker om, hvad man også kunne gøre? 

 

Michael Riis 

 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

Af Inger Vibeke Hansen 
 

Referat af den ordinære generalforsamling i 

Seminariernes Religionslærerforening 26-11-

2009 

 

1) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Hans Krab Koed og referent: Inger 

Vibeke Hansen 

 

2) Bestyrelsens beretning 

Michael Riis fremlagde beretningen. 

 

Drøftelse i forbindelse med beretningen: 

 

Medlemskommunikation 

Irene ville gerne have en kontaktperson på 

hver professionshøjskole. Der blev sendt liste 

rundt hvor man kunne skrive sig på. 

 

Linjefag  

Følgegruppen for den nye læreruddannelse 

har først evaluering af de små linjefag på 

programmet i 2011. Det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at bestyrelsen søger at 

indsamle erfaringer med linjefaget, når den 

første årgang er færdig til sommer. 

En rundspørge i forsamlingen viste at 

linjefaget de fleste steder er etårigt, men et par 

steder toårigt, at de fleste havde færre 

studerende end tidligere enkelte dog flere. Der 

blev givet udtryk for at det er vanskeligt at 

afvikle så mange timer om ugen som de 

etårige forløb kræver. Hans må være 

opmærksom på om det afspejles i 

censorrapporterne til sommer. 

Hans gjorde opmærksom på at det interne 

allokeringssystem har gjort det vanskeligt at 

sikre sig en rimelig fordeling mellem interne 
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og eksterne censorer. I sommer var der kun 

tre interne censorer, resten var eksterne. 

Der var en kort drøftelse af adgangskravene 

til linjefaget der viste at der er forskellige 

krav til den karakter der kræves i KLM.  

 

KLM 

Debatten i medierne: 

Der var generel tilfredshed med bestyrelsens 

reaktion og indlæg i den debat der startedes af 

den måde Ane Kristine Brandt og Pia Rose 

Böwadt i en kronik i Kristeligt Dagblad 

bruger deres undersøgelse af KLM fagets 

faglige behandling af kristendom og islam 

ved sommereksamen 2008. Flertallet fandt 

reaktionen rigtig og nødvendig. Men det blev 

også påpeget at man skulle passe på at 

diskussionen ikke bliver for skinger, og at det 

var vigtigt at være proaktiv. 

Der blev rejst en diskussion af om der er 

temaer der ikke kan diskuteres. Det blev i den 

forbindelse fremhævet at der kan være faglige 

grunde til uenighed, og at det ikke kan være et 

mål at nå frem til de samme holdninger og 

den samme undervisning.  

 

Diskussionen mundede ud i et forslag om at 

forsøge at udvikle en KLM-fagdidaktik og i et 

forslag om at indkalde til et landsdækkende 

møde med deltagelse af alle lærere fra de 

forskellige faggrupper der er involveret i 

KLM. KLM faglighed må knytte sig til hele 

faget og ikke kun til dele af det.  

 

3) Kursusaktiviteter 

Forlag til emner:  

KLM didaktik.  

Udlandstur i foråret 2011. Kursusudvalget 

havde to forslag: Indien (området syd for 

Chennai (Madras)) og Belfast. Derudover 

blev Cairo foreslået. 

Anslåede priser: Indien ikke under 10.000 

(hvilket betyder at vi nok kommer til selv at 

skyde penge til). Belfast 5.500 med fly og 

hotel inkl.  

Interessen for områder faldt ud med 18 for 

Belfast, 16 for Indien og 13 for Cairo. 

Kursussted: Sixtus, Middelfart er godt men 

dyrt. Foreningen kommer ud af det med et 

underskud. Det kræver mere arbejde for 

kursusudvalget at arrangere kursus her end 

Løgumkloster, der også er billigere, men så til 

gengæld ikke ligger godt fordi det kræver 

megen rejsetid. Diskussionen mundede ud i 

en opfordring til at søge at veksle mellem 

forskellige kursussteder.  

 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab 

Laura fremlagde regnskab der efter en 

diskussion af fortæringsudgifter blev 

godkendt. 

 

Kontingent for næste år 300 kr. Der er 60 

ordinære medlemmer 60 og 14 pensionister. 

 

Budget: Udgifterne til transport og hotel 

bliver nok større end de budgetterede, men 

kontingentet sættes ikke op da foreningen har 

et overskud som det er rimeligt at opbruge 

mens de medlemmer der har medvirket til at 

oparbejdet det stadig er medlemmer. 

Budgettet blev godkendt under forudsætning 

af at udgifter til Sixtus og indtægt fra Fagligt 

forum flyttes over på 2009. 

 

5) Forslag fra medlemmerne 

Ingen. 

 

6) Valg af tre medlemmer til bestyrelsen  

Michael Riis, Britta Kornholt og Jesper 

Garsdal blev valgt. 

 

7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Bjørg Christensen og Lene Wagner blev 

valgt. 

 

8) Valg af to revisorer 

Gabriella Dahm og Solveig Fogh Rostbøll 

blev valgt 

 

9) Eventuelt 

Intet.
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RELIGIONERNES DAG 2010 

Årets tema: Religion og Kunst 

Af John Rydahl 
 

Op gennem historien har der altid været en tæt alliance mellem religion og kunst. Frem til forrige 

århundrede var Bibelen således den store kode til forståelse kunst og kultur i Europa og her i efter 

havde Vatikanet samlet hen ved 500 kunstnere for at tale om religion og kunst i dag.  

 

Det praktisk-musiske islæt i skolens samlede undervisning handler i kristendomskundskab om 

æstetikken som en mulig ved til forståelse af netop den religiøse dimension i tilværelsen. Derfor er 

religion og kunst blevet det overordnede tema for den syvende udgave af Religionernes Dag, der i 

år udbydes i et samarbejde mellem Religionslærerforeningen, Teologisk Pædagogisk Center, 

Statens Museum for Kunst og Center for Undervisningsmidler. 

 

Dagen vil blive afviklet på Statens Museum for Kunst i København og ud over omvisning byde på 

oplæg om æstetiske lærerprocesser, musik, litteratur, film og billedkunst i undervisningen. 

 

Tid: Torsdag d. 9. september 2010 kl. 10 – 16 (morgenkaffe v. ankomst) 

 

Sted: Statens Museum for Kunst i København.  

 

Pris: Kr. 850,- (inkl. oplæg 3 x kaffe og frokost mv.) 

 

Tilmelding elektronisk til Center for Undervisningsmidler i København: http://cfuns.cubeweb.dk  

senest 18. juni 2010. 

 

PROGRAM: 

10:00  Ankomst m. kaffe 

10:10  Velkomst 

10:15  Religion og æstestik v. Dorte Jørgensen, Associate Professor,  

           MA, PhD, dr.phil., Århus Universitet 

11:15  Pause                                                                                                                                    

11:30  Religion og musik v. Peter Aaboe Sørensen, undervisningsadjunkt,  

           cand.phil., Århus Universitet                                                                                            

12:30  Frokost 

13:30  Religion og litteratur v. Laura Feldt, Postdoc fellow, Københavns Universitet 

14:30  Pause 

14:45  Religion og billedkunst. Omvisning på museet til udvalgte værker  

           v. museets egne omvisere. 

15:45  Religion og film v. Henrik Bækgaard, seminarielektor,  

           University College Syddanmark.  

16:45  Afslutning 

 

 

PS: Også i år vil der i pauserne være mulighed for at se på nye materialer fra de forskellige forlag. 
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EFTRE-konference: Challenging Religious Education 

Poverty and Social Inclusion as European Issues  

Af Irene Larsen  
 

 

The European Forum for Teachers of Religious Education (www.eftre.net). 

2010-konferencen finder sted i Brügge i Belgien fra 25.-28. august 2010. 

Citat fra præsentation på websitet: "The EFTRE conference is aimed at those working with teachers 

of Religion, Citizenship or Ethics in schools across Europe. You might be a teacher in a school, a 

teacher educator, an advisor of teachers or a researcher into RE teaching. The pattern of the 

conference can be seen on the programme page and we are happy to take submissions for 

workshops or displays."  

 

Programmet ligger på websitet. Her annonceres det, at "Keynote Speakers" vil (forhåbentlig, som 

de skriver) være professor Robert Jackson fra England, Pauliina Arola fra Finland og Maros 

Sefcovic. På sitet ligger nærmere præsentation af foredragsholderne. 

 

Man kan også deltage i i alt tre workshops ud af otte, som er følgende: 

• Virtually Religious. 

• Inclusion or Exclusion. 

• Poverty and social inclusion in the picture! 

• Speaking in Tongues. 

• The interface between religion and school life. 

• Ways and strategies of building inclusive RE. 

• Unity and Diversity- How does RE support awareness of poverty and social inclusion in 

schools?  

• How can students be actively engaged in responding to the needs of the underprivileged in their 

community? 

 

Note: RE = Religious Education 
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NORDIC CONFERENCE ON RELIGIOUS EDUCATION (NCRE) 

 

Af Pia Rose Böwadt 
 

 

Som kort omtalt i forrige nummer af Medlemskommunikation er Danmark vært for den næste 

NCRE-konference, der finder sted i juni 2011 fra mandag d. 6. juni til torsdag d. 9. juni (datoerne er 

ikke helt sikre) med titlen "Religious Education between Formation, Knowledge and Control".  

Arrangørerne er Det Teologiske Fakultet i Århus repræsenteret ved Johannes Nissen, Peter 

Lodberg, Kirstine Helboe og Rene Dybdahl, endvidere inddrages Povl Göttke (TPC) og 

undertegnede i forberedelsen, samt en større følgegruppe bestående af repræsentanter fra landets 

UCer og universiteter.  Endvidere indgår den Nordiske Komite i planlægningen, som består af Geir 

Skeie (Norge), Gunnar Gunnarsson (Island), Rune Larsson (Sverige), Antti Räsänen (Finland) og 

undertegnede. 

 

I januar afholdtes et møde på Det teologiske Fakultet i København med det formål at samle de 

forskellige institutioner/personer, der beskæftiger sig med forskning i religionsundervisning i bred 

forstand, herunder religionsvidenskabelig, teologisk og pædagogikvidenskabelig forskning med 

henblik på at få afdækket det religionspædagogiske forskningsfelt i Danmark.  Vi håber på, at 

konferencen bliver anledning til at samle det religionspædagogiske felt i Danmark med henblik på 

en styrkelse af den religionspædagogiske forskning. 

 

Nærmere information om konferencens indhold følger i efterårets nummer af 

Medlemskommunikation. 

 

Pia Rose Böwadt 
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SIDSTE UDKALD TIL SUNDHEDEN 

Friedrich Nietzsche: ANTIKRIST. Forbandelse over kristendommen 

Uddrag og kommentarer ved Esben Andreasen. (Systime 09). 41 sider. 125 kr. E-bog: 32 kr. 

Anmeldelse af Steffen Støvring 
 

"Antikrist" er skrevet få måneder inden 

mørket sænkede sig over Nietzsche, men dét 

mærker man ikke umiddelbart. Det hele 

hænger sammen. Tankerne er lysende klare, 

sproget ypperligt, fokuseringen mere end 

tydelig. Der er ingen direkte tegn på 

forestående forvirring og sindssyge. Og så 

alligevel. Trods alle bekendelser til sundhed 

og natur, er der noget sygt og unaturligt over 

dette skrift, noget skingert og ukontrolleret. 

Trods Nietzsches bestandige fremhævelse af 

at være en fri, videnskabelig ånd, der går 

forsigtigt, kritisk og undersøgende frem, så 

møder der én en opgearethed og ensidighed så 

ekstrem, at man tænker: det må ende galt.  

 

Under alle omstændigheder: det er en 

spændende bog, som vil opildne enhver åben 

og engageret seminariestuderende og læreren 

med. Og den fører ikke kun læseren til  

eksistentielle overvejelser, men også ind i 

religions- og idehistorien og til 

grundlæggende samfundsspørgsmål. 

 

Nietzsche sparer ikke på krudtet. Hans ærinde 

er at frigøre det sunde og stærke og 

instinktsikre menneske fra de syges og svages 

og instinktforarmedes omklamring og 

undertrykkelse. Som overalt i forfatterskabet, 

men her – som sagt – kort og klart og 

fokuseret på missionen. 

 

Straks fra starten blæses denne fanfare: 

Hvad er godt? Alt hvad der højner følelsen af 

magt! …Hvad er slet? Alt hvad der stammer 

fra svagheden! …Hvad er skadeligere end en 

eller anden last? Medlidenhedsgerningen 

overfor alle mislykkede og svage – 

kristendommen… 

 

Nietzsche blæser til kamp, og hovedfjenden er 

præsteskabet, nu og gennem flere tusind år. 

De blodfattige og anæmiske eksistenser, som 

ved et snedigt  falskmøntneri, hvor de har 

vendt op og ned på værdierne, har fået 

krammet på de driftsikre naturer, med deres 

evindelige, hykleriske tale om ydmyghed og 

medlidenhed og næstekærlighed og "tro". 

 

De svage har fået magten og fører med deres 

nedbrydende forføreriske tale menneskeheden 

lige ud i nihilisme og livsopgivelse. Man 

mister kraft, når man er medlidende. 

Medlidenhed er nihilismens praksis. 

 

De svage sætter dagsordenen. Hævnende og 

hadende tryner de enhver fornem og ædel og 

livshungrende og livslystig natur. Præsterne 

og teologerne er i front i denne 

livsødelæggelse, men deres baciller har bredt 

sig. Denne forgiftning er langt mere 

omfattende end man tror.  Kristendommens 

livs-eroderende tanker har bredt sig og har 

besat også filosofferne. Den bibelstærke 

Nietzsche følger udviklingen fra før Eksilet 

og op gennem hele kirke- og filosofihistorien. 

Fra de senjødiske præster over Paulus og 

paven og Luther til Kant og Leibniz. 

Teologerne er alle besat af en angst for dette 

livs naturlighed. Begreber som synd, skyld og 

skam flyder fra deres mund. Og de opfinder i 

deres livsuduelighed en lykkens verden 

hinsides denne verden - og filosofferne 

ekkoer denne optagethed af det hinsides og 

ubegribelige, das Ding an Sich. 

 

Midt i Nietzsches hidsige kamptummel, hvor 

de anæmiske hyklere får deres bekomst, 

dukker der så to kendte skikkelser op, som i 

modsætning til præsteslænget er uskyldige, 

rene, uden magt-bagtanker og trang til hævn 

og had. Det er Buddha, og det er den jordiske 

Jesus. De får ikke topkarakter, ingenlunde. De 

mangler ganske den kraft og den lidenskab for 
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det jordiske liv, som Nietzsche kæmper så 

hårdt for at frigøre. Men i modsætning til 

teologerne ejer Buddha den nøgterne 

analytiske evne. Han er ikke optaget luftige 

begreber som synd og skyld og hinsidigt liv, 

men af det rent praktiske: at fjerne den lidelse 

som plager menneskene – og han kender ikke 

til hverken tvang eller hævn eller 

undertrykkelse. Han går hygiejnisk til værks, 

med besindige praktiske råd til livsførelsen. – 

Heller ikke Jesus er som teologerne et 

ressentiment-menneske, med ophobede had- 

og hævnfølelser. Synd og skyld interesserer 

ham ikke, heller ikke et kommende gudsrige, 

for Gudsriget er. Det er inde i mennesket. Og 

han lever selv i denne inderlighed, uden 

modstand mod lidelsen og det onde, men også 

uden kampgejst og livsvilje. 

 

I disse to afsnit om hhv. Buddha og Jesus 

finder man nuanceringer. Ellers kører det 

derudad. Kristendommen er en forbrydelse. 

Kristendommen er menneskehedens største 

ulykke. Præsterne prædiker 'modnaturen'. At 

prædike kyskhed er en offentlig opfordring til 

modnatur. Mod præster har man ikke 

begrundelser, man har tugthuset. Kirkerne 

skal jævnes med jorden. Giftige slanger skal 

opdrættes i ruinerne. Præster skal lægges for 

had, udsultes, drives ud i ødemarken. Man 

skal bruge ordene 'Gud', 'frelser', 'forløser', 

'hellig' som skældsord, som forbryder-

kendetegn. 

 

Udfaldene hober sig op. Det er ensidigt og 

lettere hysterisk, for trods alle proklamationer 

om den sunde lystighed og den yndefulde 

dans er der aldrig et glimt i øjet hos Nietzsche 

og heller ingen ynde og smidighed i tanken.  

 

Det er let nok at affærdige det hele, men det 

ville være dumt. For han har virkelig en 

pointe. Og havde han fastholdt det synspunkt, 

som han sommetider kom til at udtrykke, især 

i sine breve: at han i grunden skriver alt til 

personlig styrkelse og i et personligt opgør, så 

havde han været sværere at ryste af sig. 

 

Men den fastholden kan man jo bare selv 

praktisere: Læse ham på de indre linier. 

Selvransagelse af al hyklerisk smålighed og al 

tildækket livstræthed. Hvis man således lader 

præsten  være en  s y m b o l – f i g u r , er der 

nok at tage fat på 

 

Hermed er Nietzsche og "Antikrist" anbefalet 

til enhver – og som sagt også i en studie- og 

undervisnings-sammenhæng, hvor man let og 

gelinde kan blive ført til de personer og 

bevægelser, som Nietzsche bekæmper så 

hårdt. Og lade dem selv tale endnu engang. 

 

Peter Thielst har også for ganske nyligt 

oversat og udgivet "Antikrist". Den er 

uforkortet og rummer tillige Nietzsches breve 

til Georg Brandes. -  Esben Andreasens 

udgave, den her anmeldte, er forkortet 

(hvilket nok er en pædagogisk gevinst), og 

den er bedre oversat (mere frit og med mere 

smæld, og dermed tættere på Nietzsche). Den 

er også billigere, lidt. Men dens opsætning er 

forfærdelig: alt for brede læse-uvenlige linier, 

små gnidrede fodnoter. 

 

Det hele er ellers let at gå til – og det er 

vedkommende. God fornøjelse! 

 

8. februar 2010: Steffen Støvring 

www.steffenstovring.dk  

 



Medlemskommunikation 1, 2010 

Anmeldelser 

23 

BIBELEN I MANGA-UDGAVE 

Anmeldt af Irene Larsen 

 

Manga Messias 

Tegninger: Kozumi Shinozawa. 

Manuskript: Hidenori Kumai.  

Oversættelse fra japansk:  

Mette Holm. 

Bibelselskabet 2008. 

Manga Metamorfose  

Tegninger: Kozumi Shinozawa 

Manuskript: Hidenori Kumai.  

Oversættelse fra japansk:  

Mette Holm. 

Bibelselskabet 2009. 

Manga-biblen 

Tegninger: Siku.  

Manuskript: Akinsiku. 

Oversættelse fra engelsk: 

Johannes Baun. 

Kristeligt Dagblads forlag 2008. 

 

Det er på en måde så logisk. Bibelen er skrevet 

på hhv. hebraisk og græsk, men disse sprog er 

ikke afgørende for bibelens hellighed. Den er 

lige hellig på dansk som på tysk, hindi, 

ukrainsk eller spansk. Dernæst findes bibelen 

historier i utallige genfortællinger både for børn 

i form af børnebibler og voksne, f.eks. i form af 

Anna Sophie Seidelins genfortællinger. 

Bibelens sprog må være de respektive folks 

sprog. Så det er på en måde logisk, at bibelen 

nu udkommer i tegneserieform som f.eks. Peter 

Madsens bøger "Jobs bog" og 

"Menneskesønnen" og som disse Manga-bøger 

som denne anmeldelse skal handle om. Manga-

bøger læses vidt og bredt af børn og unge, og 

det er helt oplagt at anvende det sprog, børn og 

unge er glade for. Manga er et sådant særligt 

sprog. Tegnestilen er helt særegen, den fanger 

nogle vigtige elementer af virkeligheden uden 

at være naturalistisk. Øjnene er det første man 

lærer at tegne, når man skal tegne manga, og 

der gør sig særlige regler gældende. Min søn 

lærte f.eks. i 5. klasse noget om at gene manga. 

Dernæst er der det, at bøgerne læses "bagfra", 

dvs. fra højre mod venstre. Hvor meget det 

betyder, ved jeg egentlig ikke. Men det gør det 

helt klart til noget særligt. 

 

Jeg har fat i tre Manga-bøger: Manga Messias 

(om Jesus), Manga Metamorfose (om Peter og 

Paulus) og Manga-biblen (hele bibelen).  

Jeg har til denne anmeldelse fået hjælp af min 

17-årige søn, der er vant til at læse 

mangabøger. 

De to bøger fra Bibelselskabet læses fra højre 

mod venstre (ikke noget problem, når man har 

læst hebraisk), mens Manga-biblen fra 

Kristeligt Dagblads forlag læses fra venstre 

mod højre.  

 

Jeg begynder med de to bøger, Manga Messias 

og Manga Metamorfose. Bøgerne er lavet af 

japanere og oversat til dansk. Bøgerne har 

lækkert omslag med japanske tegn. 

Tegningerne er i farver. I bedste dramatiske 

tegneseriestil står der på omslaget af Manga 

Messias: "Er han kommet for at redde verden 

… eller for at udslette den?" På bagsiden står 

der: "Tør du læse denne fortælling selv hvis 

den ændrer dit liv for altid?". Så er tonen 

ligesom slået an. 

Begynder man at læse bogen som man plejer 

(fra venstre mod højre) mødes man af et "STOP 

HER - ellers læser du bogen bagfra". Men her - 

bag i bøgerne - møder man instruktion i at læse 

en mangabog, persongalleri, landkort og 

tidslinje. Fint. Dog støder det mig, at man helt 

ukritisk præsenterer forfatterne til to af 

evangelierne, som om det var en historisk 

sandhed. (Manga metamorfose, s.285) 

 

Bøgerne får fremstillet ganske meget stof. Men 

en genfortælling bearbejder altid forlægget, og 

sådan er det også her. Afsnit, der er yderst korte 

i bibelen, bliver her strakt ud - og omvendt. 

F.eks. steningen af Stefanus: I ApG fylder det 

tre vers (7,58-60), men det i Manga 

Metamorfose strækkes ud over fire sider - med 

alle de blodige detaljer. Man får i den grad øje 

på dramaet. Eller folkets reaktion på Peters tale, 

ApG 2,37, "Da de hørte det, stak det dem i 

hjertet". Dette bliver i Manga Metamorfose til 

"Har vi slået messias ihjel?" - "Åh, herre" - og 

man ser tydeligt fortvivlelsen i deres ansigter. 
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I en tegneserie har man - ud over billederne - 

mulighed for mange små kommentarer. Jeg er 

særlig pjattet med de lyde, som forskellige 

fænomener er ledsaget af. Da englen Gabriel 

kommer det Maria, siger det HUUIIH, 

undervejs er han venlig, "smile" står der, og da 

han forlader hende, siger det HUISJJJ. (Manga 

Messias, s. 7-9). Fjer drysser om Maria, men 

dem kommer jeg tilbage til.  

Da Helligånden kommer til disciplene (ApG 

2,1-4), siger det HUIIISH og FUIII (Manga 

Metamorfose, s.15). En ond ånd forlader en syg 

mand med et skrig (ApG 8,7); det siger 

GYAAAHH. Den dag lod han (Saulus) sig 

døbe og begyndte at spise igen" (jf. Apg 9,18-

19) ledsages af et WAUWWW. (Manga 

Metamorfose, s.89) 

Lyset understreges også af "lys-ord", f.eks. 

lyset der stråler omkring Saulus (AgG 9,3) 

ledsages af FLASH og BOOM. (Manga 

Metamorfose, s.83) Da Maria bliver gravid, er 

der stråler ud fra hendes mave, og der står 

"GLIMT" henover tegningen. (Manga Messias, 

s.10) 

Undervejs er det navneskilte på de nye 

personer, der introduceres i fortællingen. Så er 

man ikke i tvivl. 

Fjeren er et tegn, man møder hele vejen. Fjer 

ledsager de himmelske tilsynekomster, englene, 

både når de kommer og når de flyver væk igen. 

F.eks. i forbindelse med englen Gabriel ved 

Marias bebudelse. (Manga Messias, s.6-10) 

Fjer er også det, der flagrer rundt efter Kristi 

himmelfart. Manga Metamorfose begynder 

med Johannes-prologen (Joh 1,1-5) og ledsages 

også her af fjer. Her er det fjerene, som lyset 

udgår fra. (Manga Metamorfose, s.6) Det er 

helt almindeligt "tegn" i tegneserier, at der kan 

falde nogle fjer, når en fugl flyver bort, belærer 

min søn mig. 

Manga Messias fortæller historien om Jesus ud 

fra alle fire evangelier, så forskellene mellem 

evangelierne udelades helt. Dog kan man 

nederst på siderne se, hvilke steder i bibelen der 

skrives ud fra. (Dette gælder begge bøger hele 

vejen igennem. Nogle steder medtages også 

referencer til Det Gamle Testamente.) Men det 

er Johannesevangeliets tidsskema, der 

anvendes. Fortællingerne fra de andre 

evangeliet flettes så ind. Efter 

barndomshistorier og fristelsesberetning, hvor 

Mattæus og Lukas også benyttes, anvendes 

Johannes som indledning til Jesu virksomhed. 

Joh 1-15 genfortælles på s.60-98. Således at 

Jesu messianske karakter tydeligt danner 

baggrund for hans øvrige virke. Det betyder, at 

kaldelse af disciplene foregår af flere omgange, 

for senere refereres discipelkaldelserne fra de 

øvrige evangelier. Den færdige discipelskare 

præsenteres først i kapitel 2 (s.129) Vi får også 

tempelrensningen to gange (s.75ff. jf. Joh, 2,14 

ff. og s.218 jf. bl.a. Matt 21,12 ff. "igen", står 

der.). Der ommøbleres i det hele taget en del på 

stoffet. Det gør fortællingen sammenhængende. 

Men der er pointer fra de forskellige 

evangelier, som man jo ikke får med. 

Nogle gange skæres pointer ud i pap: Moralen 

på fortællingen om den barmhjertige 

samaritaner er: "For det handler ikke om det, 

man ved, men om det, man gør." (s.203) Eller 

Jesu modsætningsforhold til hans biologiske 

familie mildnes, når der i teksten står: "Jesus 

talte uden fjendtlighed mod sin familie. Men 

hans lære betød en ny form for familiebånd, et 

bånd der bliver skabt af en fælles tro." (s.149; 

Matt 12,46-50 par.) Jesu udsagn "Hvis nogen 

kommer til mig og ikke hader sin far og mor, 

hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, 

kan han ikke være min discipel." (Luk 14,26) er 

helt udeladt af Manga Messias. 

 

Manga Metamorfose fortæller historien om 

Peter, Stefanus og Paulus ud fra Apostelens 

Gerninger. Det er således heltehistorier ligesom 

fortællingen om Jesus. Igen generer det mig, at 

man fortæller, at den Markus, der er refereres 

til i ApG 15,36-41, forklares "Han er kendt for 

at have skrevet Markus' fortælling om Jesus." 

(s.156) Det ved man jo faktisk ikke! I 

forbindelse med Lukas står der dog "man 

mener, at der var ham, der skrev Lukas' 

fortælling ..". (s.160, jf. bl.a. Kol 4,14) Dejligt, 

at der dog er et forbehold. 

Paulus' breve er nævnt i forbifarten, de sættes i 

forbindelse med de steder, hvor de angiveligt 

skulle være skrevet og afsendt fra. Ultra kort! 

Pointerne fra brevene søges inddraget 

undervejs, dog alt for lidt for min smag. Det er 

som om Paulus mere er helt og undergører end 

teolog. Men det er vel tegneseriegenrens 

rammer. 

 

Tre af mine studerende har anvendt Manga 

Messias i deres praktik, afsnittene om 
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Bjergprædikenen og Den fortabte søn. Den dag, 

jeg var på praktikbesøg, var de ved at afslutte 

forløbet og de spurgte eleverne om, hvordan 

det havde været at læse Manga Messias. 

Eleverne var rigtig glade for det; en sagde: 

"Man gad bare ikke holde op med at læse." Det 

spændende er naturligvis, hvad eleverne så har 

lært. 

 

Så er der Manga-biblen. Den er tegnet af Siku, 

som man kan læse om på forlagets hjemmeside, 

se link nedenfor. Han er "en af Englands 

førende tegneserieskabere". Bogen læses som 

sagt fra venstre mod højre, men Manga-stilen 

er ikke til at tage fejl af. På bogens sidste sider 

er der en introduktion fra forfatteren "Goddag 

menneskehed. Her er jeres historie" (s.215). 

Det er lidt synd for denne bog, at jeg læser den 

efter de to andre, for den er desværre ikke i 

farver. 

Den er dog fuldt på højde med de to andre 

bøger. Her er hele bibelen fra skabelse til 

Johannes' åbenbaring gengivet. Manga-Biblen 

er - så vidt jeg kan se - noget af en 

kraftanstrengelse. Det er foretaget benhårde 

prioriteringer og omhyggelig tilrettelæggelse af 

stoffet.  

 

Genfortællingen af Det Gamle Testamente 

kommer vidt omkring. Fra skabelse til 

hjemkomsten efter eksilet over Moses, Josva, 

Dommerbogen, Samuelsbøgerne og 

Kongebøgerne. Undervejs flettes andre 

fortællinger ind, om Job, Ruth, Jeremias og 

Daniel. Tænk, hele Jobs bog sammenfattet på 

kun en, enkelt side! Det er heltehistorie, der 

fortælles, og man ved godt, hvem man skal 

holde med. Det er her interessant at læse en 

lille ordveksling mellem forfatteren og 

tegneren, der bringes som "ekstramateriale" 

(s.201ff.) Her er nogle overvejelser over "Gud, 

der sanktionerer folkemord". (s.205) 

 

Genfortællingen af Det Nye Testamente når 

også vidt omkring, selvom stoffet i sagens 

natur må skæres skarpt til. Særlig 

opmærksomhed får Jesu lignelser, der har en 

særlig overskrift for hver lignelse. De udvalgte 

lignelser er: Den barmhjertige samaritaner 

(s.148), Den gældbundne tjener ("AKA Den 

nådesløse mellemleder") (s.155), Den fortabte 

søn ("fortabte søn" er streget over og erstattet 

af den "utaknemmelige bror") (s.163) og De 

onde vinbønder (s.170). Her skal man vide, at 

AKA betyder "also known as". Den ændrede 

titel på "Den fortabte søn" er jo en interessant 

forskydning i fortolkningen. Hver af disse 

lignelser fortælles på kun en side. 

 

Ud over fortællingen om Jesus, indeholder 

bogen også fortællinger fra Apostlenes 

Gerninger og Peter og de andre disciple, 

Stefanus, og Paulus og andre missionærer. 

Sproget er moderne (det gælder hele "Manga-

biblen"), her er et eksempel: Efter at Peter og 

Johannes har været forhørt af Rådet, smides de 

ud med replikken "Ud herfra! Og smut så hjem 

til Galilæa og fisk!" Tegningen viser, at de 

sparkes ud, og det ledsages af "BOOT".(s. 178, 

jf. ApG 4,1-22). Også Paulus' breve flettes ind. 

Over et par sider (s.187-196) får man indblik i 

bl.a. korintermenighedens situation og 

anskueliggjort, hvilken rolle brevene spillede i 

menighedernes liv. Og man "lytter" til Paulus' 

prædikener. F.eks.: "Ingen bliver accepteret hos 

Gud, fordi de holder Mose-loven. Nej, det 

skyldes troen alene." Det er jo tegneseriens 

absolutte fordel; man kan skære pointerne ud i 

pap. De sidste fire sider er en gengivelse af 

visionerne i Johannes' Åbenbaring. 

Rammefortællingen er her en lille pige, der i 

drømme ser visionerne. Pigen hedder Petra. 

(Sic!) 

Min søn har læst Manga Messias og bladret i 

Manga-Biblen.  

Manga-Messias var "meget mere spændende 

end alle de kristendomstimer, jeg havde i 

skolen". Da jeg gik ham mere på klingen, sagde 

han, at han tænkte mere på, at det var en 

mangahistorie end at det var bibelen, faktisk 

kunne man nemt glemme, at det var bibelen, 

man læste. Det er altså noget helt andet end en 

illustreret bibel med mere eller mindre 

naturalistiske tegninger. 

Manga-Biblen er ikke helt det samme. For det 

første skal man læse den "forfra", fra venstre 

mod højre. For det andet har tegningerne ikke 

helt den samme detaljerigdom, som ellers 

kendetegner manga-stilen. Så "det er ikke 

nogen rigtig manga-bog". Han tegner stilen 

som "en personlig manga-inspireret tegnestil. 

 

Konklusion: Det har været spændende at stifte 

bekendtskab med de tre Manga-bøger. Hvis jeg 
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skal læse genfortællinger af bibelen, vil de ikke 

være mit primære valg, men det skyldes nok 

min alder. Det spændende er, hvordan de vil 

fungere for børn, både privat og i 

undervisningen i skolen. Vil eleverne blive 

fanget af bøgerne? Vil de læse dem fra ende til 

anden? Og hvad vil de få ud af det? Vil de blot 

komme til "at kende til centrale fortællinger fra 

Det Gamle og Nye Testamente" (trinmål efter 

3. klasse) eller vil de blive i stand til at 

"diskutere grundlæggende 

tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de 

bibelske fortællinger" (trinmål efter 9. klasse)? 

Jeg ved det ikke. Det må tiden vise. 

 
 

Links 

 

Bibelselskabets forlag: Introduktion til "Manga Messias" og til Manga-genren generelt. 

http://www.bibelselskabet.dk/Aktuelt/Nytomboeger/OmMangaMessias.aspx 

Her er også eksempler på tegninger fra bogen. 

 

Anne Katrine Gudme: Anmeldelse af "Manga Messias".  

Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev (BEN) nr. 10. 

http://www.bibliana.net/Nyhedsbreve/Ben10.htm 

 

Anne Katrine Gudme: Anmeldelse af "Manga Metamorfose".  

Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev (BEN) nr. 13. 

http://www.bibliana.net/Nyhedsbreve/Ben13.htm  

 

Kristeligt Dagblads forlag: Omtale af tegneren Siku, der har tegnet "Manga-biblen". 

http://forlag.kristeligt-dagblad.dk/artikel/295102:Forfattere--Siku 

 

Sofie Hviid: Japansk tegneserie møder Bibelen. 

Artikel i Kristeligt dagblad om "Manga-biblen" og Siku. 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/298570:Kirke---tro--Japansk-tegneserie-moeder-

Bibelen?all=1  

 

Mere om Siku og hans kunst 

http://www.theartofsiku.com/  

Det ser ud til, at der er flere manga-bøger med bibelsk materiale på vej. 
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GENSIDIG IKKE-FORSTÅELSE 

Anmeldelse af:  

Gudløs! Religionskritik i dag. Antologi. Red. af Malene Busk og Ida Crone, Tiderne Skifter 2008; 

Lars Christiansen & Lars Sandbeck, Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister. Informations 

forlag 2009. 

 

Af Johannes Adamsen 
 

Det kan ikke have undgået nogen religionslærer 

at ateismen i de seneste få år er blevet en ikke 

bare omdiskuteret, men aktivt propageret 

livsholdning, inkl. stiftelsen af nye selskaber 

for sagen. I forbindelse med den i 

offentligheden og international politiks 

genopblussede religionsdebat er forskellige 

ateistiske strømninger og bøger kommet til, 

ikke mindst som reaktion. Københavns 

Universitets satsningsområde 'Religion i det 21. 

århundrede' – dum titel til et forskningsprojekt 

– vidner om interessen for religion, idet det var 

et af universitetets tværfakultære projekter, og 

under denne paraply blev der også afholdt en 

konference i januar 2007 "Gudløs! Moderne 

religionskritik". 

Bidragene til denne konference foreligger i 

bogform som "Gudløs! Religionskritik i dag". 

 

Det er en blandet landhandel, både i indhold, 

form og niveau. Det består af 18 bidrag, inkl. 

digte fra Henrik Nordbrandt og Per Aage 

Brandt – begge er mest at karakterisere som 

versificeret agitprop; desuden er der en 

gennemgående tegneserie i fem etaper "Jesus & 

Mo" (v. pseudonymet Mohammad Jones) – 

hvoraf kun et par stykker er virkelig vittige (fx 

s. 219).  

 

Der er udmærkede bidrag om islam af Mehdi 

Mozaffari, Thomas Hoffmann og Tina 

Magaard, samt en artikel af Frederik Stjernfelt 

"Sekularisme er en fundamentalisme" (s. 17-

30), som argumenterer mod den påstand at 

sekularisme er en anden form for 

fundamentalisme. I betragtning af relevansen 

havde det været noget mere interessant med 

flere vægtige analyser, men Stjernfelt stiller sig 

gerne tilfreds med at skyde dagbladsindlæg 

ned. Det ville nok have skærpet analysen at 

kunne skelne mellem sekularisme og sekulært, 

som fx Mozaffari præcist gør det i "På tro kan 

demokrati ikke bygges" (s. 31-41).  

 

Tim Jensen skriver i "Religionskritik og 

religionsvidenskab"(s. 225-41) forudsigeligt 

om Tim Jensen og hans kritikere, og lidt om 

religionsforskningens forhold til religionskritik. 

Under dække af en særlig videnskabelig 

religionsforskning plæderes for at 

"afmystificere, afkristne og afteologisere 

dominerende religionsbegreber og den 

offentlige diskurs om religion" og ikke mindst 

"rense" religionsvidenskaben "yderligere for 

ikke-naturalistiske elementer" (s. 239). Hvor 

det første nødvendigvis må være indbygget i 

faget, er det sidste et anderledes ideologisk 

projekt, hvor det religionskritiske ikke alene er 

forbundet med relativering og fornyet indsigt, 

men med en modernistisk positivisme der rejser 

flere spørgsmål end den besvarer. 

 

Jens Glebe-Møller, "Hvis Gud ikke eksisterede, 

måtte vi opfinde ham" (s. 43-59), skriver om, 

især, oplysningens religionskritik, men 

forholder sig overordnet mere tolkende end 

afvisende. Ligeledes giver Peter Lüchau "Hvem 

er bange for de gudløse?" (s. 259-74) en sober 

statistisk/religionssociologisk indgang til 

ateismen, der er næppe mere end 4-7% og tallet 

har knap ændret sig de seneste 30 år (tal fra 

1981 til 1999). 

 

David Favrholdt, "Det store bedrag" (s. 79-89) 

og Malene Busk, "Gilles Deleuze – en 

filosofisk afvisning af religion" (s. 169-85), 

stiller sig tilfreds med gamle påstande og ikke 

mindst for Busks vedkommende, en kværnende 
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retorisk besværgelse med moralistisk fortegn. 

Her adskiller hun sig ikke fra den internationale 

litteratur (Hitchen og Dawkins), som i moralens 

navn pådutter religion over én kam alt ondt; de 

må, med Nietzsches ord, have taget en 

ordentlig dosis moralin – de gudløses opium? 

 

Mest interesse, ud over Mozaffari, Hoffmann 

og Magaard, kommer fra de fra 

naturvidenskabelige vinkler skrivende. Armin 

W. Geertz "Jamen, det er jo bare neural 

excitation!" (s. 109-29) prøver på Daniel 

Dennetts kognitionsvidenskabelige præmisser 

at tilbagevise Daniel Dennett. Især og med rette 

falder det Geertz for brystet at Dennett afviser 

al hidtidig religionsvidenskabelig forskning, 

hvormed han bare afslører sin af og til 

forbløffende uvidenhed. 

 

Geologen Jens Morten Hansen giver i 

"Religiøse følelse, ideologisk kamp og rationel 

kølighed" (s. 91-108) en ikke ueffen 

videnskabshistorisk indføring. Selv om 

intentionen klart er at afvise religion, så er det 

en argumentation for naturvidenskabernes 

forskellighed. Artiklen kunne have været 

velegnet som indføring i afgørende 

forudsætninger for modernitetens tilblivelse, 

hvis ikke der var nogle irriterende kronologiske 

spring, samt en manglende forståelse for 

moderne (newtonsk) fysiks brud med 'common 

sense' (jf. s. 97-98), hvor Hansen påstår at 

moderne naturvidenskab "i det store og hele 

bringer os i idémæssig harmoni med dét, 

enhver kan se, høre, føle og logisk tænke sig 

til". Det forholder sig simpelt hen modsat. 

 

Teoretisk biolog, Anders Frøslev Jensen har 

meget tankevækkende prøvet at anskue 

moderne naturvidenskab som teologisk 

forankret, hvorfor striden med 'Intelligent 

Design' må forstås som en strid mellem to 

retninger. Indfaldsvinklen skyldes Hans Jonas' 

The Phenomenon of Life fra 1966, og selv om 

jeg ikke er overbevist – især savner jeg 

forståelse for det sene 1600-tals komplekse 

sammenhæng mellem filosofi og biologi – så er 

artiklen velinformeret og dristig. Og selv om 

der er spændende perspektiver, så forholder jeg 

mig temmelig reserveret, ikke mindst fordi 

grundgrebet – af fortolke moderne mainstream 

naturvidenskab som et udtryk for en teologisk 

grundpræmis – ser bort fra de 

naturvidenskabelige udøveres egenforståelse. 

 

Jeg ville gerne have afsluttet positivt med at 

sige at det uhyre interessante forhold mellem 

fiktion og religion som erkendelsesområde 

bliver artikuleret inspirerende af Donald 

Preziosi i "Fortryllet lettroenhed – kunst, 

religion og hukommelsestab" (s. 203-18). 

Desværre: Jeg er ikke i stand til at gengive 

tankegangen; jeg kan citerer teser og 

opsamlinger, men jeg kan ikke se 

sammenhængen. Først er interessen, "den 

grundlæggende tese" at religion og kunst begge 

er svar på det filosofiske problem om 

repræsentation (s. 203); så handler det ikke 

længere om kunst og religion, men om 

religions kunstighed (s. 214), og endelig lyder 

den "overordnede pointe" at "hverken kunst 

eller religion eksisterer, bortset fra i form af 

tingsliggørelse af perspektiver eller positioner i 

forhold til et fælles, mere fundamentalt, 

filosofisk ontologisk fænomen: karakteren af 

forhold mellem entiteter" (s. 217). Hvis 

forfatteren har en egentlig pointe, hvilket jeg 

foreløbig bestrider, så må den gerne udarbejdes 

til forståelse for læseren (og her tænker jeg 

venligt på det auditorium, som blev udsat for 

det oralt). 

 

Forordet spænder, med urette, alle indlæg for 

samme vogn: Gudløshed. Denne 'ny ateisme' er 

målet for teologen Lars Sandbeck og 

germanisten Lars Christiansens Gudløse 

hjerner. Et opgør med de nye ateister. 

 

De nye ateister er ikke bare en forlængelse af 

de gamle, fra Feuerbach til Freud, siger 

forfatterne. De er ikke bare polemiske, men 

konstruktive og forkyndende (s. 12). Det drejer 

sig om folk som Sam Harris, Christopher 

Hitchens og Richard Dawkins, og herhjemme 

ikke mindst Dennis Nørmark og Lone Frank 

(pudsigt nok inddrages ovenstående bog ikke). 

Tonen, retorikken, er djærv, der bliver sagt til 

og fra med al ønskelig tydelighed; bogen er på 

den vis overordentlig velskrevet. 

 

Hovedanken mod de ny ateister kan samles i 

følgende: 1. De gør sig til grin ved at ville lave 

sekulære ritualer; 2. de er uvidende og 

fordomsfulde; 3. de bygger på en naturalisme, 
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ofte i moderne gevandter som fx Dawkins teori 

om "memer" (nu forladt eller kraftig dæmpet) 

eller Lone Franks neurovidenskab. Kritikken er 

ikke bare at de gør det, men at de derved 

reducerer mennesket til dyr og derfor ender i 

positioner, hvor "nazismen og nyateismen taler 

samme sprog" (s. 160). 

 

De to forfattere er både velorienterede i 

kristendom og religion, samt i videnskabsteori 

og de kritiserede positioner. Dog finder jeg at 

de på et afgørende punkt, nemlig i 

sammenstillingen af biologisternes nyateisme 

med nazisme, forfejler sagen. Nazismen 

reducerede ikke mennesker til dyr som sådan, 

men de dæmoniserede dem, det er faktisk ret 

afgørende, og vel også grunden til de hjemlige 

forfattere efterfølgende føler sig fejlbedømt. 

 

Selv om der er mange skarpe indsigter og 

træffende formuleringer, er jeg alligevel ikke 

rigtig glad for bogen. Jeg er ikke sart, men jeg 

finder ikke tonen hjælpsom, især ikke over en 

hel bog. Dens indfaldsvinkel spejler på 

uheldigste vis den aggressive, intolerante og 

ideologiske lukkethed hos de mest polemiske i 

Gudløs!, nemlig David Favrholdt og Malene 

Busk. Sidstnævnte skriver: "Der er naturligvis 

stor forskel på religioner – f.eks. om de 

centreres om lydighed mod en præst, mod en 

profet eller mod en åbenbaret tekst; om de 

dyrker lukket konservatisme eller aggressiv 

missioneren." (s. 172) Dog, når alt kommer til 

alt, så har Sandbeck og Christiansen noget 

bedre greb om deres modstandere end omvendt, 

og de kan skelne og navngive dem. Busk og 

mange af hendes kampfæller i ind- og udland er 

ikke kommet længere end til just citerede 

opfattelse af al religion som valget mellem 

lukket konservatisme og aggressiv missioneren.  

 

Ikke bare i forhold til Busk og co., men i 

forholdet mellem dem på den ene side og 

Sandbeck-Christiansen på den anden, falder 

Dantes ord over nedgangen til helvede mig ind: 

Her lades alt håb ude, I som træder ind! 

 

Skulle der være håb, nemlig om samtale og 

forståelse, så må det baseres på den gennem 

Gudløs! kraftig rindende strøm af moralsk 

forargelse. Men det kræver dog den indsats at 

man ikke frakender sine modstandere al ære og 

værdighed. Konkret: Sandbeck og Christiansen 

kan have ret i at nogle af de gengivne og 

angrebne positioner kan føre til uønskede 

følger, men de burde tydeligere pointere det 

tvetydige; Malene Busk og Favrholdt ikke 

mindst burde overveje om de vil gendrive deres 

modstanderes synspunkter og evt. indrømme 

dem gode hensigter, eller om de virkelig i 

ramme alvor og for altid mener at enhver 

religion kun er destruktiv lydighed, bedrag, 

aggressiv missioneren og vold. 

 

Eller man kunne spørge om ikke samtale kunne 

opstå på baggrund af oplysningstidens idealer 

som de udarbejdes af Thomas Bredsdorff i 

Gudløs! ("Frygt og bæven og den gudløse sjæl, 

s. 61-71). Gudløses bedste chance er, skriver 

Bredsdorff, "ikke at kaste sig over den futile 

opgave at bevise at Gud ikke eksisterer, men at 

lytte til hvad troende mænd som Locke og 

Zinzendorf og ikke-troende som Voltaire i 

fællesskab argumenterede for: at man kun kan 

leve et fredeligt liv i samfundet hvis a) religiøs 

tro respekteres, og b) holdes så langt ude af det 

offentlige rum som muligt." Ad b – dette er 

både en umulighed og en misforståelse.  

 

Til a: samtiden anbefalet! Under den 

forudsætning at respekt implicerer, og ikke 

udelukker, kritik og modstand. 
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KULTUR OG SAMFUND 

 - en grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på HF 

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

Anmeldt af Bjørg Christensen 
 

Kultur og samfund er en velskrevet og 

gennemarbejdet undervisningsbog til det nye 

samarbejde mellem fagene historie, religion 

og samfundsfag på HF. Bogen viser tydeligt 

det spændende potentiale i samarbejdet, og 

hvis man underviser i kultur- og samfundsfag 

på HF, må bogen være som en gave sendt fra 

himlen. I denne sammenhæng har jeg 

imidlertid tænkt mig at anskue bogen fra min 

position i læreruddannelsen, hvorfor jeg i 

indeværende anmeldelse primært vil fokusere 

på bogens anvendelighed i KLM-faget. 

 

Bogen er inddelt i de tre hovedafsnit: 

"Introduktion til kultur- og 

samfundsfagsgruppen", "Fællesfaglige 

emner" og "Metode". I første hovedafsnit 

bruges en del energi på at definere de tre fags 

særegenhed. Denne afgrænsning har næppe 

relevans i KLM-faget, hvor faggrænserne er 

udviskede, og der i stedet tales om forskellige 

synsvinkler. Omvendt er en god del af den 

begrebsafklaring og indføring i fagenes 

metoder, som bliver præsenteret i bogens 

første del, i allerhøjeste grad anvendelig i 

arbejdet med KLM-fagets forskellige 

synsvinkler. Sprogligt er det imidlertid i visse 

afsnit meget tydeligt, at bogens målgruppe 

ikke er en studerende på en videregående 

uddannelse. 

    Det sidste hovedafsnit om metode giver en 

indføring i arbejdet med problemformulering, 

synopsis, kildekritik og feltarbejde. Dette 

hovedafsnit er dog i endnu højere grad end 

det første direkte henvendt til HF-kursister i 

kultur og samfundsfaget, hvorfor det trods sin 

systematik og gode oversigter ikke vil have 

den store anvendelighed i KLM-faget. 

    I bogens midterste del er der imidlertid 

rigeligt med guf at hente til arbejdet med 

KLM-relevante tematikker belyst fra en 

religionsfaglig, en idéhistorisk og en 

medborgerskabsrettet vinkel.  

 

De såkaldte fællesfaglige emner er følgende:  

- Identitetsdannelse i traditionelle, moderne 

og senmoderne samfund 

- Værdier og livsformer 

- Religiøse og politiske brud 

- Det gode samfund 

- Globalisering 

- Områdestudium: Kina 

Særligt behandlingen af de tre første områder 

vurderer jeg til at have direkte relevans for 

KLM-faget, mens man også kan finde gode 

afsnit i temaerne "Det gode samfund" og 

"Globalisering". Hvert tema bliver på ca. 15-

20 sider præsenteret med relevante begreber 

og modeller, hvorefter man afslutningsvist 

kan finde korte kildetekster til analyse. 

 

Om det er hensigtsmæssigt at inddrage 

materialer udarbejdet til 

ungdomsuddannelserne i undervisningen på 

læreruddannelsen kan der menes meget om, 

og det skal ikke diskuteres her. Bogen Kultur 

og samfund henvender sig meget direkte til 

sin målgruppe, hvilket i den rette kontekst må 

ses som en styrke.  At læse bogens første og 

sidste hovedafsnit gennem et sæt KLM-

farvede briller kunne imidlertid få mig til at 

trække lidt på smilebåndet over bogens 

ihærdige bestræbelser på udskille fagene fra 

hinanden. Som jeg ser det, er tanken med 

KLM-faget netop at trække på relevante 

metoder og perspektiver fra blandt andet disse 

tre fag. At sammentænkningen af de tre 

faglige tilgange imidlertid er både relevant og 

frugtbar ses netop forbilledligt 

eksemplificeret i bogens midterste afsnit, der 

set fra et KLM-perspektiv er bogens 

væsentligste styrke. 
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DEN FØRSTE BOG OM … 

Anmeldt af Hans Krab Koed 
 

Den første bog om Islam 

Den første bog om Jødedom  

Den første bog om Kristendom 

Serie: Religionsbiblioteket 

Forfatter: Rebekka Bærnholdt, Cathrine Linke 

Udgiver: Alinea 

 

Islam: 36 sider, 79 kroner.  

ISBN 978-87-23-03083-2  

Jødedom: 36 sider, 79 kroner.  

ISBN 978-87-23-03082-5.  

Kristendom: 36 sider, 120 kroner  

ISBN 978-87-7066-225-3 

 

Heidi Friborg Christophersen skriver i 

Folkeskolen: 

Jeg ser først og fremmest de tre bøger som 

opslagsbøger, der giver en kort og saglig 

gennemgang af et fagligt stof. Sproget er 

enkelt, og illustrationerne understøtter 

bøgernes tekster, så de nemt kan bruges som 

frilæsningsbøger i både indskoling og 

tosprogsundervisningen.  

Der er ikke noget i hverken sproget eller 

indholdet, der kan støde hverken troende 

kristne, muslimer eller jøder. Der er ikke 

noget, der kan få følelserne i kog, men heller 

ikke rigtig noget, der kan overraske. Men det 

forlanger man vel heller ikke af en serie med 

seriøse fagbøger til de små. Så alt i alt er det 

nogle rigtig gode bøger, der bør købes hjem 

til både skolebiblioteket og klassernes små 

fagreoler, så eleverne selv kan tage fat på 

bøgerne og læse i dem alt efter behov. 
1
 

 

Efter min opfattelse kommer Friborg for let 

om ved det. Det foruroliger mig, at bøgerne er 

så flotte og pæne. Det kommer fx til udtryk i 

bogen om kristendom. Her undlader 

forfatterne det mere kontroversielle i 

                                                 
1
 Kilde: 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=

61444 

bjergprædikenen om at elske fjenden til fordel 

for, at alle er lige. 

Ligeledes savner jeg altså også Isak i bogen 

om kristendommen; men måske har 

forfatterne lyttet lidt til Troels Nørager. 

Prodekanen på Det Teologiske Fakultet på 

Aarhus Universitet, Troels Nørager, vækker 

voldsom debat med sin opfordring til at tage 

afsked med fortællingerne om Abraham af 

hensyn til demokratiet. 
2
 

I øvrigt er Abraham da hverken profet eller 

stamfader til de kristne som det hævdes på 

side 8. 

 

Forlaget skriver selv på eget website: De tre 

bøger er bygget op efter sammen model: 

Fortæller alle om bl.a. Gud, Adam og Eva og 

Abraham, som det fælles udgangspunkt for de 

tre religioner. Desuden omtales nogle af hver 

religions betydeligste skikkelser og højtider 

samt hellige tekster og huse. Derudover 

beskrives, hvordan religionerne praktiseres i 

det moderne samfund. 
3
 

Det sidste holder dog ikke; der er ikke noget 

om, hvordan religionerne forholder sig til det 

moderne samfund. Fx står der i bogen om 

islam, at mange muslimer udøver deres tro 

hver dag. s. 34. Menes der så troende 

muslimer, euromuslimer eller 

fundamentalister. Jeg indrømmer, det er svært 

at skrive kort og enkelt om religioner for 

børn; men der er en klar tendens i bøgerne til 

at overse de forskellige religioners 

mangfoldige udtryk. Det kan undre meget al 

den stund, bøgerne er skrevet af 

religionshistorikere. Allerede det 2. kapitel i 

de tre bøger om de hellige bøger vækker 

mistanke om en essentialstisk fremstilling. 

                                                 
2
 Kilde: http://www.kristeligt-

dagblad.dk/artikel/326953:Kirke---tro--Skal-

kristendommen-tage-afsked-med-Abraham-for-

demokratiets-skyld  
3
 Kilde: http://www.alinea.dk/v3/search.faces  
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S. 22 i bogen om Islam får man også at vide 

at en rettroende muslim beder 5 gange om 

dagen. Dermed har forfatterne endeligt fået 

defineret, hvad en muslim er. 

 

De tre bøgers forside forfalder desværre også 

til det eksotiske, en hasidic jødisk dreng med 

hårlokker og høj hat, en dreng i omfavnelse i 

Mekka, og prins Christians dåb i Vor Frue 

Kirke i København. (Det er desværre ikke 

oplyst i kolofonen).  

 

På trods af mine forbehold og kritik synes jeg 

dog, det er indbydende og gode flotte bøger, 

kort fortalt for børn. Men børn bør ikke være 

alene med bøgerne, altså de kan ikke 

anbefales til frilæsning. 

 
 

NIELS HYLDAHL: PAULUS. BRUDSTYKKER AF EN BIOGRAFI. 
Forlaget Anis, København 2009; 160 sider; 189 kr. 

Anmeldt af Niels Willert 
 

 

Forståeligt nok kaldes denne nye Paulusbog 

ikke for en biografi, for det ville nok have 

været at love for meget i betragtning af 

kildematerialets fragmentariske karakter. 

Faktisk kender vi jo hverken til apostlens 

fødsels- eller dødsår, ligesom vi må tage 

forbehold over for kildematerialet, der 

foruden de ægte breve alene omfatter det i 

mange henseender tendentiøse historieværk 

Apostlenes Gerninger. Men når dette er sagt, 

så er der på den anden side ikke så lidt at 

hente frem, når man som pensioneret 

professor dr. theol. Niels Hyldahl går ihærdigt 

og stædigt til værks og ud fra Paulus' egne ord 

læser sig omhyggeligt frem til en 

rekonstruktion af forløbet i Paulus' missions-

virksomhed og af den teologi, der udvikler sig 

i mødet med de udfordringer, de af Paulus 

grund-lagte menigheder stiller ham overfor. 

Det er der kommet et imponerende resultat ud 

af, og selvom man på forhånd skulle kende til 

Hyldahls synspunkter enten som studerende 

til hans forelæsninger over Paulusbreve eller 

som læser af nogle af hans artikler og bøger, 

så fremstår dette arbejde ikke desto mindre 

som noget nyt, forstået på den måde, at 

trådene her samles, og stoffet formidles på en 

klar og også spændende måde. Og væsentlige 

pointer er der i denne bog, der også må 

forholde sig til den nyere Paulusforskning, der 

i store træk har samlet sig om på den ene side 

en ny Pauluskronologi med udgangspunkt i 

Paulus' egne udsagn, og på den anden side en 

ny Paulusforståelse, der frigjort fra en 

luthersk tolkning betoner Paulus' baggrund i 

såvel antik jødedom som græsk hellenistisk 

filosofi. Mens Hyldahl tidligere har 

positioneret sig blandt tilhængere af en ny 

kronologi, så er han mere forbeholden over 

for den nye Paulusforståelse, der bl.a. har lagt 

vægt på, at Paulus ikke omvendte sig fra 

jødedom til kristendom, men derimod fik en  

 

 

kaldelse til at forkynde budskabet om Kristus 

for alle folkeslag.  

 

Hvad angår det første, den nye 

Pauluskronologi, så indleder Hyldahl klogt 

nok med et afsnit om Apostlenes gerninger, 

der sammen med Lukasevangeliet ifølge 

traditionen skulle være skrevet af lægen 

Lukas, der havde ledsaget Paulus på hans 

rejser. I og med, at der tages afstand fra denne 

traditionelle opfattelse, drages dobbeltskriftets 

betydning som kilde til Paulus og 

Pauluskronologien også i tvivl, hvilket på den 

anden side ikke gør det historisk mindre 

interessant. Snarere tværtimod, for i Hyldahls 

optik er der gode argumenter for at datere det 

lukanske værk til 2. århundrede omkring 140 

e.Kr. Hyldahl følger her nye tendenser i 

udforskningen af evangeliernes rækkefølge, 

men han gør det med fokus på spørgsmålet 

om Paulus' betydning i 2. århundrede, hvor 



Medlemskommunikation 1, 2010 

Anmeldelser 

 33

kirken er konfronteret med Markion og 

gnostikere, der set fra kirkens side misbrugte 

Paulus. I Apostlenes Gerninger bliver han sat 

op imod dem – og så kan det nok være, at 

hans breve efterfølgende fik aktualitet.  

  

Paulus var ikke gnostiker, men gnosticismen 

udviklede sig bl.a. ud fra Paulus' teologi med 

dens apokalyptiske strukturelle ramme. Det 

handler det andet afsnit om, hvor Hyldahl – 

inspireret af Henrik Tronier – gør fint rede for 

forholdet eller rettere forskellen mellem 

apokalyptik og eskatologi. Begge tænkemåder 

er til stede hos Paulus og udgør en 

henholdsvis vertikal rumlig struktur og en 

horisontal tidslig struktur med baggrund i 

henholdsvis græsk filosofi og 

gammeltestamentlig og antik jødisk religion. 

Her, kan man sige, er Hyldahl i 

overensstemmelse med den nye Paulus-

forskning. Men som bogen skrider frem, 

bliver det mere og mere tydeligt, at han også 

tager afstand herfra. 

  

I sine detailanalyser af Paulustekster, der 

optager størstedelen af bogen, belyses 

forløbet i Paulus' missionsarbejde og i de 

teologiske udfordringer, og her gør Hyldahl 

med rette opmærksom på den distance, Paulus 

lægger til sin fortidige jødedom og i det hele 

taget til den jødedom, der samler sig om 

lovopfyldelse. Det er tankevækkende, når det 

side 109 hedder, at "Noget kunne tyde på, at 

den jødevenlighed, der blomstrede op efter 

Hitlers frygtelige mord på seks millioner 

jøder i holocaust, i en tid med et kritisk syn på 

den moderne stat Israel risikerer at vende om 

til sin modsætning. Vil den nye 

Paulusforståelse så blive ved med at være lige 

så politisk korrekt som hidtil?" Som Paulus 

lagde afstand til sin samtidige jødedom, 

således lægger Hyldahl afstand til en politisk 

korrekt Paulustolkning, der i sin iver efter at 

kontekstualisere Paulus i den antikke jødedom 

er på vej til at udviske forskellen mellem 

jødedom og kristendom. I sammenhæng 

hermed peger Hyldahl på tendensen i det nye 

Paulusbillede til at se Paulus som den, der 

ingenlunde ville bryde med jødedommen, 

men alene ville give ikke-jøder adgang til 

frelsen uden om Moseloven, hvilken så må 

betyde, at der gives to frelsesveje, en for 

jøderne ved loven og en for ikke-jøderne ved 

Kristus. Men det var ikke Paulus' teologi, 

derimod at evangeliet er for såvel jøder som 

ikke-jøder. Men, vil jeg mene, det er jo også, 

hvad det nye Paulussyn forfægter, når det 

f.eks. hos Krister Stendahl pointeres, at 

Romerbrevets kapitel 9-11 om frelse for såvel 

jøder som ikke-jøder er brevets centrum. Det 

er, som Hyldahl bemærker, ikke et spørgsmål 

om flere jødedomme, men om Paulus' rette 

forståelse af jødedommen i lyset af 

Kristustroen over for en falsk jødedom, der 

har Loven som sit centrum. Og så giver det 

vel også bedre mening at tale om Paulus' 

kaldelse end om hans omvendelse, for en ny 

religion var der ikke tale om for Paulus, der 

ventede verdens snarlige undergang. 

  

Meget andet kan sikkert diskuteres, f.eks. 

Hyldahls opfattelse af Apollos i 1. 

Korintherbrev som en jødisk filosof, der slet 

ikke var kristen, eller hans ejendommelige 

syn på Romerbrevets kapitel 16 som et 

Efeserbrev, der slet ikke hører hjemme i det 

store Paulusbrev. Endelig sidder man også 

tilbage med en fornemmelse af, at 

fremstillingen indimellem tangerer det 

hagiografiske, hvilket vel ikke er Hyldahls 

intention, om end han er fascineret af Paulus. 

Det er der også grund til at være, og bogen må 

betragtes som en anbefalelsesværdig 

appetitvækker i linjefagsundervisningen, i 

hvert fald for os, der skal formidle apostlens 

budskab på en forskningsmæssig opdateret 

måde. Og skulle man endvidere være 

fascineret af det nye Paulussyn, da er det godt 

med Hyldahls modspil! 

 

Niels Willert, 

Lektor, dr. theol., UCC, læreruddannelsen 

Blaagaard/KDAS. 
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METODER I KRISTENDOMSKUNDSKAB  

- MED INSPIRATION OG GODE RÅD TIL UNDERVISNINGEN 

Af Anne-Mette Nortvig og Mona Høgh: Med artikler af Rose Maria Bering-Jensen, Mette 

Hansen og Ole Reinhold Jensen. 

Forlaget Alinea, København 2009; 125 sider; 228 kr. ekskl. moms. 

 

Anmeldt af Niels Willert 
 

Denne bog kommer på det rette tidspunkt, for 

netop som folkeskolefaget 

Kristendomskundskab har fået nye Fælles 

Mål, der tager højde for, at faget er blevet et 

prøvefag, får vi en håndbog, der kan blive til 

gavn for såvel lærerstuderende i linjefaget 

som lærere, der underviser i skolefaget. Det er 

der grund til at glæde sig over, navnlig da der 

med denne nye bog er tale om en særdeles 

velskrevet og opdateret fremstilling af fagets 

mange metoder og muligheder. Titlen er i den 

henseende passende, for centralt i bogen står 

det store midterafsnit om metoder, hvor vi 

kommer vidt omkring et bredt udvalg af 

metoder, der følger progressionen i et fag, der 

faktisk er så privilegeret, at der skal 

undervises i det på hvert skoletrin. For den, 

der skal undervise i faget, bliver der således 

lejlighed til at inddrage mange metoder 

undervejs, den narrative, den 

fænomenologiske, den hermeneutiske, den 

religionsfænomenologiske, den komparative, 

den historisk-kritiske, den religions-

sociologiske samt den æstetiske metode. Man 

kan ikke lade være med at tænke på, at på et 

tidspunkt – i 1970erne – var den historisk-

kritiske metode nærmest enerådende lige fra 

universitetet til folkeskolen, ligesom tiden fra 

midten af 1980erne blev præget af den 

narrative metode, igen som en gennemgående 

mainstream-tilgang til arbejdet med de 

religiøse tekster. Meget er sket sidenhen, og 

ikke mindst ser metodepluralismen ud til at 

være slået igennem, i hvert fald på papiret. 

Den foreliggende bog afspejler det, og så må 

man blot håbe på, at der er ressourcer hertil i 

skolens dagligdag, hvad enten det handler om 

linjefagsuddannede lærere eller det drejer sig 

om materiale til faget. Bogen lægger i hvert 

fald op til, at faget bliver taget alvorligt. På 

side 24 gives der en farvelagt oversigt over 

metoderne, deres fokusområder og konkrete 

anvendelsesmuligheder, og på den 

efterfølgende side 25 viser en model, hvordan 

metodevalget kan tilrettelægges i forhold til 

den progression, der kommer til udtryk i 

Fælles Mål 2009. Det er som andetsteds i 

bogen forbilledligt klart fremstillet, og de 

enkelte metodeafsnit rummer megen 

inspiration, måske især hvor som noget 

forholdsvist nyt interkulturel undervisning 

med religions-fænomenologisk metode 

præsenteres af en af bogens forfattere Mette 

Hansen, eller hvor ligeledes som noget nyt 

feltarbejdet med brug af religionssociologiske 

og antropologiske metoder omtales af Anne-

Mette Nortvig. I begge tilfælde afspejler det, 

at faget i dag står overfor nye udfordringer i 

det møde med andre kulturer og religioner, 

som også finder sted i skolens hverdag. 

 

Bogens hovedafsnit er som sagt det store 

midterafsnit om metoder. Men inden da får vi 

med det første afsnit de to hovedforfatteres 

overvejelser omkring fagets identitet som 

kundskabsformidlende fag, hvor det fra 

begyndelsen af gøres klart, at forkyndelse 

ikke hører hjemme i skolen. At det imidlertid 

ikke er så enkelt, gøres efterfølgende klart, 

når der skelnes mellem et udefra- og 

indefraperspektiv i undervisningen. Især når 

det gælder interkulturel undervisning og 

feltarbejde, er det nyttigt at operere med 

denne distinktion. Det indledende afsnit har 

taget udgangspunkt i distinktionen mellem 

kundskabsformidling og forkyndelse, og så er 

det jo meget oplagt, at afsnittet afsluttes med 

en kort oversigt over fagets historie siden den 
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første folkeskolelov i 1814, i øvrigt ledsaget 

af en flot oversigt, der synoptisk og synkront 

præsenterer skole- og fagformål. 

 

Nu er bogen så også skrevet med henblik på 

at give lærere i faget værktøjer til at forberede 

skolens elever på den mulige afsluttende 

mundtlige prøve. Derfor afsluttes bogen med 

et afsnit med den rammende overskrift "Efter 

undervisningen", hvor en af bogens forfattere, 

Rose Maria Bering-Jensen gør sig nogle 

overvejelser over vanskelighederne ved at 

evaluere i et fag som Kristendomskundskab. 

Det er, som hun rigtigt skriver, vigtigt her at 

skelne mellem proces- og produktmål, 

ligesom hun med rette betoner betydningen af 

at se på fagets bidrag til at opfylde skolens 

formålsparagraf. Faget er unægteligt meget 

mere end et kulturfag, og netop fordi det først 

og fremmest er et dannelsesfag, er det ingen 

nem opgave at evaluere. Her er der tale om en 

livslang proces, i forhold til hvilken dette 

uundværlige fag kan og bør være 

igangsættende. Men godt, at faget har fået en 

mundtlig afgangsprøve, og gode råd til at 

gennemføre denne gives der til slut. 

 

Bogen skal vurderes som en håndbog til at 

støtte lærerne i det daglige arbejde med faget, 

og som sådan er resultatet meget vellykket. 

En egentlig religionsdidaktik er der ikke tale 

om. Den er meget praksisorienteret, 

indeholder klare oversigter og fremtræder 

også på det æstetiske plan meget indbydende 

med det smukt gengivne billedmateriale. Men 

den indeholder bestemt også mange 

væsentlige overvejelser, hvor man så dog nok 

indimellem kunne ønske, at de forskellige 

forfattere havde fået mere plads til at 

nuancere overvejelserne, f.eks. når der side 11 

står, at i et udefra-perspektiv anvender man 

den historisk-kritiske metode. Men hvad så 

med alle de andre metoder, der omtales 

senere? Hvordan forholder de forskellige 

metoder sig egentlig til hinanden? Eller når 

der i gennemgangen af fortællinger (side 

26ff.) gøres meget lidt ud af forholdet mellem 

fortælling og identitetsdannelse samt 

fortællingernes betydning for etisk praksis. I 

sammenhæng hermed undrer det mig 

ligeledes, at den historisk-kritiske metode 

nærmest er forsvundet i gennemgangen af 

metoderne, hvor den måske netop kunne have 

været genstand for overvejelser i forbindelse 

med brugen af den narrative metode. Til sidst: 

Når det nu er en bog, der skal inspirere og 

komme med gode råd, havde det været oplagt 

at inddrage nyere religionspædagogiske tiltag 

fra udlandet, ikke mindst den nyere engelske 

religionspædagogik havde fortjent en eksplicit 

omtale. Det er alt sammen småting, for det er 

først og fremmest en vellykket bog, der er en 

appetit-vækker for det videre arbejde med 

fagets mange muligheder. 

 

Niels Willert, 

Lektor, dr. theol., UCC, læreruddannelsen 

Blaagaard/KDAS. 
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ABRAHAMS SPOR  

- ABRAHAMFIGUREN I RELIGION, FILOSOFI OG KUNST 

Af Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst og Jesper Skau 

Forlaget Alfa, København 2007; 135 sider; 248 kr. 

Anmeldt af Niels Willert 
 

Det er et tidens tegn, at der skrives en bog om 

Abrahams spor – som resultatet af et 

tværfagligt forskningsprojekt i forbindelse 

med Københavns Universitets 

satsningsområde Religion i det 21. 

århundrede. For ikke alene er, som der står i 

bogens forord, religionen vendt tilbage, men 

dagens Danmark er også præget af en 

tiltagende globalisering og en multikulturel og 

multireligiøs interaktion, der udfordrer os til 

ikke alene at få kendskab til og forståelse for 

andre livsfortolkninger, men også til at mødes 

i dialog om ligheder og forskelle religionerne 

imellem. Som bekendt er Abraham stamfader 

for såvel jøder, kristne som muslimer, men 

mere end det: Abrahamfiguren har efterladt 

sig mange spor, foruden monoteistiske spor 

også f.eks. offervillighedsspor, polemiske 

spor, etnicitetsspor, filosofiske spor og 

æstetiske spor. Bogens forfattere er 

opmærksomme på, at sporene er legio, 

ligesom de har tænkt over den grammatisk 

pudsige omstændighed ved dette ord, der er 

ens i både ental og flertal. For nok insisterer 

traditionerne på ejerskabet til hver sin 

Abraham, men, som det hedder i bogens 

efterskrift, så ender de altid op med flere, min 

og din og deres. Der reflekteres flot over dette 

sporbillede i disse efterord, der ligeledes 

efterlader læseren med en bevidsthed om, at 

sporene fortsætter, måske netop fordi den 

gammeltestamentlige Abrahamfigur er så 

tilpas vag, gådefuld og mangelfuld, så at der 

hele tiden kan fyldes nyt indhold i formen, 

både på det teoretiske og på det praktiske 

område. 

  

Bogen er disponeret kronologisk, hvilket dog 

ikke skal forstås, som om der tages udgangs-

punkt i det oprindelige, som om det var den 

ægte vare. Nej, de gammeltestamentlige 

traditioner om Abraham er at forstå som de 

tidligste fortolkninger af en figur. Det gør 

Søren Holst fint rede for, og ved siden af det 

velkendte gammeltestamentlige stof får vi 

også præsenteret antikke jødiske fortolkninger 

af Abrahamfiguren, der f.eks. betoner hans 

gæstfrihed (jf. 1 Mos 18,1-5). Selv en slags 

konvertit blev han også alle konvertitters 

stamfader. Kristendommens Abrahamfigur 

tager Finn Damgaard sig af, og det lykkes 

ham at få de forskellige brug af 

Abrahamfiguren til at fremstå som spejlinger 

af Kristustroens gradvise selvstændiggørelse i 

forhold til jødedommen, i og med at 

gennemgangen af Paulus' udlægninger i 

Galater- og Romerbrevet følges op af ikke 

alene Johannes- og Lukasevangeliets omtale 

af Abraham, men også af oldkirkelige 

udlægninger, hvor Finn Damgaards særlige 

force viser sig, når han overordnet ser en 

teologihistorisk udvikling fra en inkluderende 

Abraham i forhold til hedningerne frem til en 

ekskluderende Abraham i forhold til jøderne. 

Damgaards artikel bærer overskriften 

"Abraham mellem forbillede og forargelse", 

og det signalerer, at vi skal helt frem til ikke 

alene Luthers brug af Abrahamfiguren, men 

også Kierkegaards udlægning af scenen, hvor 

Abraham befales at ofre sin søn. Damgaards 

analyse af "Frygt og Bæven" følges senere op 

af Lars K. Bruuns filosofiske analyse af 

Kierkegaards forståelse af Abraham som en 

grænsefigur. Men inden da skal vi høre om 

islams Abrahamfigur, hvilket Thomas 

Hoffmann står for, og det er der også kommet 

et læseværdigt kapitel ud af. Især er 

Hoffmanns artikel nyttig, fordi den kommer 

tæt på Koranens mange referencer til 

Abraham og tematiserer dem, ligesom den 

tankevækkende peger frem på nutidige brug 

af Abrahamfiguren, hvor troens fader er 
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blevet forvandlet til mistroens fader. For ved 

siden af økumeniske og tværfaglige 

abrahamiske fællesskaber trives desværre 

også en konfrontatorisk Abraham, som da den 

jødiske bosætter Baruch Goldstein i 1994 

begik massemord i Ibrahimi-moskeen i 

Hebron, hvor Abraham skulle være begravet, 

og som da lederen af terroraktionen 11. 

september 2001 Muhammad Atta i sit 

testamente henviste til Abrahams 

offervillighed. Sporene kan også skræmme. 

Men Abrahamfiguren har også sat sig talrige 

æstetiske spor i litteraturen og i billedkunsten, 

hvilket Jesper Skau demonstrerer i sin 

indsigtsfulde artikel, hvor vi kommer vidt 

omkring med billedkunstnere som Arne 

Haugen Sørensen og Peter Brandes og med 

forfattere som de svenske Pär Lagerkvist og 

Sven Delblanc. Med bogens sidste kapitel 

kaster Lars K. Bruun så lys over ikke alene 

Kierkegaards "Frygt og Bæven", men også og 

forståeligt nok Lessings Nathan der Weise 

med fabelen om de tre ringe - som 

repræsentant for oplysningstidens 

tolerancetænkning. Men, som han skriver, så 

er det et spørgsmål, om en sådan fornuft kan 

dæmme op for nye og muterede versioner af 

den ene rings dominans. Svaret herpå 

forsøges givet med Derridas postmoderne 

filosofi, hvor det abrahamiske ses som 

værende forbundet med eksil og 

landflygtighed fra begyndelsen af. For 

dekonstruktivisten er det interessante ved 

Abraham hans fremmedhed og alt det, han 

ikke er. Lars K. Bruun viser, hvorledes 

Derrida forbinder Abraham med gæstfrihed, 

der som et dekonstruktivt fænomen er udtryk 

for, at gældende etniske og sociale normer og 

koder sættes ud fa kraft, og så er vi vel på vej 

til en Abraham, der hverken er vores eller de 

andres, men alles og ingens. Skal man undgå, 

at Abraham bliver omklamret af en totalitær 

ideologi, da må man være sig bevidst om 

dette grundvilkår, at ikke alene den anden er 

fremmed for mig, men også fremmed som jeg 

selv. At dette Abrahamprojekt også er et 

indlæg i dagens aktuelle debat, efterlades man 

ikke i tvivl om. 

I såvel linjefagsundervisningen som i 

folkeskolens religionsundervisning er de tre 

monoteistiske religioner uomgængelige, og 

alene af den grund må man hilse denne lille 

bog velkommen. Den er en inspirerende støtte 

i en undervisning, der med fordel kan bevæge 

sig på tværs af religiøse, filosofiske og 

æstetiske livstydninger. Bogen kan varmt 

anbefales i linjefagsundervisningen, hvor de 

studerende med Abrahamfiguren som prisme 

kan få indsigt i store dele af fagets kernestof, 

samtidig med at de bliver sig bevidste om 

fagets dannelsespotentiale. 

 

Niels Willert, 

Lektor, dr. theol., UCC, læreruddannelsen 

Blaagaard/KDAS. 
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BIBELATLAS 
4. reviderede og udvidede udgave. Udarbejdet af John Strange. 

Tilrettelæggelse og omslag: Mette & Eric Mourier. Med billed-dvd. Bibelselskabet 2007. 

 

Anmeldt af Irene Larsen 
 

Nogle mennesker kan bedst forstå en 

sammenhæng eller indhold, når det fortælles, 

andre når de læser en tekst og igen andre, når 

de ser på et landkort. Jeg ved ikke, hvilken 

kategori, jeg hører til, men jeg synes, at man 

lærer meget bare af at se på landkort. Både 

nutidens landkort (jeg forstår ikke 

fascinationen af GPS; den tager jo hele 

fornøjelsen) og historiske kort. Et bibelatlas er 

en kategori for sig, for egentlig indeholder det 

jo historiske kort, men der er også de fiktive, 

bibelhistoriske kort: måske kunne man  kalde 

dem "forestillede kort" (frit efter B. 

Andersson 
4
 ) 

 

I nærværende udgave af "Bibelatlas" findes 

der en række kort: geografiske, historiske, 

arkæologiske og bibelhistoriske samt et 

særligt afsnit med kort over Jerusalem. De 

geografiske kort viser landskabstyper, veje, 

regn, osv. Kortene er suppleret med 

fotografier, så man kan få en bedre 

fornemmelse for omgivelserne. Der er skelnet 

mellem historiske og bibelhistoriske kort; det 

er nu ikke noget nyt, sådan var det også i 1. 

udgave fra 1988. 

 

En nyskabelse er afsnittet med arkæologiske 

kort. John Strange står om nogen for også en 

arkæologisk interesse for det gamle Palæstina. 

Afsnitte indeholder ikke blot kort, men også 

modeller, fotografier, grundplaner samt 

forklarende tekst. I en række underafsnit 

præsenteres læseren for de vigtigste 

udgravninger fra forskellige perioder. 

Udgravningerne viser, at området skiftevis er 

præget af bystater og nomadeliv. Stik imod 

                                                 
4
 Bjørg Christiansen og Eva Lindhardt: Medborgerskab 

og samfundets sammenhængskraft (s.198ff.) i: 

Kristendomskundskab, livsoplysning og 

medborgerskab. Red.: Camilla Sløk og Anne-Mette 

Nortvig Willesen. Forlaget Samfundslitteratur 2007. 

den gamle evolutionslære, hvor udviklingen 

gik i en lige linje fra nomadeliv til bosættelse 

til byliv. Fokus er her et helt andet end 

bibelhistorien og bidrager dermed til 

oplysninger om det miljø, som de bibelske 

forfattere levede i.  

 

Dertil bidrager også afsnittet "Historiske 

kort". Her får man f.eks. en tydelig 

fornemmelse for magtens områder helt tilbage 

til o. 2400 f.Kr. samt for, at magt bl.a. hænger 

sammen med adgang til ressourcer; man kan 

sammenligne kortet over Mesopotamien (nr. 

10) med kortet over "Den frugtbare 

Halvmåne" (nr.7). Og der er kort over vigtige 

riger: bl.a. Assyrien, Babylonien, Persien og 

Alexander den Stores rige. 

 

Afsnittet "De bibelhistoriske kort" indledes 

med et afsnit om forskellen mellem 

bibelhistorie og vor tids historieskrivning. 

"Det er derfor ikke muligt at kombinere 

bibelhistorien med den profane historie i en 

serie kort". (s.33) Endvidere understreges det, 

at der er forskel på, hvad bibelen fortæller om 

Paulus' rejseruter, og hvad "den moderne 

forskning måtte mene". (ibid.) Dette forord 

fandtes ikke i 1. udgave. 
5
 Men det er efter 

min mening overmåde vigtigt at understrege - 

både over for børn og voksne. For man bliver 

nemt forført til at ro, at det er virkeligheden, 

der afbildes, når man nu ser det på et kort. 

 

Alle kort er i gode farver, dvs. farver der 

tydeliggør det, de skal - og med tydelig tekst. 

Og så en helt uundværlig nyskabelse: Der er 

indlagt en DVD med alle kort fra bogen som 

både pdf-filer og tif-filer. Filerne har samme 

numre som kortene i bogen. Det betyder, at 

man lige kan lægge DVD' 

                                                 
5
 Jeg har ikke sammenlignet med 2. eller 3. udgave. 
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en i sin computer og projicere den op på sin 

interaktive tavle. Det er også en måde at lære 

historie og bibelhistorie  på. 
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