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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 

 
Igen er det en tid med store forandringer, som Medlemskommunikation dumper ned i. Vi forsøger at tage 

livtag med forandringerne - eller at være "proaktive", som det hedder på nudansk.  

Formanden skriver om, hvad der er sket "siden sidst", og der mangler jo ikke stof. Tvært imod kan man 

blive helt forpustet. 

Vi bringer et tema om det fag, der i gammel læreruddannelse - og vist nok mange år tilbage i tiden - hed 

"linjefag". Men i den nye læreruddannelse hedder det "undervisningsfag", selvom selv fagbetegnelsen er 

den gode gamle "kristendomskundskab/religion". De gamle centrale kundskabs- og færdighedsområder er 

afløst af kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål. Det er disse forskellige mål, der danner baggrund 

for artiklerne. Desuden er der en artikel om hele arbejdsprocessen med at få beskrevet de nye fag.  

Flere kolleger har været ude at rejse, og de beretter velvilligt om både Beirut og Berlin. redaktøren har blot 

været på sightseeing på ydre Nørrebro for at se, om "stormoskeen" er så stor som mediestorme lader ane. 

Se selv resultatet. Der hørerbilleder til disse tre artikler. Men dem må man se i online-versionen af bladet. 

Det nye EMU er nu lanceret, og redaktøren af siderne om kristendomskundskab præsenterer indholdet. De 

gamle sider om læreruddannelse er nu endegyldigt forsvundet. MEN både Thomas og jeg arbejder stadig på 

at opbygge linksamlinger om hhv. KLM, KR og it i fagene her på siden. (Og man må meget gerne bidrage!) 

Og - et vigtigt opslag: Det er tid til at skrive ansøgninger, hvis man fortsat vil være censor. 

Og så en opfordring til alle (som jeg tillader mig at gentage): Tænk over stof til bladet. Kunne I ikke have det 

på som punkt på dagsordenen næste gang, I holder møde i faggruppen? Det kunne fx noget om et 

udviklingsarbejde, der er i gang eller et, der er afsluttet. Men mindre kan også gøre det: små 

undervisningsforløb, gode gruppearbejder gennemført med studerende, tanker om et 

undervisningsmateriale, refleksioner fra et praktikbesøg, stof fra dagspressen anvendt i undervisningen, ... 

tænk selv videre. 

Anmelderne har igen været flittige, især Niels Willert, som lige får en ekstra tak. Han har skrevet en samling 

anmeldelser under overskriften "Fra den nytestamentlige og oldkirkelige verden". 

Men der er masser af bøger derude, så der er rigelig plads til flere anmeldere. Se listen over bøger til 

anmeldelse: http://www.lurf.dk/mk/nye_boeger.html  

God fornøjelse med læsningen! 

Irene Larsen 
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SIDEN SIDST - november 2013 

Af Michael Riis, formand for Læreruddannelsens Religionslærerforening 

 

Så er vi i gang. Indførelsen af den ny Ny læreruddannelse var jo et sindsoprivende forløb, men nu er 

spørgsmålet ikke længere om KLM, men hvordan KLM i læreruddannelsen! – Som det fremgår af Birgitte 

Bækgaards oversigt, så er svaret på hvordan-spørgsmålet fra de syv professionshøjskoler ret forskelligt. En 

enkelt professionshøjskole (UCC) må afholde afsluttende kompetencemålsprøve i KLM allerede nu til 

januar, mens alle andre forlanger minimum 2 modulers studier i læreruddannelsen, inden det er muligt. Af 

disse øvrige seks professionshøjskoler kræver de fire, at det skal være to moduler, som begge har KLM-

relevant indhold, det sidste modul typisk af flerfaglig karakter inden for rammen af Lærerens 

Grundfaglighed. Status er altså, at tre ud af syv professionshøjskoler kører KLM i kort model (altså 

kompetencemålsprøve på basis af kun det nationale AD/KLM-modul). Dog: På den ene af de tre (UC 

Sjælland) har den studerende en mulighed for at inkorporere et specialiseringsmodul forud for forventet 

eksamenstermin for AD/KLM. Således ikke på VIA og på UCC. 

Den korte model ovenfor indebærer jo, at KLM – vores worst case scenario – nærmest isoleres inden for et 

10 ECTS modul, altså en drastisk reduktion ift den tidligere uddannelses 17 ECTS-ramme. En situation, som 

jo ikke kan siges at være en opfyldelse af forligstekstens tale om en styrkelse også af KLM-fagligheden.  I 

hvert fald forudsætter den korte model, hvis den skal leve op til forligets intentioner, at et solidt indslag af 

KLM-faglighed kommer til udfoldelse andre steder i uddannelsen, altså ud over og også efter den meget 

tidlige eksamination man afholder alene på grundlag af det nationale KLM-modul. Det kunne være ifm 

fagligt og ECTS-mæssigt fyldige intromoduler eller i form af specialiseringsmoduler med KLM-indholdsdele, 

som udbydes som tilbud til de studerende senere i uddannelsen. Men det store spørgsmål bliver da, hvilken 

status en sådan faglighed vil få, hvis den ikke er led i den studerendes kvalifikation til en afsluttende 

kompetencemålsprøve, men alene optræder som godkendt afslutning på et ikke-obligatorisk modul. Et 

andet spørgsmål er måske, om denne efterhængte specialisering er i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen, når den taler om, citat: 

§ 8. Stk. 2. Et modul skal være kvalificerende i forhold til et eller flere kompetencemål, jf. bilagene 1-3 og 

5. 

Altså: Er det ok, at et modul er kvalificerende i forhold til et kompetencemål, som man allerede har aflagt 

kompetencemålsprøve i? Risikoen for, at en sådan efterhængt KLM-faglighed bliver ren mulighed og aldrig 

virkelighed, er i hvert fald overhængende: Vil et modul med KLM-indhold overhovedet blive udbudt på 

professionshøjskolerne, når AD/KLM-kompetencemålsprøven først er afholdt? Og vil de studerende i givet 

fald finde, at et sådant frivilligt modul, der ikke peger fremad mod en obligatorisk kompetencemålsprøve, 

er meningsfuldt og attraktivt for dem at bruge studietid på?  

På generalforsamlingen skal vi drøfte foreningens kurs i forhold til disse problemstillinger. Som jeg ser det, 

går vejen frem ad to spor: Dels et formelt-politisk spor, hvor vi fastholder politikernes opmærksomhed på, 

om intentionerne i deres aftale om læreruddannelsen bliver realiseret i de forskellige studieordninger, ikke 

bare formelt som principiel mulighed, men reelt.  Dels et fagligt-pragmatisk spor ift professionshøjskolerne: 

I hvilken model bidrager KLM-fagligheden mest frugtbart til, at uddannelsens mål nås? Og der synes jeg 

bestemt, at der i Birgittes oversigt er modeller på banen, der giver os andre god inspiration til at 

argumentere lokalt for mere optimale løsninger! Forbedringsmål at stræbe efter kunne fx være:  

 Styrket funktionel tværfaglighed inden for LG.  

 Sikring af forbindelse mellem kompetencemålsprøven i AD/KLM og KLM-faglighed i LU som helhed.  
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 Men tillige sikre, at KLM-faglighed ikke ensidigt bindes op på uddannelsens indledning, men også 

senere kommer til at bidrage til de studerendes uddannelse i form af tvær- og fordybelsesmoduler.  

Placeringen af kompetencemålsprøven bliver selvfølgelig i den forbindelse et tema. Selvstændig eksamen 

for AD/KLM som et hovedområde var en vigtig ting at opnå, men hensigten var jo en både tydelig og 

integreret placering i uddannelsen. Hvordan de forskellige ordninger i praksis lever op til det forekommer 

som en oplagt ting at fokusere på for den nationale faggruppe for Lærernes Grundfaglighed. En systematisk 

opsamling som baggrund for fagligt begrundede anbefalinger til professionshøjskolerne. Endnu har vi ikke 

grundlag for at bedømme, om den nationale faggruppe for LG er et fagligt arbejdsdygtigt organ eller om 

den er låst af interessemodsætninger eller bundet af dagsordener fra den sektor, som jo 'hoster' den.  Men 

ellers har vi jo som faglig forening fortsat en opgave at løfte her. Jeg ser frem til generalforsamlingen! 

 

Michael Riis, 3/11 2013 

 

Bilag  

Oversigt udarbejdet af Birgitte Bækgaard, rundtsendt til medlemmer af LURF i mail af 8/10 2013: 
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TEMA: DET NYE UNDERVISNINGSFAG   

 KRISTENDOMSKUNDSKAB/RELIGION 

 

Hvad er så det nye?  

Om undervisningsfaget kristendomskundskab/religion 

Af Annika Hvithammar 

 

Efter sommerferien trådte den nye 

bekendtgørelse om læreruddannelsens fag  

kristendomskundskab/religion som bekendt i 

kraft. Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelser havde i den 

forbindelse udpeget en arbejdsgruppe bestående 

af lektor Peter Green Sørensen, 

censornæstformand Hans Krab Koed, 

fagkonsulent Marianne Dietz og undertegnede. 

Som medlem af denne gruppe er jeg blevet bedt 

om at skrive en kommentar til, hvad der har 

været tankerne bag den nye ordning.  

Derfor titlen – hvad er så det nye?  

Overordnet set er det nye, at bekendtgørelsen er 

blevet bygget op efter Bolognaprocessens 

forordninger om, at målene for uddannelsen skal 

opstilles i forhold til viden, færdigheder og 

kompetencer. I bekendtgørelsen er det derfor 

tydeliggjort, hvad det er som de lærerstuderende 

skal kunne med deres viden, og hvordan de 

didaktisk og fagligt skal arbejde med denne viden.  

Men der er også ændringer på indholdssiden. Set 

fra mit kateder – som repræsentant for 

universitetsfaget religion – er det nye en 

opblødning i det, som er blevet kaldt 

religionsfagets to omløb. Med andre ord, at der 

har været en religionsfaglig tradition på 

læreruddannelser og i folkeskolen, og en anden 

religionsfaglig tradition på universiteter og i 

gymnasieskolen. Førstnævnte har været præget 

af en teologisk og livsfilosofisk fagdidaktik og 

sidstnævnte af en religionsvidenskabelig 

fagdidaktik med fokus på sammenlignende 

religionshistorie og religionssociologi. I den nye 

bekendtgørelse er der elementer fra begge 

traditioner, men den religionsvidenskabelige 

tilgang er blevet udbygget. Bekendtgørelsen 

følger dermed op på en udvikling, hvor flere 

religionsvidenskabelige kandidater finder job på 

læreruddannelserne og derfor allerede bruger 

metoder og teorier fra dette fag. 

Nedenfor vil jeg gennemgå de væsentligste tiltag 

i forhold til tre områder: visuel kultur, religiøs 

innovation og kristendom som verdensreligion i 

fortid og nutid. 

 

Visuel kultur 

Den studerende har viden om kristne myter, 
forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur. 

Den studerende kan analysere forståelser af 
kristne grundbegreber samt brug og betydning af 
myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel 
kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur, 
samler og musik. 

Den studerende har viden om centrale myter, 
forestillinger, tekster samt visuel kultur i islam.  

Den studerende kan analysere eksempler på 
grundbegreber samt brug og betydning af myter, 
forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur, 
herunder billeder, påklædning, arkitektur og 
musik i islam 

Den studerende kan analysere brug og betydning 
af myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel 
kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur 
og musik, fra andre religioner samt deres 
placering og betydning i verden i dag.  

 

Visuel kultur er en samlebetegnelse for en måde 

at studere verdenen gennem billeder, figurer og 

visualiseringer – snarere end at studere verdenen 

gennem tekster og diskurser (vel vidende at 
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billeder ofte ledsages netop af ord). Men i studiet 

af visuel kultur er fokus også på, hvad det er der 

sker, når vi ser. Netop fordi billeder 

kommunikerer med betragteren og aktiverer 

forestillinger, følelser og erindringer.  Religion 

forstås i den forbindelse ikke primært som ideer 

og forestillinger, men også som et visuelt, 

materielt og sanseligt fænomen.  

I dag foregår en stor del af den mediebårne 

kommunikation – også den religiøse – via 

billeder, gennem film og gennem sociale medier. 

Det er da også kendetegnende for visuel kultur 

som fagområde, at man især analyserer det 

visuelle i populærkultur, fx film, tegneserier, 

reklamer og videospil. Sådan at det undersøgte 

område bliver det visuelle i bred forstand, ikke 

primært i klassisk kunst.  

I religionsfaget har der været en dominerende 

tradition for at se på religion som tekst. I 

undervisningen har læsning og fortolkning af fx 

bibeltekster og ritualtekster stået centralt, eller, 

når der er tale om billeder, særligt klassiske 

repræsentationer som fx relieffer, sarkofager og 

altertavler.  

I studiet af visuel kultur søges der at udvide 

begrebet om, hvad der tæller som religion, ved at 

brede blikket ud til nutiden og til hverdagslivet – 

hvordan mennesker bruger fx påklædning, 

boligindretning og hverdagens religiøse 

artefakter som Maria- eller Buddhastatuer, lys, 

kors eller Korancitater og hvordan det påvirker 

individets forståelse af religion.   

Et eksempel kunne være, hvordan religiøse 

artefakter viser sig i reklamer, film, eller 

computerspil – som når apokalypsen 

gennemspilles i amerikanske katastrofefilm eller 

når Philadelphia smøreost smager himmelsk… 

Et andet eksempel kunne være, hvordan moskeer 

ændrer den religiøse topografi i Danmark og 

hvordan de danske moskeers arkitektur opfattes 

af brugerne. 

Et tredje eksempel kunne være, hvordan visuelle, 

materielle, diskursive og sanselige elementer 

spiller sammen i en natgudstjeneste, hvor der 

både kan være særlige former for lystænding (fx 

lyskors), særlige former for musik (fx orgelspil, 

men også saxofon, kor, eller eksperimentelle 

former), forskellige former for liturgiske 

elementer (bøn, tekstlæsninger) koblet med 

kirkens særlige rum og særlige visuelle udtryk om 

natten. 

Tilføjelsen om visuel kultur er derfor tænkt som 

en understregning af vigtigheden i at supplere 

bearbejdning af tekster med visuelt materiale, 

både fra fortid og nutid, og fra såvel højkultur 

som populærkultur.  

Læs mere om visuel kultur: 

Øjets tro – tidlig kristen kunst, Bibliana 2/2013. 

David Morgan, The Sacred Gaze. Religious Visual 

Culture in Theory and Practice. University of 

California Press, 2005.  

S. Brent Plate (ed.), Religion, Art, & Visual Culture. 

A Cross-Cultural Reader. Palgrave, 2002.  

 

Religiøs innovation 

Kompetenceområdet giver den studerende 
kompetencer til, på et fagligt grundlag, at kunne 
formulere og analysere emner og 
problemstillinger vedrørende 
undervisningsemnerne islam og andre religioner 
samt religiøs innovation i nutid og fortid, lokalt og 
globalt. 

Den studerende kan formulere og analysere 
religionsfaglige emner og problemstillinger 
vedrørende undervisningsemnerne islam og 
andre religioner samt religiøs innovation i nutid 
og fortid, lokalt og globalt, således at den 
studerende i kombination med de øvrige 
kompetenceområder kan planlægge og 
gennemføre en relevant undervisning i 
kristendomskundskab og i samarbejde med andre 
fag.  
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Religiøs innovation er en samlebetegnelse for 

nybrud og nydannelser i religiøse bevægelser (og 

har derfor ordligt en del tilfælles med faget 

innovation – selvom religiøs innovation oftest 

studeres som noget andre har gjort, mere end 

noget, som eleverne skal opfordres til – religiøs 

innovation er, med andre ord, ikke et kursus i 

opstart af religiøs virksomhed…).  

Religiøs innovation kan på den måde dels forstås 

som "nye religiøse bevægelser" og altså bruges 

om studiet af bestemte religiøse grupper, som er 

kendetegnet ved, at de er nye. Det kan både 

være historisk (fx tidlige kristne som sekteriske 

jøder, de reformatoriske bevægelser som 

religiøse innovatorer, pinsemission som en global 

reformationsbevægelse mv.) og i dag (det kunne 

være Fantasy-religion, Scientology eller 

asatroende, fx med en afgrænsning af, hvor de er 

nye og hvor de følger en bestemt religiøs 

tradition).  

Men religiøs innovation er også et begreb, som 

dækker udvikling inden for de enkelte religiøse 

retninger. Det kunne fx være temaer om euro-

islam – hvordan islam udvikler sig i Europa i 

mødet med den vestlige kultur og religion, eller 

det kunne være den stigende udbredelse af 'aktiv 

kristendom' i folkekirken i form af 

pilgrimsvandringer, retræter, meditationer og 

alternative gudstjenesteformer.   

Endelig er religiøs innovation et begreb, hvor der 

ses på, hvordan de religiøse bevægelser påvirkes 

af samfundsmæssige strømninger. Emner kunne 

være, hvordan de religiøse organisationer og 

bevægelser påvirkes af fx sekularisering, 

nationalisme og globalisering.  

Tilføjelsen om religiøs innovation er på den måde 

tænkt som en understregning af vigtigheden i 

også at se religion som et dynamisk fænomen, 

der udvikler sig over tid og som påvirkes af andre 

kulturelle faktorer. 

Læs mere om religiøs innovation:  

Olav Hammer & Mikael Rothstein (eds), The 

Cambridge Companion to New Religous 

Movements. Cambridge University Press, 2012. 

Paul Heelas & Linda Woodhead, (eds), The 

Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way 

to Spirituality. Wiley-Blackwell, 2004. 

Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönul, Ahmet Alibašić 

& Egdunas Racius (eds) Yearbook of Muslims in 

Europe (Vol 1-4.), Brill 2009-2012. 

Marianne Holm Pedersen & Mikkel Rytter (ed.) 

Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet 

og sikkerhed efter 11. september 2011. Museum 

Tusculanums Forlag, 2011. 

 

Kristendom som verdensreligion i fortid 

og nutid 

Den studerende har viden om kristendom som 

verdensreligion i fortid og nutid. 

Den studerende kan beskrive centrale træk ved 

kristendommens oprindelse, hovedbegivenheder 

og forskellige udgaver af religionen, herunder 

ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom, 

samt udvalgte sekter og frikirker.  

 

Den væsentligste tilføjelse i forhold til 

undervisningen i kristendom er understregningen 

af, at der skal undervises i kristendom i fortid og 

nutid, herunder de tre hovedgrene af kristendom, 

ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom, 

samt udvalgte minoritetsbevægelser. 

I kristendomsundervisningen i det danske 

skolesystem er der tradition for at se på 

formative perioder: de første kristne, særligt i Det 

Nye Testamente, luthersk reformation og tiden 

omkring dannelsen af folkekirken i 1849. Disse 

perioder står stadig centralt i den nye 

bekendtgørelse både i form af 
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prioriteringsområder og ved at have Danmark 

som det fyldigste område. Men derudover skal 

der nu også inddrages eksempler på andre 

former for kristendom. Ikke blot i forhold til  

luthersk kristendoms udviklingshistorie (fx 

Luthers indvendinger mod aflad og pavestolen), 

men også den katolske kirkes nutid (fx 

forandringerne efter II Vatikanerkoncil).  

At kristendom er en global religion er ikke nyt. 

Heller ikke, at kristendom i disse årtier vokser 

stærkt på den sydlige halvkugle, særligt i Asien og 

Afrika syd for Sahara. Men globalisering, blandt 

andet i form af migration, medvirker, at global 

kristendom i stigende grad er en del af en dansk 

virkelighed. Med Murens fald i 1989 og EU-

udvidelserne i 2004 og 2007 er især ortodoks 

kristendom rykket mod Vesteuropa (den 

rumænske ortodokse kirke er i dag den 

andenstørste konfession i Italien – islam 

indbefattet). Og migrationsmønstret i den 

vestlige verden har ændret sig, sådan at kristne 

immigranter også i Danmark i løbet af de næste 

par år udgøre den største migrantreligion. Det 

betyder,, at det danske skolesystem i stigende 

grad kommer til at møde elever med en helt 

anden kristen baggrund end den folkekirkelige. 

Og dermed, at behovet for at lære en bredere 

kristendomsforståelse end den evangelisk-

lutherske bliver påtrængende.  

Tilføjelsen om global kristendom i fortid i nutid 

fordrer derfor, at alle hovedgrene af kristendom 

inddrages. Ikke blot som historiske størrelser, 

men som nutidig, levende religion.  

Læs mere om global kristendom 

George D. Chryssides & Margaret Z. Wilkins, 

Christians in the 21st Century. Equinox , 2011. 

Phillip Jenkins, The Next Christendom: The 

Coming of Global Christianity. Oxford University 

Press, 2011 (1. udg. 2007). 

Linda Woodhead, Kristendom – kort og godt. 

Anis, 2010. 

Om de ovennævnte tre områder så virkelig er nye 

i forhold til undervisningen på 

læreruddannelserne er det nok ikke op til mig at 

vurdere. Det er mit indtryk, at ovenstående 

tilgange og praksisser allerede i udpræget grad 

praktiseres på læreruddannelsen. Men denne 

praksis har nu fået støtte i bekendtgørelsen. 
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Tosprogede elever i undervisningsfaget kristendomskundskab  

Af Sofia Esmann Busch, lektor ved UCSJ og Birgitte Holck Bækgaard, lektor UC Syddanmark  

 

I undervisningen i kristendomskundskab, hvor der 

er tosprogede elever i klassen, er det naturligt at 

inddrage elevernes religiøse baggrund, 

traditioner og kultur. Det sker både ved at 

undervise i de religioner, som er repræsenterede 

i klassen og ved mere direkte at lade eleverne 

komme til orde som "eksperter" i deres egen 

religion. Eller bare generelt som bidragydere til 

forskellige synspunkter i forhold til tro, etik og 

livets store spørgsmål. Når der i LU13 er lagt op 

til, at alle fag skal inddrage undervisning af 

tosprogede, er det derfor ikke nyt for lærere i 

kristendomskundskab at tænke i den 

interkulturelle dimension.  

Når vi alligevel er blevet bedt om at skrive om 

tosprogede elever i religionsundervisningen er 

det for at pege - ikke på den religionsfaglige eller 

kulturelle – men på den sproglige udfordring, der 

følger med, når klassen rummer tosprogede 

elever.  En udfordring som alle faglærere står 

overfor – nemlig at tænke i "dansk som 

andetsprog". 

Arbejdet med forenkling af fælles mål for 

folkeskolens fag blev skudt i gang i ugen før 

efterårsferien. Også her er vi blevet pålagt at 

indtænke sprogudvikling (faglig læsning og dansk 

som andetsprog) – samt også IT og 

entrepenørskab. Hermed er der kommet langt 

mere fokus på fagenes bidrag til elevernes 

sprogudvikling og læsetilegnelse generelt og til 

andetsprogstilegnelsen hos tosprogede elever 

specifikt.  

 

Religionslæreren som sproglærer i sit 

fag 

Ser man på sproget som en rude, hvorigennem 

fagets indhold formidles, vil ruden for de 

modersmålstalende elever være "usynlig" og 

formidlingen af det faglige stof foregå 

nogenlunde gnidningsløst ved hjælp af lærerens 

pædagogisk tilrettelagte formidling. Men er 

ruden eller sproget svært gennemtrængeligt, får 

eleverne vanskeligt ved – selv ved lærerens 

forklaring af fagord – at nå frem til indholdet. Her 

kræver det, at lærerne har et vist kendskab til 

andetsprogstilegnelse. 

Derudover kræver det, at lærerne ved noget om 

de udfordringer, der specifikt ligger i fagsproget i 

de fag, der undervises i. Der er store forskelle 

fagene imellem. Fagsproget med dets ord, 

begreber og teksttyper er nøglen til elevernes 

skolesucces – ikke kun de tosprogedes, men alle 

elevers! Derfor må de kommende religionslærere 

ud over religionsfaglig viden også klædes på til at 

blive "sproglærere". Det gør de ved at arbejde 

med de ord, sprogmønstre og teksttyper, der er 

særlige for religionsfaget. Og det gør de ved at få 

viden om, hvordan der kan undervises eksplicit i 

sprog og tekster. På læreruddannelsen. 

 

Tosprogede elever har to sprog 

Tosprogede elever er børn, der dagligt går ud og 

ind af flere sprog. Derfor er deres samlede 

sproglige kompetence anderledes fordelt end 

deres etsprogede kammeraters, nemlig på 

henholdsvis deres modersmål og andetsprog. 

Modersmålet knytter i første omgang til ved 

familie, kultur/religion og de nære følelser, mens 

det danske sprog udvikles i skolen som skole- og 

fagsprog. Det har betydning for, hvor velfunderet 

det danske sprog er hos tosprogede elever. Ved 

en del undersøgelser har det vist sig, at elever, 

der tilsyneladende klarede sig godt i indskolingen, 
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sakkede voldsomt bagud omkring 3.-4. klasse, 

hvor fagsproget blev vanskeligere.  

Som lærer skal man generelt være opmærksom 

på, at tosprogede elevers flydende dansk ikke 

nødvendigvis dækker over en dybere 

sprogforståelse – ligesom god 

læseafkodningsteknik ikke nødvendigvis 

fortæller, at eleven har forstået det læste.  Ofte 

drejer det sig om, at tosprogede elever ikke har 

den fornødne omverdens- eller begrebsmæssige 

viden – eller ikke er i stand til at koble fra den ene 

til den anden sprogverden. Udvikling af 

hverdagssprog har stor betydning for indlæring af 

fagsprog, da fagsprog bygger ovenpå 

hverdagssproget. Hverdagssproget skal styrkes 

for at fungere som solidt fundament. 

Arbejdet med elevernes forforståelse er derfor 

særdeles vigtigt. For at skabe forforståelse skal 

læreren både aktivere elevernes viden om emnet 

og skabe en kobling mellem elevernes 

hverdagsviden og det faglige indhold. Og for at 

kunne bygge denne bro må læreren i et vist 

omfang knytte til både ved elevernes modersmål 

og ved dansk hverdagssprog for at forståelsen 

ikke forbliver overfladisk, men får dybdekarakter. 

Det kan af gode grunde være vanskeligt at koble 

til elevernes modersmål, eftersom læreren 

sjældent kender elevernes modersmål. Her kan 

en tosprogslærer, hvis en sådan findes på skolen, 

være god at inddrage. 

 

Andetsprogstilegnelse 

Inden for andetsprogspædagogikken taler man 

om, at tilegnelse finder sted gennem input, 

interaktion og output. Når læreren underviser, 

lytter eleverne til det danske sprog og får en 

række input, som hjernen danner hypoteser ud 

fra ved at sammenligne med den viden, eleven i 

forvejen har på både modersmål og andetsprog. 

Når eleverne sættes i situationer, hvor de skal 

samtale om opgaver, tilegner de sig sproget ved 

at afprøve deres hypoteser og ved at få feedback 

på deres sprog og forståelse hos læreren eller 

kammeraterne. Derfor er både input og 

kommunikation vigtig for sprogtilegnelsen. Men 

vigtigt er også, at denne læring foregår i miljøer, 

hvor fejl er tilladt, da fejl er skridt på vejen til at 

nå målet. Tosprogede elever skal vide, at de 

gennem fejl lærer sprog, fordi eleven afprøver 

sproglige hypoteser på vej mod målsproget. 

Output sker, når eleverne sættes i situationer, 

hvor de fx skal fremlægge for hele klassen. Her 

tvinges en opmærksomhed på sproget frem, fordi 

en fremlæggelse ikke giver den støtte, som en 

samtalepartner giver i en kommunikation. Det 

kræver derfor ekstra opmærksomhed på sprogets 

formside, hvilket – hvis det sker under trygge 

forhold – kan give den tosprogede elev et 

sprogligt løft. Dertil kommer, at eleverne kan få 

et tydeligt feedback på deres sproglige udvikling 

af læreren, hvis læreren tager sin rolle som 

sproglærer på sig. 

Hvis læreren skal tilrettelægge sin undervisning, 

så tosprogede elever får optimale muligheder for 

sprogudvikling, må undervisningen derfor give 

mulighed for mange varierede sproglige 

situationer – og ikke kun for lærerens 

forklaring/formidling af stoffet. Når tosprogede 

elever skal tilegne sig dansk, drejer det sig om, at 

de tilegner sig et kommunikativt sprog, det vil 

sige opnår alle fire kommunikative sproglige 

færdigheder: at kunne forstå, tale, læse og skrive 

dansk. Det betyder, at også den skriftlige 

dimension i et vist omfang bør indgå i 

religionsundervisningen. 

Det er derfor relevant, at undervisningen i dansk 

som andetsprog tænker i at arbejde med 

forforståelsesstrategier i forhold til det faglige 

stof, at tilrettelægge sproglige aktiviteter, der 

sikrer, at tosprogede elever aktivt får brugt 

mundtligt og skriftligt dansk i undervisningen – og 

at give eleverne en tydelig feedback på deres 

sproglige udvikling 
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Fagord og førfaglige ord  

I tilegnelsen af fagsprog har undersøgelser vist, at 

en betydelig del af de ord, en faglærer anser for 

almindelig kendte hverdagsord – og derfor ikke 

vil forklare eleverne betydningen af – rent faktisk 

fungerer som fagord i faget. Enten fordi en hel 

del hverdagsord så godt som kun forekommer i 

det enkelte fag, eller fordi ordene forekommer i 

en bestemt betydning i faget, eksempelvis potens 

og negativ, der ændrer indhold i forhold til 

forskellige faglige sammenhænge. Disse 

"førfaglige" eller "gråzone"-ord kræver derfor en 

forståelse og forklaring på linje med fagordene. I 

kristendomskundskab kunne det eksempelvis 

være ord som kraft, tro, frelse, himmel, synd, 

skyld, ondt og myte, der alle har deres egen helt 

bestemte religionsfaglige betydning.  

Dertil kommer, at ord og begreber i religion ofte 

er meget abstrakte. Kirken havde stor magt i 

middelalderen eksempelvis. Her er både kirke og 

middelalder vanskelige at forklare ved en simpel 

tegning eller med få ord. Eleverne skal have en 

stor baggrundsviden for at kunne håndtere 

sådanne begreber. Fra indskolingens konkrete 

tale om, hvad der er godt og ondt i elevernes 

egen hverdag, til mellemtrinnets overvejelser 

over etik og moral mere principielt er der 

sprogligt set et meget stort spring. Eleverne skal 

gennem skoleforløbet udstrække deres sproglige 

formåen fra et her-og-nu sprog til et distanceret 

og abstrakt sprog. 

 

Fagsprog er pakket sprog  

Faglighed har at gøre med, at eleverne lærer at 

udtrykke sig i præcise begreber, og at disse 

begreber indgår i en systematisering og 

kategorisering – ofte i en taksonomi. Tosprogede 

elever – og alle elever – skal have hjælp til at 

forstå og udtrykke sig i præcise begreber, ligesom 

de skal støttes i at forstå, hvordan ordene er 

klassificeres og systematiseret i over- og 

underkategorier i faget.  

Gennem skoleforløbet bliver fagsproget mere og 

mere "pakket", forstået på den måde at flere og 

flere oplysninger lægges ind i sætningerne. Der er 

især to måder, fagsproget pakkes på. Den ene er 

ved at omdanne verber eller adjektiver til 

abstrakte substantiver, at gøre en handling til en 

sag. Fx er dårlig opførsel mere abstrakt end han 

opfører sig dårligt. I førstnævnte eksempel skal 

eleven selv indtænke et subjekt.  

Den anden måde at pakke sproget på er ved at 

lægge en stribe oplysninger ind i en 

nominalgruppe, fx gode argumenter for lukkede 

fællesskaber. Her skal eleven på en gang forstå, at 

der findes fællesskaber, der både kan være åbne 

og lukkede, og der findes gode og mindre gode 

argumenter, i en samlet læsning. Eller den 

selvvalgte ensomhed, hvor eleven skal lave 

mellemregningerne: man kan være ensom, og 

man kan have valgt denne mulighed selv. Dette 

pakkede sprog skal eleverne både lære at forstå, 

læse og selv delvist skrive i. Denne udvikling må 

læreren løbende støtte ved at pege på, hvordan 

sproget er pakket og hjælpe eleverne med 

mellemregningerne, men samtidig også hjælpe 

eleverne med at øve i selv at kunne pakke ud og 

ind.  

 

Fagtekster 

Fagsprog gør brug af forskellige genrer eller 

teksttyper med hvert sit sprog, struktur og 

formål. I kristendomskundskab drejer det sig 

fortrinsvist om berettende, informerende og 

argumenterende tekster. Den berettende 

teksttype er struktureret efter tid og derfor ikke 

vanskelig at forstå, når eleverne i forbindelse 

med lærerens arbejde med forforståelsen, har 

fået styr på tid, sted og personer og dannet sig en 

scene, hvorpå hændelserne kan udspille sig. Jf. de 
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fremhævede ord i nedenstående tekstuddrag, 

der knytter sig til tid, sted og personer: 

Israels folk levede lykkeligt i Kanaans land. Men i 

1200-tallet f.Kr. blev landet ramt af hungersnød, 

og Israels folk blev tvunget til Ægypten. 

En varm sommer gik Faraos datter… 

 

Informerende og argumenterende teksttyper har 

derimod en anden og mere kompliceret karakter. 

Her er strukturen oftest taksonomisk opbygget i 

over- og underkategorier eller modsætningspar. 

Det må læreren være i stand til at pege på i sin 

gennemgang – fx ved at sætte nedenstående 

tekst op i to kolonner, hvor modsætningsordene 

tydeliggøres: 

Ordet absolut betyder, at noget står fast og aldrig 

forandrer sig. Det absolutte lader sig ikke påvirke 

af noget som helst, men er altid det samme. 

Det modsatte er ordet relativ, som betyder at 

noget ændrer sig eller at tilpasse sig …. 

 

Og i denne tekst at pege på de ord, der signalerer 

argumentation og modsætning:   

Mange vil være ligeglade hermed, fordi de slet 

ikke har kendskab til det pågældende fællesskab, 

men andre vil føle sig sorteret fra, fordi de gerne 

ville have været med. 

 

I undervisningen i fagsprog og i dansk som 

andetsprog må religionslæreren derfor også 

tydeliggøre for sig selv og for eleverne, hvilke 

teksttyper, undervisningen omfatter. En tekst har 

et formål, den skal opfylde (vil berette, 

informere, argumentere). Derfor har kendskab til 

teksttyperne betydning for elevernes forståelse, 

og på hvor hurtigt og effektivt eleverne kan 

identificere brugbar information. Derudover 

fungerer viden om teksttypen også som en 

"vejviser", der kan hjælpe eleverne med at 

aktivere en relevant indre model over tekstens 

indhold – en tidslinje, en scene, et 

modsætningsforhold eller et over-

underordningsforhold. 

 

Opsummering  

Sprogudviklende undervisning drejer sig om både 

at pege på ord, på sprogmønstre og på teksters 

organisering. Nedenstående punkter er et forsøg 

på en opsamling af nogle af de vigtigste pointer i 

forhold til undervisning i fagets sprog og tekster. 

Læreren kan i sin forberedelse gøre sig 

overvejelser over følgende. Hvordan kan jeg 

• skabe forforståelse for emnet ved at bygge 

bro mellem hverdagsviden og fagligt indhold, 

• knytte hverdagssprog og fagsprog sammen til 

dybdeforståelse 

• arbejde aktivt med fagord og førfaglige ord 

• pakke sproget ud sammen med eleverne 

(nominalgrupper og vanskelige sproglige 

konstruktioner) 

• tydeliggøre teksttypernes formål 

• aktivere indre billeder, scenarier og 

taksonomier 

• planlægge kommunikativ undervisning: lytte, 

tale, læse og skrive 

• tænke andetsprogstilegnelsen i: input – 

interaktion – output   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



Tema: Det nye undervisningsfag kristendomskundskab/religion. Medlemskommunikation 2, 2013 
 

IT i fagene KLM og kristendomskundskab/religion 

Af Thomas Thomsen 

 
Blev af Irene spurgt om jeg ville skrive lidt om IT i 

fagene, og hvorvidt jeg siger noget helt nyt eller 

om det er gammel vin på nye flasker kommer helt 

sikkert an på læseren. I mine 4 år på 

læreruddannelsen i Vordingborg har IT været en 

integreret og ret naturlig del af min undervisning, 

og der har altid været tre faktorer, som jeg har 

holdt fast i. Kortfattet og lidt lommefilosofisk 

mener jeg, at man kun kan retfærdiggøre at 

bruge medier i undervisningen og i sit virke som 

underviser når: 

 … det gør forberedelse og afholdelse af 

undervisningen mere smidig 

 … det kan gøre kvaliteten af selve 

undervisningen bedre, således at de 

studerendes læring øges. 

 … det ikke betyder et kompromis med den 

faglighed, som det pågældende fag skal 

indeholde. 

Når det så er sagt, så oplever jeg hele tiden krav 

og forventninger fra højere sted om, at IT og 

medier skal blive en stadig større del af 

undervisningen. Det er også min oplevelse, at 

kravene ofte er ugennemtænkte og umiddelbart 

kan virke i disharmoni med en undervisers 

hverdag. I Vordingborg var vi derfor en gruppe 

undervisere, der på eget initiativ samlede sig 

under navnet IT Didaktisk Udvalg (se 

http://itdidaktiklaerer.blogspot.dk/), hvor et af 

vores primære mål var, at få enderne til at mødes 

mellem ledelsens forventninger og undervisernes 

hverdag. Altså hvordan kunne vi opkvalificere 

vores kollegaer, som ledelsen ønskede, men uden 

at få skabt for store frustrationer. 

Slutteligt så er der også studenterperspektivet. 

Når de dimitterer, så vil de komme ud i en skole, 

hvor der også stilles krav til, at de kan inddrage IT 

og medier i undervisningen. Derfor har 

læreruddannelsen en pligt til at give studerende 

kompetencer til dette og også kunne anlægge et 

kritisk-konstruktivt perspektiv herpå. Jeg vil 

nedenfor komme nærmere ind på en måde at 

beskrive dette mål på, hvor vores fag kan spille en 

rolle, uden at det betyder et kompromis med 

fagenes faglige indhold. 

I det følgende bruger jeg bekendtgørelsens 

beskrivelser af fagene som udgangspunkt for 

herigennem at pege på indholdsområder, som 

lægger op til brug af IT og medier. At tage stilling 

til hver enkelt studieordnings særlige beskrivelser 

af moduler – basis og specialiseringsmoduler – vil 

blive en for omfattende øvelse. Desuden skelner 

jeg mellem at IT bruges i behandlingen af et 

fagligt emne og så IT som et værktøj til at gøre 

undervisning mere smidig. På LURFs hjemmeside 

er jeg blevet redaktør for delen IT i fagene, og 

hen ad vejen vil jeg lægge gode erfaringer og fifs 

herpå, og jeg håber at også I vil bidrage med gode 

erfaringer, der er værd at dele. 

 

Hvilke kompetencer skal de studerende 
have? 

Når læreren skal bidrage til eleverne 

kompetenceudvikling, så er det indlysende, at 

læreren selv må besidde disse. Derfor har 

læreruddannelsen en vigtig opgave, for ellers er 

den ikke sin opgave voksen. Min oplevelse er, at 

studerenes IT kundskaber er meget blandede fra 

dem, der har brugt IT siden tidlig barndom, til 

dem, der knap har brugt en computer inden de 

starter. 

Diskursen i forhold til denne 

kompetenceudvikling er, at læreruddannelsen 

skal tillægge en didaktisk tilgang med argumentet 

om, at vi er særligt kvalificerede til at give de 
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studerende didaktiske designs, så de kan bruge IT 

som en del af undervisningen. Ganske fornuftigt, 

men dette rationale glemmer, at studerende, der 

føler en grundlæggende usikkerhed ved at bruge 

IT, ikke kommer udover dette, hvis der ikke tages 

hånd om denne frustration også. Mange 

studerende skal altså have basale IT kundskaber 

og føle sig fortrolige, førend de kan tænke 

didaktik ovenpå de digitale værktøjer. Denne 

skildring af nogle grupper studerende passer også 

på nogle af mine kollegaer. 

Derfor bruger jeg heller ikke UVMs begreb om 

digital dannelse, for den glemmer den basale 

betjening af IT, som er forudsætning for, at 

resten lader sig gøre. Birgitte Holm Sørensen 

beskriver begrebet den selvprogrammerende 

medarbejder, og dette mener jeg er et brugbart 

mål at stræbe imod. Den selvprogrammerende 

medarbejder (erstattes herefter med lærer) er 

kendetegnet ved at imødekomme nye 

udfordringer på en innovativ måde og kunne 

tilpasse sig de nye opgaver, processer og typer af 

information i takt med, at de udvikles. Dette kan 

sammenlignes med UVMs begreb om digital 

dannelse. (Kriterierne for de to begreber er 

citeret, se Sørensen 2010, 49ff.) 

 

UVMs begreb om digital dannelse 1) Den selvprogrammerende lærer – 

2) "en selvinitieret og kritisk tilgang til… 

 Basal betjening af IT 

Informationssøgning og indsamling Informationssøgning, indsamling og kompilering 

Analyse af digitale medieprodukter Analyse og fortolkning 

 Multimodal kommunikation 

 Netværksdannelse og -kommunikation 

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Videndeling og kollaboration 

Produktion og formidling Produktion og formidling 

 Sikkerhed 

 Etik 

 

I forhold til UVMs begreb digital dannelse, så 

indeholder den selvprogrammerende lærer den 

"basale betjening" og derudover også 

elementerne "sikkerhed" og "etik". Så 

læreruddannelsen som helhed bør arbejde mod 

dette mål. Vores fags indholdsområder kan byde 

sig ind i forhold til etik, men hvorvidt fagene kan 

leve op til de øvrige kriterier kommer i højere 

grad an på underviserens brug af IT som en del af 

undervisningen, men hertil er der, som ovenfor 

nævnt, stadigt større forventninger – i hvert fald i 

UCSJ.  

I det følgende håber jeg at kunne give noget 

inspiration til, hvordan vores fag kan bidrage til at 

flere af elementerne i den selvprogrammerende 

lærer. 

IT og Almen dannelse/KLM i 

Læreruddannelsen 2013 

Ser vi på faget Almen dannelse/KLM, så er der 

ikke længere krav om at berøre IT og digitale 

medier som i den tidligere studieordning med 

dens ckf: "2.3.4. It og den virtuelle verden". Set i 

lyset af den kraftige reduktion af faget, så er det 

måske også hensigtsmæssigt, og det kunne 

forventes at andre fag tager denne opgave på sig. 

Men der er indholdsområder af faget, hvor det er 

oplagt at medtænke IT og medier. 

 

Men den øgede brug af sociale medier for børn 

og unge byder også på nye områder at tage 

stilling til for den kommende lærer. Spørgsmålet 
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om hvordan man bør opføre sig overfor hinanden 

byder på en hel ny arena at drøfte etik på. Det er 

så stor en del af børn og unges opvækst "at være 

på" og læreruddannelsen kan være stedet hvor 

læreren for etisk handlekompetence i forhold til 

dette vilkår, som ikke var til stede for bare 10 år 

siden. Så etiske dilemmaer med relation til 

sociale medier virker ret oplagt at faget KLM for 

det vil i stigende grad være en del af skolernes 

hverdag med mindre der sker noget drastisk. 

Vender vi blikket mod religions- og kulturmødet, 

som er en krumtap i faget, så byder internettet 

på et væld af materiale, der giver indblik i helt 

aktuelle holdninger hertil. Debatter på blogs og 

forummer er værdifulde kilder til aspekter af 

"lived religion" hos især unge mennesker, hvilket 

lægger sig op af formuleringer som "aktuel 

kontekst" i bekendtgørelsen. På disse medier 

foregår der en diskursiv kamp om, hvordan 

elementer af religionerne skal tolkes. Fx et 

feltarbejde online med studerende, der fx 

undersøger emner som børneopdragelse eller syn 

på rituel adfærd, giver mulighed for at se 

religionerne som dynamiske og mangfoldige 

størrelser, der ved brug af grundkilderne og 

andet definerer og legitimerer sig i forhold til 

forskellige presserende spørgsmål. Da 

meningerne ofte er skarpe på sådanne medier, så 

kan kildekritik være en ekstra bearbejdning af 

det, som studerene snuser op på nettet. Sådant 

arbejde kan bruges til både at arbejde med 

religionerne i et "indefra" og "udefra" perspektiv. 

I forlængelse heraf så kan debatdelen af 

hjemmesiden religion.dk være med til at skærpe 

de studerendes sans for disse perspektiver. 

Desuden stemmer holdninger de møder på 

denne side nok i nogen grad overens med, hvad 

de kommer til at møde i et fremtidigt 

forældresamarbejde, klasseværelse og 

lærerværelse. Efter endt feltarbejde kan 

resultater fx analyseres i forhold til forskellige 

diskurser indenfor religionerne (så som 

fundamentalister, modernister og sekularister), 

en øvelse der vil skærpe deres brug af sådanne 

begreber. 

Ofte er det en fordel at undervisneren anviser 

hvilke hjemmesider der skal tages udgangspunkt 

i, så det der så repræsentativt i forhold til 

holdninger som muligt. Det gælder for 

ovenstående eksempel og for dem der nævnes 

nedenfor. LURFS hjemmeside indeholder mange 

opdaterede links under både under 

Kristendomskundskab/religion og KLM (pt. under 

opbygning). 

 

IT og Kristendomskundskab/religion i 

Læreruddannelsen 2013 

Det ovenfor nævnte eksempel med feltarbejde på 

internettet i forbindelse med almen 

dannelse/KLM kan også gøres her. Det vil lægge 

sig op af mål som " kristendommen i det virtuelle 

rum", " religioner og religiøse strømninger i det 

virtuelle rum", der knyttes sammen med 

vidensmål der fokuserer på "… som nutidig 

religion i Danmark" og "religiøse og spirituelle 

forandringer" med de tilhørende færdighedsmål. 

Sådanne øvelser tilpasset alderstrin vil også 

kunne bruges i en skoleklasse og bidrage til at 

eleverne for en nuancering på den ofte 

"essentialistiske" præsentation religionerne får i 

undervisningsmaterialer. 

Under det kompetencemålet religionsdidaktik 

kræves det direkte i et vidensmål at: 

"undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-

musiske erkendemåder og digitale medier" hvor 

IT ses som en måde at variere sin undervisning 

på. Ovenstående "feltarbejde" er en mulighed, 

men i forbindelse med et forløb om Luther lod jeg 

mine studerende vælge en moderne digital form, 

hvorpå de skulle agere Luther og få centrale 

budskaber ud til den brede offentlighed. At de 

studerende kunne vælge det medie, de nok var 

bedst bekendt med gjorde, at de kunne 

koncentrere sig om det faglige, som nu skulle 

14



Tema: Det nye undervisningsfag kristendomskundskab/religion. Medlemskommunikation 2, 2013 
 

flettes ind i den form, som mediet havde. De 

valgte (selvfølgelig) Facebook og oprettede 

"Martin Luthersen", men denne form gav 

anledning til storyline inspirerede elementer, 

hvor underviserne (Simon Renault og jeg) kunne 

spørge om forskelligt. Hermed fik de studerende 

brugt baggrundslitteratur og viden om Luther på 

en ny måde, hvilket giver anledning til faglige 

overvejelser og erkendelse, men de hyggede sig 

også med det.  

Internettet er også en værdifuld ressource i 

forhold til at religionernes visuelle kultur, et 

begreb som har fået plads i 

bekendtgørelsesteksten med bl.a. 

færdighedsformuleringen for kristendom: " 

analysere forståelser af kristne grundbegreber 

samt brug og betydning af myter, forestillinger, 

ritualer, tekster og visuel kultur, herunder 

billeder, påklædning, arkitektur, salmer og 

musik". Et forløb herom kan hjælpe studerende 

til at træde udenfor undervisningsmaterialernes 

beskrivelser og gøre formidlingen mere 

nærværende for eleverne (nærme sig deres 

livsverden). Desuden gives der her nok et mere 

troværdigt billede af religionerne i almindelige 

menneskers bevidsthed fremfor et dogmatiske 

billede og elitært billede. 

 

IT, medier og underviserens dagligdag 

I det følgende bevæger jeg mig væk fra fagenes 

indhold og fokuserer på, hvordan nogle udvalgte 

programmer og digital ressourcer kan gøre 

hverdagen mere smidig og samtidig hjælpe til de 

studerendes kompetenceudvikling. 

I min undervisning præsenteres de studerende 

ikke for et væld af nye smarte programmer, som 

gerne har en nærmest frelsende eller 

revolutionerende aura omkring sig, da dette kan 

overrumple de studerende, som i forvejen er 

usikre, og føre til afvisning. Derimod er en 

integration af nogle gode digitale værktøjer i et 

tempo tilpasset de studerende det mest 

optimale. De studerende skal hjælpes når de er 

frustrerede, og det gøres også bedst, hvis man 

har fortrolighed med programmerne. De i 

forvejen digitalt kompetente studerende skal 

have lov til at være avangardister, men de bør 

også bruges til at sidemandsoplære usikre 

studerende. 

I egen praksis så er Google Drev et værktøj jeg 

bruger både i planlægning, udførelse og 

evaluering af undervisning. Dette web 2.0 

værktøj giver mulighed for at arbejde med 

næsten alle elementer i den ovenfor beskrevne 

den selvprogrammerende lærer. Værktøjet er 

godt som samarbejdsværktøj (kollaboration), der 

gør det muligt for en gruppe at skrive og redigere 

i samme dokument samtidigt. Desuden er det 

nemt at dele sine dokumenter og integrere dem i 

andre digitale platforme fx Fronter, som bruges i 

Vordingborg. 

Hvis en gruppe desuden bruger Skype til at 

kommunikere med sammen med Google Drev, så 

behøver de ikke sidde samme rum. Altså kan en 

studiegruppe arbejde sammen smidigt uden 

logistiske vanskeligheder. Hvis vi som undervisere 

kan få studerende til at blive fortrolige med 

denne arbejdsform, har vi faciliteret et 

fundament hvorpå de kan arbejde i 

studieaktivitetsmodellens kvadrant 2-4. 

I min planlægning af undervisning benytter jeg 

mig af dette program, for det gør det muligt at 

forberede mig på flere enheder (computer, tablet 

eller smartphone). Får jeg en ide til aktivitet eller 

den "helt forkromede pointe", så kan jeg gribe til 

den enhed, der er nærmest, og skrive det i 

forhold til den enkelte undervisningsgang. I 

forbindelse med modulplaner (førhen 

semesterplaner), så kan en sådan lavet i Google 

Drev opdateres hurtigt, og det er ikke nødvendigt 

at oploade en ny hver gang, hvis man en gang har 

delt linket til dokumentet, da programmet altid 

holder dokumenterne ajour.  
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I selve undervisningslokalet benytter jeg mig af 

smartboardet. At bruge det som tavle bibeholder 

det dialogelement, jeg værdsætter i 

undervisningen, men jeg har mulighed for inden 

undervisning at have skrevet de noter ned, som 

jeg ellers skulle bruge tid på i undervisningen. Det 

gør undervisningen mere glidende og muliggør 

interaktion med de studerende. Det er nemt at 

integrere billeder (jf. ovenfor med visuel kultur). 

Desuden er muligheden for at redigere på 

rækkefølgen af "tavler" og at kunne placere 

kommentarer fra studerende ved den rigtige 

"tavle". I forbindelse med gruppers arbejde med 

forskellige emner, så kan de selv skrive indsigter 

ind på smartboardet og herved opnå rutine med 

at skrive herpå. Efter endt undervisning, så 

gennemlæser jeg det hele, jeg tilføjer eller 

korrigerer om nødvendigt, hvorefter det kan 

deles med de studerende, som vil føle større 

ejerskab end ved de traditionelle powerpoints. 

Smartboardet hænger i mange klasselokaler og 

ofte i stedet for tavler, så gennem min relativt 

simple brug af smartboard, så kan studerende se 

det i brug og for nogle forhåbentlig overvinde 

deres angst.  

I forhold til Ipads og andre typer tablets, så har 

jeg endnu ikke beskæftiget mig med forskellige 

lærings-apps. Derimod har den gjort min 

forberedelse og dagligdag nemmere. At kunne 

samle litteratur på en enkelt enhed er ret smart. 

Hertil kan bruges fx Dropbox, Google Drev eller 

også Apples egen "cloud". Sidstnævnte bruger jeg 

ikke, da jeg allerede inden erhvervelsen af Ipad 

benyttede de to andre, og de fungerer 

upåklageligt med Ipad. 

 

Afsluttende 

Jeg håber at de ovenstående har givet inspiration, 

men det skal udelukkende ses som et udtryk for 

nogle af de potentialer jeg ser i forhold til brug af 

IT og medier. Min skelnen mellem IT som fagligt 

indhold og IT som undervisningspraksis kan 

måske være nyttig at tænke i. Når støvet har lagt 

sig i forhold til den omtumlede implementering af 

den nye læreruddannelse, så vil der komme 

indhold på LURFs hjemmeside under IT i fagene, 

og igen vil jeg opfordre jer til at skrive, hvis I har 

gode erfaringer eller måske gerne vil i faglig 

sparring omkring IT i fagene. 

 

Litteratur og hjemmesider 

Sørensen, Birgitte Holm et al. (2010): Skole 2.0, 

KLIM. 

Dropbox: https://www.dropbox.com/  

Google Drev: Når man er logget ind på Google, så 

skal man finde Drev i menulinjen øverst. Eventuet 

skal der trykkes "mere" forend den findes. 

IT-didaktisk Udvalgsblog: 

http://itdidaktiklaerer.blogspot.dk/ 

Martin Luthersens Facebook profil: 

https://www.facebook.com/martin.luther1536?fr

ef=ts  

Email: tth@ucsj.dk  
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Entreprenørskab, kreativitet og innovation 

Af Irene Larsen 

 
"Entreprenørskab, kreativitet og innovation" er 

nye begreber i bekendtgørelsen for 

undervisningsfaget 

kristendomskundskab/religion. Begreberne er 

dog ikke nye i en 

læreruddannelsessammenhæng, idet de faktisk 

sneg sig ind i 2006. Det vender jeg tilbage til. 

Uddrag fra bekendtgørelsen: 

Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik 
omhandler begrundet planlægning, 
gennemførelse, evaluering og udvikling af 
religionsundervisning. 

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet 
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
religionsundervisning. 

Vidensmål: Den studerende har viden om 
entreprenørskab, kreativitet og innovation. 

Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning, der 
udfordrer eleverne til handlekraft, 
foretagsomhed og fantasi. 

 

Dette er ikke en artikel om de tre begreber, for 

jeg har ikke kunnet finde en til at skrive den. 

I stedet vil jeg bringe nogle henvisninger og 

opfordre til, at vi i LURF får en nærmere drøftelse 

og faglig udveksling om dette. 

Begrebet "entreprenørskab" findes 7 gange i 

bekendtgørelsen for Læreruddannelse 2013, 

"kreativitet" findes 6 gange og "innovation" 

findes 18 gange. Så faget 

kristendomskundskab/religion er ikke alene om 

dette indhold. Men hvad indeholder begreberne, 

når det drejer sig om religion? 

 

Der er et relativt nyt begreb, der hedder "religiøs 

innovation". Men det handler om forandringer og 

nyskabelse inden for de enkelte religioner. Der er 

fx et forskningsprojekt i gang, der hedder 

"Mellem konservativ reaktion og religiøs 

innovation. Religiøse intellektuelle i Central- og 

Sydøsteuropa om fællesskab, autenticitet og 

oprindelse." Se 

http://tors.ku.dk/forskning/projekter/innovation/ 

Men det kan ikke være det, der menes med 

innovation i undervisningsverdenen. 

Der findes en særlig fond, der støtter arbejdet 

med entreprenørskab: Fonden for 

Entreprenørskab - Young Enterprise 

(http://www.ffe-ye.dk/). De skriver: 

"Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - 

Young Enterprise er at sikre, at flere elever og 

studerende på alle uddannelsesniveauer 

introduceres for og deltager i 

entreprenørskabsundervisning, herunder at 

entreprenørskab bliver en integreret del af vores 

uddannelsessystem." På deres website er der tre 

indgange: grundskolen, ungdomsuddannelser og 

videregående uddannelser.  

Under videregående uddannelser finder man 

"Entreprenørskab på læreruddannelsen", hvor 

der står "Over en etårig periode har 

læreruddannelsen på UCC gennemført projekt 

"Entreprenørskab på Tværs", som involverede 

undervisere, studerende, praktiklærere og elever 

i folkeskolen." 

Her kan man downloade fire hæfter om 

 de overordnede teoretiske og didaktiske 

refleksioner, anbefalinger og konklusioner 

 de gennemførte forløb på læreruddannelsen 
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 beskrivelser af de forløb de lærerstuderende 

lavede på skoler i forbindelse med deres 

praktik 

 de studerendes teoretiske refleksioner over 

de gennemførte forløb 

Hæfte 1 indeholder nærmere definitioner af 

begreberne entreprenørskab, innovation, 

kreativitet og 

iværksætteri. Desuden er fyldig litteraturliste, så 

her er noget at gå på opdagelse i. I hæfte 2 er der 

ingen forløb, der involverer hverken KLM eller KR. 

I hæfte 3 er der ingen forløb i 

kristendomskundskab - og følgelig intet om 

kristendomskundskab i hæfte 4. 

Under "videncenter" finder man 

"progressionsmodellen, der kan anvendes til at 

eksplicitere innovation og entreprenørskab som 

læringsmål på forskellige niveauer i 

uddannelsessystemet". 

Hæfte til download på 17 sider.  

Se http://www.ffe-ye.dk/videncenter/progressionsmodel  

Jeg gør opmærksom på, at man kan søge fondens 

støtte til projekter.  

Se http://www.ffe-ye.dk/projektstoette  

Kvan har udgivet et temanummer om innovation 

(nr. 92, marts 2012): "Innovation i skolen". 

Artiklerne handler ikke om hverken skolen eller 

læreruddannelsens enkelte fag, men er generelle 

indføringer - med undtagelse af en enkelt artikel: 

"Innovativ historieundervisning". 

Jeg har selv været involveret i introforløb, hvor 

de studerende blev sat i gang med at arbejde 

med "socialt entreprenørskab". På YouTube ligger 

en video, hvor underviser i de pædagogiske fag 

Lasse Skånstrøm fortæller om det. 

Video på YouTube (4 minutter): 
http://www.youtube.com/watch?v=vd6nH8gZem
w&feature=youtu.be  

 

Endvidere har "Unge Pædagoger" udgivet et 

temanummer med titlen "Kreativitet & 

innovation" (nr. 4, 2007).  Bekendtgørelse om 

uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 

folkeskolen (BEK nr. 562 af 01/06/2011, dvs. 

gammel læreruddannelse) står der i  

§ 18: "Den studerende skal i uddannelsen 

anvende metoder og samarbejdsformer, der kan 

udvikle skoleelevers innovative kompetencer, 

herunder vilje og evne til i et tværfagligt samspil 

at tænke kreativt og udvise virkelyst. 

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der i 

linjefagene indgår overvejelser om stimulering af 

skoleelevers systematiske arbejde med 

idéudvikling og iværksætteri i et tværfagligt 

samspil blandt skolefagene."  

 

Det er i den anledning, at unge Pædagoger har 

udgivet dette temanummer. En af artiklerne 

handler om en "solution camp" på Frederiksberg 

seminarium (i dag læreruddannelsen på 

Metropol), hvor man fik den konkrete opgave: 

"Hvad har religion med elevernes virkelighed at 

gøre?"; dog handler artiklen mest om solution 

camp som pædagogisk metode. 

I "Skolen i morgen" (Tidsskrift for skoleledelse, nr. 

2, oktober 2012) finder man på side 1 i allerførste 

afsnit begrundelsen for innovation: "Danmark 

lever af de produkter, der sælges til udlandet. 

Derfor er uddannelse, der skaber 

konkurrenceevne, så danske produkter vælges 

frem for udenlandske, helt central." (Camilla Sløk 

og Jesper Christensen.) Vi finder (på side 2) en 

definition af entreprenørskab: "Entreprenørskab 

er, når der bliver handlet på muligheder og gode 

idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. 

Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, 

kulturel eller social art." (Anders Rasmussen) 
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Tidsskriftet indeholder artikler af både folk 

"udefra" og folk ansat i læreruddannelsen. Det 

indeholder følgende artikler: 

Camilla Sløk og Jesper Christensen: Innovative 

læringsmiljøer kræver innovativ ledelse (leder) 

Anders Rasmussen (Fonden for Entreprenørskab - 

Young Enterprise): Entreprenørskab, skole og 

dannelse 

Lene Tanggaard (Aalborg Universitet) og Rikke 

Johannesen (læreruddannelsen, VIAUC): Er 

innovation og entreprenørskab overhovedet 

noget for skolen? 

Morten Fisker (SIGNAL Arkitekter): Innovation på 

skolens indre linjer - skolereformens dobbelt 

bundlinje. 

Tidsskriftet "Skolen i morgen" udgives af Dafolo 

http://www.dafolo.dk/forlag  

Er der nogen af LURF's medlemmer, der har 

været involveret i arbejdet med entreprenørskab, 

kreativitet og innovation? Jeg vil opfordre jer til 

at skrive om det her i bladet.  
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Den nationale faggruppe i kristendomskundskab/religion 

Af Peter Green Sørensen 

 

De nationale faggrupper begyndte deres arbejde 

den 27. november 2012 på et møde i København. 

Faggrupperne er nedsat for et to-årig periode og 

deres første opgave var at udforme de nationale 

moduler i de enkelte fag. Dette arbejde blev 

afsluttet i løbet af marts 2012 hvor de sidste 

korrekturer blev foretaget. 

 

De nationale moduler 

I den nationale faggruppe vedrørende 

kristendomskundskab/religion havde vi 

forskellige forslag til de to moduler og på 

baggrund af drøftelser - også på det store møde 

for alle ansatte i læreruddannelsen i Odense den 

24. januar 2013- besluttede vi os for de to, vi nu 

er landet på hhv. modul "Undervisningsemnet 

kristendom" og modul "Undervisningsemnet 

filosofi, herunder etik og ikke-religiøse 

livsanskuelser". Beslutningen om hvordan 

modulerne skulle udformes og hvad der konkret 

kunne fyldes i den skabelon vi havde fået at 

skrive i, blev taget i Læreruddannelsens 

Ledernetværk (LLN) og ikke i de nationale 

faggrupper. Forløbet rummede både dialog og en 

del indiskutable beskeder om, hvordan tingene 

skulle være. 

De nationale moduler skal nu stå deres prøve når 

vi rundt omkring går i gang med at undervise ud 

fra dem. Vi må håbe at der bliver mulighed for at 

indsamle erfaringer med modulerne med henblik 

på mulige justeringer. 

 

Prøveformer 

Den anden opgave, de nationale faggrupper fik, 

var at udarbejde forslag til prøveformer for den 

afsluttende prøve i de enkelte fag. Det nævnes i 

opgaveformuleringen at "forslagene skal sikre, at 

der prøves i kompetencemålene i fagene". 

Endvidere nævnes at "der er politisk forventning 

om, at de faglige krav skærpes. Prøveformerne 

må ikke koste mere end i dag:-)". Endelig 

understreges det at "det i sidste ende er 

styregruppen/LLN, der beslutter de konkrete 

prøveformer". (Citater fra arbejdspapir af 

Elsebeth Jensen og Lis Madsen 17. februar 2013). 

Den nationale faggruppe havde til det store 

fællesmøde den 24. januar udarbejdet tre 

modeller for prøveformer til K/R-faget. På 

baggrund af drøftelserne herom udarbejdede vi 

et for os at se kort og præcist ønske til 

prøvebestemmelserne, fremsendt 15. februar:

 

Prøve i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion 

Der skal holdes to prøver i faget, vi forudsætter at der er sammenhæng mellem de to prøver og at det er 

samme censor ved de to prøver. Der gives en karakter ved hver af de to prøver. Der er mulighed for 

gruppeprøve med op til tre studerende. 

Den/de studerende udarbejder og afleverer en 10-15 siders opgave med en analyse af en faglig 

problemstilling med et fagdidaktisk perspektiv. 

Prøve 1: Opgaven. Opgaven vurderes af eksaminator og censor. 

Prøve 2: Mundtlig prøve. 

Den/de studerende præsenterer et undervisningsforløb i relation til opgavens emne. Ved prøven 

argumenteres for valg af mål, fagligt indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde. 
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Den 16. april modtog vi så LLN's forslag til prøvebestemmelse for de humanistiske fag. Man ønskede at 

prøven/eksamen for historie, samfundsfag og kristendomskundskab/religion skulle være identiske idet man 

ønskede at begrænse antallet af prøveformer i den nye læreruddannelse. 

 

LLN 16. april: 

Kristendomskundskab/religion 

Prøven har to dele; et projekt og en mundtlig præsentation. Både del 1 og del 2 skal hver for sig kunne 

teste den studerende i forhold til den fulde taksonomi (BEK § 21.2). 

1) Projekt 

Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget 

kristendomskundskab relevant faglig problemstilling. Problemstilingen skal godkendes af underviser. 

Problemstillingen analyseres og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, hvordan 

den kan anvendes i undervisningen i kristendomskundskab i folkeskolen. 

Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen indeholde eksempler på 

multimodalitet. Omfang 10 sider ekskl. bilag. 

2) Mundtlig præsentation 

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i et lodtrukket empirisk didaktisk materiale (læremiddel 

med tekst, billeder og figurer, filmsekvens, plakat osv.), som den studerende i en 

kristendomskundskabsfaglig sammenhæng analyserer, vurderer og perspektiverer; der indgår en drøftelse 

og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i forhold til undervisning i 

kristendomskundskab i folkeskolen. 

Forberedelsestid: 45 minutter. 

Eksaminationstid: 45 minutter. 

 

Det tyggede vi noget på i den nationale faggruppe og reagerede med følgende: 

 

Fra den nationale faggruppe til LLN den 26. april : 

Vedrørende prøveform i kristendomskundskab/religion 

Den nationale faggruppe i KR har følgende tilbagemelding vedrørende udspil til prøveform. 

- Vi ønsker at der er en sammenhæng mellem de to prøver således at første del er en udelukkende 

skriftlig del hvor den/de studerende fokuserer på fagets kristendoms-, religions-, og filosofi-faglige 

indhold med et fagdidaktisk perspektiv., og at anden del er mundtlig hvor der eksamineres med 

udgangspunkt i et undervisningsforløb som er udarbejdet i forlængelse at første dels skriftlige produkt. 

- Vi ønsker at der gives én samlet karakter for de to prøvedele - tilsvarende praksis som i 

bacheloropgaven med et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. 

- Vi er ikke entydigt begejstrede for begrebet projekt. På den anden side vil vi også gerne andet og mere 

end at de studerende blot skriver en opgave. Måske "skriftligt produkt" kan bruges, og med en 

understegning af at der er tale om et produkt på baggrund af et projektarbejde. 

- Begrebet multimodalitet er efter vores vurdering endnu for åbent for fortolkningsstrid, vi vil 

foretrække "forskellige arbejds- og formidlingsformer". 

- Vi ønsker at det præciseres at der er tale om et max. 10 siders skriftligt produkt. 

På baggrund af ovenstående foretrækker vi at prøveformerne gives nedenstående formuleringer. 
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Kristendomskundskab/religion 

Prøven har to dele; et skriftligt produkt og en mundtlig præsentation. Der er sammenhæng mellem de to 

dele og der gives èn karakter som udtrykker en samlet vurdering. 

1) Skriftligt produkt 

Den studerende udarbejder et skriftligt produkt (eller tilsvarende efter aftale med eksaminator) på 

baggrund af et projektarbejde som tager udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget 

kristendomskundskab relevant faglig problemstilling. Problemstilingen skal bearbejdes med et fagdidaktisk 

perspektiv. Problemstilingen skal godkendes af underviser. 

Omfang max. 10 sider, som bilag vedlægges et undervisningsforløb på max. 3 sider til brug ved den 

mundtlige præsentation. 

2) Mundtlig præsentation 

Ved den mundtlige præsentation præsenterer den studerende et undervisningsforløb i relation til det 

skriftlige produkt. Den studerende argumenterer for valg af mål, fagligt indhold, faglige tilgange, arbejds- 

og formidlingsformer samt evalueringsmåde. 

Eksaminationstid: 45 minutter. 

 

Den 16. maj modtog vi så fra LLN det der øjensynligt skulle være den endelige tekst: 

 

LLN 16. maj: 

Kristendomskundskab/religion. 

Prøven er skriftlig og mundtlig. Både den skriftlige og den mundtlige prøve skal hver for sig kunne teste 

den studerende i forhold til den fulde taksonomi (BEK § 21.2). 

Prøveform: Skriftligt projekt og mundtlig prøve. 

Den mundtlige prøve forløber som en samtale med eksaminator og censor, der kan inddrage 

kompetencemål fra hele undervisningsfaget. 

Det skriftlige projekt kan gennemføres individuelt eller i grupper (maks. 3 studerende). 

1) Projekt 

Den studerende udarbejder et skriftligt projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget 

kristendomskundskab relevant lærerfaglig problemstilling. Problemstillingen skal godkendes af underviser. 

Problemstillingen analyseres gennem inddragelse af empirisk materiale og forskningsbaseret og teoretisk 

litteratur, og den studerende diskuterer problemstillingens betydning for undervisning i 

kristendomskundskab i folkeskolen. 

Projektet er skriftligt og skal i den lærerfaglige behandling indeholde eksempler på forskellige arbejds- og 

formidlingsformer. 

Omfang: 10 sider ekskl. bilag. Ved gruppeprøve + 5 sider pr. studerende. 

2) Mundtlig præsentation 

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i et lodtrukket empirisk didaktisk materiale (læremiddel 

med tekst, billeder og figurer, filmsekvens, plakat osv.), som den studerende i en 

kristendomskundskabsfaglig sammenhæng analyserer, vurderer og perspektiverer; der indgår en drøftelse 

og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i forhold til undervisning i 

kristendomskundskab i folkeskolen. 

Vurdering: 

Karakteren gives efter en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og den mundtlige prøve (50/50). 
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Forberedelsestid: 60 minutter. 

Eksaminationstid: 30 minutter. 

 

Vi fik at vide, at vi var velkomne til at sende nogle hurtige kommentarer, hvilket vi også gjorde: 

 

Fra den nationale faggruppe til LLN 22. maj: 

Kommentarer til eksamensformsudspillet fra religionsfaggruppen: 

- Vi kan ikke se at vores overvejelser om prøveformer har spillet en nævneværdig rolle i LLN's 

udformning af prøveformerne. 

- Der er nu tale om to forskellige prøver uden indbyrdes sammenhæng, dét er meget uheldigt i og med 

at studiet af faget lægger op til at de studerende er i besiddelse af et sæt sammenhængende 

lærerfaglighedskompetencer og at de kan godtgøre sammenhænge heri. 

- Vi savner at de studerende i den skriftlige del gives mulighed for at vise færdighed i at kunne analysere 

en religionsfaglig-/filosofiskproblemstilling som grundlag for en lærerfaglig perspektivering. Og vi 

savner også at den skriftlige del kan indgå i drøftelsen i den mundtlige del, blandt andet også for at vi 

kan få vished for at det faktisk er den/de studerende der har skrevet den skriftlige del. 

- Vi forundres fortsat over at det ikke er den studerendes eget producerede 

undervisningsmateriale/udkast til sådant, der skal indgå i eksaminationen, det er trods alt det det 

første kompetencemål i faget lægger op til! 

- Det er ikke klart om der også er mulighed for gruppeprøve i den mundtlige del, vi mener det bør være 

samme gruppe der udarbejder den skriftlige del og går til mundtlig prøve, hermed kan der sikres 

sammenhæg og mulighed for drøftelse af de studerendes refleksioner over egen undervisning samt 

planlægning og evaluering heraf. 

- Vi vil bede om nogle præciserende definitioner på "projekt", "empirisk materiale" (hvem skal have 

produceret dette materiale - de studerende?) og "forskningsbaseret og teoretisk litteratur" (Hvornår 

er litteratur hhv. det ene og det andet, og hvad med myten, digtet, romanen - er fx Platons "Faidros", 

Løgstrups "Den etiske fordring" ok litteratur?). 

- og hvad er "empirisk didaktisk materiale" - er det udelukkende didaktiseret forlagsproduceret 

undervisningsmateriale og hvori består det empiriske? 

- 30 minutter til en eksamen i undervisningsfaget - dvs. reelt 20 minutter- er alt for lidt til at "….kunne 

teste den studerende i forhold til den fulde taksonomi (BEK § 21.2)". En reduktion fra 45 til 30 

minutter taler imod intentionen om en styrket uddannelse. 

Så de fremsendte eksamensformer for kristendomskundskab/religion er efter vores vurdering ikke 

tilfredsstillende. Vi vil foreslå at det fremsendte omskrives således at det kommer til at rumme to 

sammenhængende eksamensformer, og en skarpere sammenhæng med fagets kompetencemål som det 

findes i bekendtgørelsen. 

 

Dernæst er der så tavshed indtil de endelige færdigredigerede prøvebestemmelser udsendes den 18. juni 

2013: 
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Den endelige eksamensbestemmelse fra LLN 18. juni 2013: 

Prøven i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion 

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to prøver, som indgår med samme vægt i 

den samlede karakter. 

1. delprøve er en skriftlig prøve (projekt) 

Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget 

kristendomskundskab/religion relevant lærerfaglig problemstilling. Problemstillingen skal være godkendt 

af en underviser. Efter godkendelsen af problemstilingen kan der ikke gives vejledning. 

Problemstillingen analyseres, og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, 

hvordan den kan anvendes i undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen. 

Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen indeholde eksempler på 

multimodalitet. 

Omfanget er maks. 10 normalsider. 

2. delprøve er en mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den studerendes præsentation at et lodtrukket læremiddel, 

som den studerende i et kristendomskundskabs- og religionsfaglig sammenhæng analyserer, vurderer og 

perspektiverer; der indgår en drøftelse og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i 

forhold til undervisning i kristendomskundskab i folkeskolen. Det skriftlige projekt fra 1. delprøve kan 

inddrages i drøftelsen ved den mundtlige prøve. 

Forberedelsestid: 60 minutter. 

Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven 

afvikles som gruppeprøve. 

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg. 

 

En nærlæsning af ovenstående vil afsløre at der har ligget et stramt koncept fra starten som vores fag skulle 

tilpasse sig, men også at der i den allersidste fase er blevet lyttet lidt til os.  

Også prøvebestemmelserne skal nu tages i brug og her skal vi i samarbejde med censorformandskabet 

indsamle erfaringer med henblik på justeringer. 

 

Tre nye begreber i prøvebestemmelserne 

I det videre arbejde med faget og dets prøvebestemmelser kan det være brugbart med nogle bud på 

afklaringer af nogle af de nye begreber bestemmelserne rummer. Undervejs i arbejdet har den nationale 

faggruppe drøftet nogle af de nye begreber og også modtaget inspiration hertil fra LLN. 

 

Lærerfaglighed 

Den første afklaring hentes i "Deregulering og internationalisering - evaluering og anbefalinger om 

læreruddannelsen af 2006" - af følgegruppen for ny læreruddannelse, januar 2012, Styrelsen for 

videregående uddannelser. Her afklares på side 13 begrebet lærerfaglighed: 
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Lærerfaglighed: 

En af intentionerne med den nye læreruddannelse var at styrke fagligheden i uddannelsen. "Faglighed" er 

dog ikke et entydigt begreb, og følgegruppen har derfor fundet det nødvendigt at præcisere, hvordan 

begrebet bruges i denne rapport. "Faglighed" knyttes her til lærergerningen, hvorved begrebet 

"lærerfaglighed" opstår. 

Lærerfaglighed er den professionelle faglighed, som læreren forventes at besidde. Den omfatter 3 

elementer: (a) viden om skolens praksis, (b) færdighed og kompetence i skolens praksis, (c) refleksion over 

skolens praksis. De centrale kompetenceområder for lærerfaglighed er fagkompetence, didaktisk 

kompetence, organisationskompetence og diagnostisk kompetence. Læreren forventes at have en solid 

faglig viden i de fag, han eller hun underviser i, at besidde viden om og kompetence i udførsel af et 

repertoire af undervisningsmetoder, der sætter ham eller hende i stand til at undervise differentieret i 

disse fag, at kunne lede klassens eller læringsfællesskabets arbejde og elevernes sociale udvikling samt 

løbende kunne evaluere elevernes faglige såvel som sociale udvikling med henblik på at kunne træffe 

beslutninger om videre indsats. 

En læreruddannelse, der har lærerfaglighed som omdrejningspunkt, sigter mod udvikling af de 

studerendes professionalitet. Professionaliteten udvikles og konsolideres, i takt med at de studerende gør 

sig erfaringer med skolens praksis. Den professionelle lærers kernekompetence består i at kunne træffe 

vidensfunderede beslutninger i en unik, kompleks praksis. Uanset hvor godt lærere uddannes, vil de skulle 

lære nyt gennem deres virke som lærer. Børn forandrer sig, nye læremidler kommer til, og såvel 

samfundet som skolens konkrete rammer ændrer sig. Enhver lærer vil med mellemrum stå over for 

udfordringer, hvor vanehandling ikke slår til. 

 

Heri ligger der en opgave for os, idet det blandt 

andet må drøftes hvordan vi får skabt balance 

mellem de nævnte kompetenceområder men 

således at den "solide faglige viden" fortsat er 

højt prioriteret. 

 

Projekt 

Projekt-begrebet er ikke nyt, og det ligger da også 

fint i forlængelse af lærerfaglighedsbegrebet, at 

de studerende skal arbejde med en 

problemformulering/problemstilling i de faser 

som ligger i projektarbejdet med indsamling af 

viden, analyse heraf på bagrund af relevant viden 

og teori, vurdering samt formulering af 

handleanvisninger - her i forhold til en 

undervisning. 

 

 

 

Multimodalitet 

Multimodalitet handler om hvordan forskellige 

formidlingsmåder supplerer eller understøtter 

hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, 

grafer, bokse og forskelige medier. Se fx: 

http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/vide

n-om-laesning-nr-7/ fra Nationalt videncenter for 

læsning. 

 

Og hvad så nu? 

Arbejdet i de nationale faggrupper for 13/14 

igangsættes ved et møde i starten af oktober for 

LU13-styregruppen, LLN, faggruppelederne og 

ekspertgrupperne for de tværgående indsatser. 

De nationale faggrupper skal fortsat følge 

udviklingen i deres fag og skal i særlig grad i 

13/14 have fokus på: 

- at sikre integration af de særlige 

indsatsområder - inklusion, innovation og it 
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og faglig læsning og skrivning - i fagene i 

læreruddannelsen, 

- gennem arbejde med eksempelvis 

forskningsoversigter at udvikle integration af 

forskningsresultater i undervisningen, 

- at deltage i arbejdet med videnscirkulation 

mellem nationale ekspertgrupper og de 

faglige miljøer på de enkelte 

uddannelsessteder. 

Der er tale om store områder og jeg er sikker på 

at vi nok skal få noget fornuftigt ud af det i en 

givende proces, hvor der er plads til konstruktiv 

dialog mellem de lokale og den nationale 

faggruppe, samt - naturligvis - i dialog med LLN. 

 

Den nationale faggruppe i 

kristendomskundskab/religion består af: 

Bo Stokholm, UCN 

Johannes Adamsen, VIA 

Hans Krab Koed, UCSYD 

Gabriella Dahm, UCL 

Mona Høgh, UCSJ  

Jes Heise Rasmussen, UCC 

Peter Green Sørensen, PH Metropol 
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ØVRIGE ARTIKLER 
 

Religion og medborgerskab i Libanon 

Af Lakshmi Sigurdsson 

 

Hver gang jeg prøver at få overblik over Libanons 

politiske system, bliver jeg lidt svimmel. Billedet 

er et flimmer af strandede diskussioner om en ny 

valglov, et bagtæppe af konfliktfyldt historie og 

den forunderlige sammenvævning af religion og 

politik, som er et særtræk ved landets 

parlamentariske system. I maj 2013 besluttede 

parlamentet at udskyde det planlagte valg, fordi 

man ikke kunne blive enige om en ny valglov. 

Valget er rykket hele 17 måneder frem til 

november 2014. Beslutningen har vakt stor 

bekymring både nationalt og internationalt, fordi 

det er et brud på normale demokratiske 

procedurer, når den fastlagte valgtermin ikke 

respekteres. Det er første gang siden 

borgerskrigen 1975-1990, at et valg er blevet 

udskudt i Libanon, og beslutningen afspejler ikke 

alene parlamentariske konflikter, men også den 

anspændte situation, landet befinder sig i som 

nabo til Syrien i nord og Israel i syd. 

I sammenligning med andre lande i Mellemøsten, 

skiller Libanon sig ud - dels ved sin religiøse 

mangfoldighed, dels ved at være en demokratisk 

republik. Landet har ikke lidt under de forskellige 

afarter af totalitære herskere, som andre lande i 

regionen nu forsøger at gøre op med. Men der er 

alligevel tale om en speciel form for demokrati, 

for det politiske system er konfessionelt 

organiseret. De forskellige trossamfund er 

formelt sikret deltagelse i parlamentet og i 

administrationen gennem et kompliceret 

kvotesystem udregnet i forhold til den 

pågældende gruppes andel i den samlede 

befolkning. Da Libanon blev en moderne og 

selvstændig stat i midten af det tyvende 

århundrede, blev den religiøse pluralisme 

indarbejdet i forfatningen. Med Taif-aftalen, som 

markerede afslutningen på borgerkrigen i 1989, 

var det målet at etablere en bedre balance 

mellem muslimer og kristne, som er de to 

overordnede kategorier for de i alt 18 religiøse 

sekter, der har formel anerkendelse i Libanon. 

Samtidig blev det understreget, at der med tiden 

skulle tages de nødvendige skridt for at afskaffe 

den politiske konfessionalisme. Det aktuelle 

dødvande i diskussionerne om en ny valglov skal 

ses på den baggrund. Der var nok reelt tale om et 

mudret kompromisforslag, og indtil nu er det ikke 

lykkedes at bane vej for reformer, som for alvor 

gør op med det konfessionelle system.     

Parlamentets 128 medlemmer er ligeligt fordelt 

mellem kristne og muslimer. Heri ligger altså en 

intention om at sikre en rimelig balance mellem 

de største religiøse grupper, men grundlaget for 

fordelingen af pladser i parlamentet er en 

folketælling, som fandt sted i 1932. Siden da er 

der sket markante forskydninger i demografien, 

og alle ved, at en ny folketælling ville udfordre 

den balance, som Taif-aftalen forsøger at 

opretholde. Ifølge den officielle statistik udgør de 

kristne i dag ca. 34 % af den totale libanesiske 

befolkning og 38 % af de valgberettigede (dvs. 

borgere over 21 år), mens muslimerne udgør 

henholdsvis 65 % af den samlede befolkning og 

61 % af de valgberettigede. Men sådan er 

pladserne i parlamentet ikke fordelt. På de 128 

pladser sidder 34 kristne maronitter, 27 

sunnimuslimer, 27 shiamuslimer, 14 græsk-

ortodokse, 8 drusere, 8 græsk-melkittiske kristne, 

5 armensk-ortodokse, 2 alavitter, 1 armensk 

katolik, 1 protestant og 1 udenfor disse grupper. 

Det lyder kompliceret – og det er det også!  

I et europæisk perspektiv virker det 

fremmedartet, at et demokratisk parlament 

bygger på et religiøst kvotesystem. Der er da også 

græsrodsorganisationer i Libanon, som kæmper 

for reform af systemet og ønsker en sekulær stat. 
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Men det konfessionelle system har en lang 

historie, som går længere tilbage end den 

opslidende borgerkrig fra 1975 til 1990. 

Fordelingsnøglen kan tolkes som et forsøg på at 

tilgodese alle Libanons forskellige religiøse 

grupperinger, men det er en sart balance og i et 

medborgerskabsperspektiv er der store 

udfordringer ved et sådant system. I stedet for at 

understøtte en identitet som libanesiske borgere 

med grundlæggende fælles værdier, kan det i 

værste fald bidrage til segregation og 

tribalisering. Den følsomme magtbalance 

afspejles yderligere i reglerne om, at præsidenten 

ifølge forfatningen skal være kristen maronit, 

mens premierministeren, som (siden Taif-aftalen) 

skal medunderskrive al lovgivning, skal være 

sunni-muslim. Regeringen består af 24 ministre, 

som er fordelt mellem 12 kristne og 12 muslimer. 

Og endelig skal formanden for Libanons 

parlament være shia-muslim.  

Den britiske jounalist Alex Klaushofer, ser i sit 

glimrende portræt af Libanon Paradise Dived 

(2007), landet i et kaleidoskopisk perspektiv: Når 

man betragter det fra én vinkel er det 'et 

moderne tolerant land, besluttet på at bygge en 

fremtid baseret på konsensus og samarbejde.' 

Men skifter man synsvinklen en anelse, træder et 

andet billede frem af 'et dybt konservativt 

samfund, plaget af sekterisk tribalisme med 

traditioner, der er formet af landskabet og 

indarbejdet som strømforsyningskabler i sjælen.' 

En tilsvarende kompleksitet karakteriserer det 

libanesiske uddannelsessystem, som historisk set 

har reproduceret og understøttet de sociale og 

sekteriske skel. Ifølge professor i 

uddannelsesforskning, Nemer Frayha, er det 

stadig tilfældet, på trods af mange gode 

intentioner om det modsatte. På det sociale plan 

er der tale om et delt skolesystem, hvor middel- 

og overklassen vælger privatskoler (som udgør 60 

%), mens den lavere middelklasse og de fattige 

bruger de offentlige skoler. Hertil kommer, at 

skolesystemet i stor udstrækning også er 

konfessionelt opdelt - en tradition, som i Europa 

kendes fx fra Holland og Nordirland. Efter 

borgerkrigen blev det en central pædagogisk 

udfordring at 'danne en ny generation af unge 

med en fælles følelses af national identitet 

baseret på et sæt af delte sociale og civile 

rettigheder og en accept af det libanesiske 

samfunds pluralistiske og forenede natur', som 

Frayha skriver i en artikel fra 2009. Det er fortsat 

en udfordring og skal projektet lykkes, er der også 

brug for de forskellige religiøse gruppers 

opbakning og engagement.  

For den enkelte borger, er der en række meget 

konkrete konsekvenser ved at leve et demokrati, 

der er struktureret konfessionelt. Det indebærer, 

at alle borgere har deres religiøse tilhørsforhold 

indskrevet i pas og identifikationspapirer, og at 

politiske partier i høj grad følger religiøse 

skillelinjer. Det fremgår af den libanesiske 

forfatning, at landet er et parlamentarisk 

demokrati 'baseret på respekt for offentlige 

friheder, især tanke- og trosfrihed, respekt for 

social retfærdighed og lige rettigheder og pligter 

for alle borgere uden diskrimination'. Men når 

det kommer til de områder, der hører under 

familielovgivning, dvs. ægteskab, skilsmisse, 

forældremyndighed og arv, får det religiøse 

tilhørsforhold betydning, fordi disse områder er 

uddelegeret til de religiøse autoriteter. Indtil nu 

har det ikke været muligt at vælge en ikke-religiøs 

civil personstatus. Men i april 2013 var der for 

første gang et par, som fik et til civilt indgået 

ægteskab anerkendt. Mange andre par har valgt 

at gifte sig i udlandet (oftest Cypern eller 

Frankrig) for at få et civilt ægteskab, som så 

efterfølgende er blevet registreret af de 

libanesiske myndigheder - med alle de deraf 

følgende komplikationer, hvis det senere kom til 

en skilsmisse. Det første civile ægteskab er derfor 

en både vigtig og omdiskuteret sag, der kan 

tolkes som et første skridt mod reform af det 

politiske og retslige system.  
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Der er som nævnt 18 anerkendte religiøse 

grupper i Libanon, men nogle er for små til at 

have egen politisk repræsentation. 

Hovedgrupperne er sunni-muslimer, shia-

muslimer, drusere (der tæller som muslimer i det 

store regnskab) og forskellige kristne 

kirkesamfund. Maronitterne er det største både i 

antal og indflydelse (en af de med Rom unerede 

særkirker med tætte bånd til den katolske kirke), 

men hertil kommer en broget samling af andre 

kristne konfessioner: græsk-ortodokse, armensk-

ortodokse, koptere og evangeliske protestanter. 

Religion har stor betydning og kirkerne er 

generelt velbesøgte, men der er også mange, for 

hvem det religiøse tilhørsforhold primært handler 

om familietraditioner og kulturel identitet. Så det 

tilhørsforhold, som står i de officielle papirer, kan 

dække over mange forskellige individuelle 

historier. Når en ikke-religiøs civil status ikke 

findes, må selv markante sekularister formelt 

tilhøre et trossamfund. Dertil kommer, at jøderne 

(af historiske årsager) er en af de 18 anerkendte 

sekter, selv om de i dag er alt for lille en gruppe 

til at opnå repræsentation i parlamentet. De har 

været tæt på at forsvinde helt, men i forbindelse 

med den pågående restaurering af den centralt 

beliggende Magen Abraham synagoge er de 

tilbageværende jøder blevet en anelse mere 

synlige fx i avisartikler om restaureringsprojektet.  

Da synagogen blev bygget i 1920, var der måske 

omkring 12.000 jøder i Libanon, i dag er der ca. 

150, men tallet er usikkert, fordi en del vælger at 

være registreret som kristne. De holder lav profil 

og mødes privat, men nogle håber, at den 

reetablerede synagoge vil give mulighed for igen 

at få en rabbiner til Beirut, sådan at synagogen 

ikke kun bliver et museum, men kan lægge rum til 

gudstjenester, bryllupper og anden religiøs 

praksis. 

Når man er vant til at orientere sig i europæiske 

(og danske) begreber om medborgerskab og 

demokrati, er Libanon på mange måder en 

udfordring, men også en inspiration til på ny at 

tænke over forskellige organiseringer af forholdet 

mellem religion og politik. Det libanesiske 

politiske system åbner for mange dilemmaer og 

spørgsmål, som kan give flere nuancer til de 

teoretiske diskussioner af sekularisme og 

postsekularisering i Europa. Den politologiske og 

sociologiske forskning har allerede længe 

diskuteret, hvordan forskellige modeller for 

afgrænsning mellem religion op politik i Europa 

må analyseres i sammenhæng med 

nationalstaternes historiske udvikling. I Libanon 

kommer man til for alvor at forstå, hvorfor 

demokrati og medborgerskab ikke kan tænkes 

uafhængigt af historiske forhold – og at 

ændringen af én gang etablerede systemer er en 

lang og kompliceret proces.  

I maj måned 2013 var jeg sammen med Ove 

Korsgaard fra Aarhus Universitet og Henry Holm 

Barreth fra Danmarks Lærerforening inviteret til 

Beirut for at holde oplæg om medborgerskab. Vi 

deltog som danske eksperter i et seminar om 

"Interfaith Education for Intercultural Citizenship" 

arrangeret af Adyan Foundation i Libanon i 

samarbejde med deres danske partner, 

Danmission. Projektet er finansieret af midler fra 

Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. 

Målet med seminaret var at udvikle metodologi 

og begreber til et libanesisk 

undervisningsmateriale om interkulturelt 

medborgerskab. Seminaret strakte sig over 2 

dage, men jeg tog af sted lidt før og fik i alt 5 

dage i byen. Rammen var det komfortable Hotel 

Commodore i bydelen Hamra, som er et af de 

hippe områder i Beirut, hvor man finder 

upcoming gallerier, designbutikker og smarte 

cafeer med et livligt politisk engageret klientel. 

Hamra er også et kvarter, hvor forfaldne 

etageejendomme med udvendige slidte gardiner 

og smukke gamle bygninger, der bærer spor af 

osmannisk og fransk arkitektur står side om side. 

Hamra er kort sagt en god indgang til byens 

vibrerende og kontrastfyldte puls. Her er man 

også tæt på to af de store universiteter, American 
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University Beirut (AUB) og Lebanese American 

University (LAU) med klassiske store 

campusområder, smukke gamle bygninger og 

masser af grønne områder, hvor de studerende 

sidder og arbejder. 

Min korte skitse af Libanons politiske system 

skulle gerne have tydeliggjort, hvorfor 

undervisning i medborgerskab er noget af en 

udfordring, for hvad konstituerer det fællesskab, 

man skal være medborger i? Den konfliktfyldte 

historie og den konfessionelle struktur kan gøre 

det svært at definere et fælles grundlag for en 

medborgeridentitet. Men som antydet i 

diskussionen af skole- og uddannelsessystemet, 

kan det være hensigtsmæssigt at engagere de 

religiøse grupper i udvikling af fælles tilgange til 

og fælles forståelse af medborgerskab. Det er da 

også en del af intentionen bag det projekt, vi blev 

involveret i.  Det strækker sig over et længere 

forløb, som giver tid til grundig udvikling af 

metodologi og begreber, der efterfølgende skal 

indarbejdes i undervisningsmidler til offentlige og 

private skoler. Det gælder ikke kun bøger og 

tekster, men også applikationer til mobiltelefoner 

og andre platforme.  

Det seminar, vi deltog i, strakte sig over to dage 

med i alt otte sessioner, som foregik på arabisk 

og engelsk med simultanoversættelse. De otte 

religiøse eksperter, som samarbejder om at 

udvikle undervisningsmaterialer repræsenterer 

henholdsvis fire muslimske og fire kristne 

organisationer:  

Father Gaby Hachem, fra The Greek Melkite 

Patriarchate / MECC 

Sheikh Ousama Haddad, fra Dar el Fatwa – Sunni 

Community   

Sheikh Naïm Hazer, fra High Shiite Islamic Council  

Pastor Nabil Maamarbashi, fra Middle-East 

Council of Churches (MECC) – Evangelical 

Community  

Ms. Violette Msann, MECC – Maronite (Catholic) 

Community 

Sheikh Fadel Slim, President of the religious and 

educational department – Druze Council 

Father Nicola Smaira, Greek orthodox 

Patriarchate / MECC  

Dr. Nayla Tabbara, Director of CCSD, Adyan 

Foundation 

 

Fra de to organisationer, som står bag projektet 

deltog desuden Birgitte Søgaard Lauta, som er 

Danmissions regionale repræsentant i Libanon og 

Jens Juul Petersen, som er programkoordinator 

for Danmission. Fra den libanesiske partner, 

Adyan deltog programkoordinator, Hani Anouti 

samt Fader Fadi Daou, direktør og formand for 

Adyan Foundation.  

På dansk side understreges det i præsentationen 

på Udenrigsministeriets hjemmeside, at Det 

Arabiske Initiativ bl.a. skal bidrage til at 'fremme 

et inklusivt demokrati og social sammenhæng 

gennem samarbejde med trosbaserede 

organisationer.' Her har man som en af flere 

tematiske prioriteter valgt 'at fremme 

interreligiøs dialog og gensidig forståelse.' 

Danmission har mangeårige erfaringer med den 

type dialog og veletablerede kontakter til 

partnerorganisationer i en række lande i 

Mellemøsten. Man kan måske se det som et 

strategisk nybrud at satse på samarbejde med 

trosbaserede organisationer. I hvert fald giver det 

– som allerede skitseret – god mening i Libanon, 

fordi et sådant samarbejde kan være med til at 

sikre en bred forankring og formidling af 

projekterne.  

I Libanon er projektet del af en National Strategi 

for Uddannelse til Medborgerskab, som Adyan 

har udarbejdet med opbakning fra det libanesiske 

Ministerium for Undervisning og Højere 

Uddannelse. Det er en ambitiøs strategi, som 

sigter mod 'en reform af den eksisterende 

libanesiske uddannelsespolitik og udvikling af 

programmer, der skal befordre holdbar 
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sameksistens inden for rammerne af et inklusivt 

medborgerskab.' Den omfatter tre konkrete mål: 

1. Udvikling af et "National Charter on 

Education on Inclusive Citizenship", som 

formulerer begreber for uddannelse i 

inklusivt medborgerskab, der skal 

implementeres af offentlige og private 

uddannelsesinstitutioner.  

2. En reform strategi, som udvikles i samarbejde 

med centrale uddannelsesaktører og skal 

implementeres af både offentlige og private 

institutioner. 

3. Uddannelse til inklusivt medborgerskab og 

sameksistens, som implementeres af 

libanesiske skoler gennem udvikling af 

pædagogiske materialer og certificeret 

læreruddannelse samt integration i det 

libanesiske nationale curriculum.  

Seminaret i maj var del af projektets indledende 

fase, og den første dag var afsat til input fra 

Danmark med fokus på medborgerskabets teori 

og grundlæggende begreber (Ove), forskellige 

tilgange til undervisning i medborgerskab (Henry) 

og forhold mellem religion og medborgerskab 

(Lakshmi). Gennem de praktiske øvelser, som 

Henry introducerede, kom vi alle ud på gulvet og 

fik (med lidt tolkebistand) god gang i diskussionen 

af, hvilke værdier, der har betydning for 

medborgerskab og identitet. Og diskussionslysten 

var i det hele taget stor, både i form af 

uddybende spørgsmål og kommentarer til vores 

oplæg og i form af engageret dialog på tværs. For 

os som danske repræsentanter var det en gave, 

at alt blev oversat til engelsk, så vi fik mulighed 

for at følge med i den intense debat om forholdet 

mellem religionernes værdier og 

medborgerskabets forskellig dimensioner samt 

nogle af de mere følsomme spørgsmål fx 

fortolkning af ligeværd, tolerance og 

retfærdighed. Den anden dag gik de libanesiske 

eksperter i gang med konkretisering af 

definitioner, principper og værdier i relation til 

undervisning i medborgerskab. Det mundede ud i 

en oversigt over ti fundamentale offentlige 

værdier for medborgerskab ud fra henholdsvis 

islam og kristendom samt en fælles definition af 

medborgerskab som begreb.   

Jeg har netop fået tilsendt det første rapport i 

engelsk oversættelse, som rummer resultaterne 

af den indledende fase, dvs. begrebsdefinitioner 

og indkredsning af værdier. Det er allerede 

oversat fra arabisk til engelsk, så teksten citeres 

herunder på engelsk, for at undgå 

dobbeltoversættelse. 

Medborgerskab definerer deltagerne som 

'the effective/active belonging to a national 

public entity that provides rights and liberties and 

fosters a positive interaction among citizens and 

a responsible participation in the public field/life, 

on the basis of the compliance to the law and of a 

shared public system/scale of values.' 

Definitionen deles yderligere i to underaspekter: 

1. The legal – contractual aspect: which 

presents the citizenship as a contract 

between the individual/the citizen and the 

state (and through the state, with all the 

other citizens) based on the national 

constitution and the law, both of which 

define the rights and duties/responsibilities 

of the parties. 

This aspect includes the following 

components: a common definition of the 

nation, the presence of the state, a guarantee 

of the civil, political and social rights, and the 

participation in the public life.  

2. The cultural aspect: which focuses on the 

subjective feeling of belonging to the nation, 

its values, its mission (as formulated in the 

national constitution) and to a collective 

memory.  
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This aspect also includes a cultural interaction 

between citizen and a common system of 

public values. 

I forhold til indkredsning af fælles offentlige 

værdier har deltagerne i første omgang opstillet 

et skema over værdier fra henholdsvis islam og 

kristendom, som kan bidrage til medborgerskab. 

Tre af disse skal vælges som fælles basis for den 

praktiske udformning af undervisningsmaterialer. 

 

Citizenship Values in Islam Citizenship values in Christianity 

Diversity  

Tolerance Coexistence in diversity (with respect for the other 
who is different) 

Human dignity  

Equality Equality 

Solidarity Help for the other who is different 

Compliance with the laws and respect for the pacts Compliance with the laws 

Common (public) interest Welfare and spreading good wills 

Love of one's nation/ Patriotism Live in the world as partners in the nation 

Loyalty and preservation of others property Loyalty 

Justice and protecting the unjustly-treated persons 
(the aggrieved persons) 

Forgiveness 

 Individual liberty 

 
Udarbejdelsen af en fælles definition og enighed 

om tre fundamentale værdier for medborgerskab 

er selvfølgelig kun en begyndelse, hvis de 

ambitiøse mål i den nationale strategi for 

uddannelse til medborgerskab skal indfries og 

omsættes i praksis. Det skal blive interessant at 

følge den videre proces og se den konkrete 

udformning af undervisningsmaterialer. Hvis det 

går efter planen, får vi mulighed for at møde 

nogle af deltagerne igen og høre om den videre 

proces ved et opfølgningsseminar i København i 

2014. Her håber jeg, at der også bliver tid til 

spørgsmål, for der er mange elementer i 

oplægget, som jeg kunne tænke mig at få 

uddybet, ligesom jeg gerne vil have indsigt i 

fortolkningen af værdier som 'individual liberty', 

'human dignity' og 'equality'.  

Men lige nu er den største bekymring selvfølgelig 

en helt anden, nemlig hvordan hele den tragiske 

situation i Syrien udvikler sig og, hvilke 

konsekvenser det får for det libanesiske samfund. 

Da vi gik rundt i Beiruts gader i maj, mærkede vi 

egentlig ikke noget til konflikten, andet end 

gennem samtaler med de mennesker, vi mødte. 

Men to dage efter min hjemkomst, var der et 

raketangreb i en af de centrale bydele. Der skete 

ikke noget alvorligt, og generelt er det i andre 

dele af Libanon, konflikten er tæt på. Men den 

går altså ikke helt udenom Beirut. Fra UCC havde 

vi en studerende på udveksling i foråret 2013 og 

endnu en har planer om at drage til Beirut i 

januar 2014. Vi følger selvfølgelig de 

retningslinjer, som kan læses på 

Udenrigsministeriets hjemmeside. Det samme vil 

jeg anbefale, inden man planlægger en 
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studierejse til Libanon. Men var det ikke for den 

anspændte sikkerhedssituation, ville jeg på alle 

måder reklamere for Beirut og Libanon som 

studierejsemål. Det er et smukt land, en 

spændende og kosmopolitisk by og en historie, 

man ikke bliver færdig med.  Jeg fik mange 

visitkort – og jeg deler gerne mine kontakter. For 

undervisere i religion og medborgerskab – ja, 

også i historie og samfundsfag, er det tæt på 

Paradis.  

 

Læs denne artikel med billeder: 

http://www.lurf.dk/mk/2013_2/sigurdsson.html  
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6 dage i Berlin med temaet mangfoldighed, integration og 

tolerance 
 

Af Hans Krab Koed 

 
Jeg ankom med et hold linjefagsstuderende 

mandag den 4. marts 2013. 

 

Tirsdag morgen besøgte vi en tysk Folkeskole, 

Sophie-Scholl-Oberschule, Sekundarschule und 

Europaschule im Berliner Bezirk Tempelhof-

Schöneberg. Skolen er også UNESCO-  og 

Europaskole. Vi fik introduktion om skolens navn, 

historie og virke samt efterfølgende mulighed for 

at se undervisning i forskellige klasser. 

Sophie-Scholl-Oberschule - http://www.sophie-

scholl-schule.eu/joomla/ 

 

Onsdag var vi først på Frei Univeristät for at høre 

om læreruddannelsen i Berlin. Vi mødte både 

studerende og lærere samt den internationale 

koordinator. 

Efterfølgende tog vi til Gleis 17 Memorial – Berlin 

Grunewald. Det er det sted, hvor ca. 50.000 jøder 

blev sendt afsted fra til KZ lejrene. 

Gedenkstätten am Bahnhof Grunewald - 

http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-

wilmersdorf/bezirk/gedenktafeln/bahnhof_grune

wald.html 

 

Torsdag mødtes vi om morgnen ved Rådhuset i 

Schöneberg, det rådhus hvor Kennedy holdt sin 

berømte tale Ich bin ein berliner. Vi så 

udstillingen Vi var naboer, om de jøder, ca. 

16.000, som have boet i bydelen før nazismen.  

Wir waren Nachbarn - http://www.berlin.de/ba-

tempelhof-

schoeneberg/organisationseinheit/bildung-

kultur/wir_waren_nachbarn.html 

 

Dernæst besøgte vi Dokumentationszentrum 

Topographie des Terrors. Et nyt museum om 

nazismens ideologi og metoder. 

Dokumentationszentrum Topographie des 

Terrors- http://topographie.de/ 

 

Om eftermiddagen var vi til foredrag og 

rundvisning i den tyrkiske moské, Sehitlik 

Moschee. 

Sehitlik Moschee - http://www.sehitlik-camii.de/ 

 

Fredag morgen til over middag var det den helt 

store projektdag på Villa Global Jugend Museum, 

hvor vi arbejde med etniske minoriteter i Berlin. 

Vi deltog i flere rollespil; det var yderst 

interessant 

Jugend Museum  - 

http://www.jugendmuseum.de/ 

 

Læs mere om turen og se billeder på UC 

Syddanmarks hjemmeside: "Studietur til Berlin 

gjorde stærkt indtryk" - 

http://www.ucsyd.dk/om-uc-

syddanmark/artikel/studietur-til-berlin-gjorde-

staerkt-indtryk/ 

 

Læs denne artikel med billeder: 

http://www.lurf.dk/mk/2013_2/koed.html  
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Moskebyggeri i København 

Af Irene Larsen 

 

Man er ved at bygge en moske i København. Den 

ligger på Nørrebro, i Rovsingsgade, lige før det 

kommer til at hedde Østerbro. Byggeriet har 

trukket en del overskrifter i pressen, fordi det er 

"Danmarks første moske", en "stormoske". 

"Danmarks første moske", står der på arkitektens 

skilt. Men det er nu ikke sandt. Hvis man ved 

moske forstår en bygning, der er bygget som en 

moske, er Danmarks første moske jo Nusrat 

Djahan-moskeen, der blev bygget i 1967. Den 

tilhører ganske vist ahmadiyya-muslimerne, der 

af sunni- og shiamuslimer ikke anses for at være 

ordentlige muslimer. Men det er alligevel 

interessant, at arkitekter m.fl. bare overtager 

denne holdning. Se http://www.alislam.dk/ 

I "Den store danske" står der om ahmadiyya: 

"Islam betragter den som kætteri, bl.a. fordi 

Ahmad har status af profet." - Jeg mener ikke, at 

det er op til leksikonforfattere at overtage andres 

vurderinger af, hvad der er sand islam. Når 

ahmadiyya anser sig selv for at være muslimer, 

må man vel tage det til efterretning. Det er også 

en sjov personificering af "islam". "Islam" kan vel 

ikke mene noget, det kan derimod muslimer. 

(Opslaget er læst 12/10, 2013.) 

I Nørrebrobladet kunne man i marts læse: 

"Nørrebro får Danmarks første moske med 

minaret – men uden kald til bøn".( Nyheder fra 

Nørrebro 19. marts 2013.) Her er et "luftfoto" af 

moskeen som den vil se ud, når den er færdig. Se 

http://2200n.dk/2012/03/19/noerrebro-faar-

moske-med-minaret-men-uden-kald-til-bon/  

Politiken skrev i august: "Stormoske er skudt op i 

al stilhed". Politiken 4. august 2013 (dato for 

webudgaven) Se 

http://politiken.dk/indland/ECE2038308/stormos

ke-er-skudt-op-i-al-stilhed/  

"Stormoske"? Jeg synes, det er påfaldende hvor 

ofte man møde den betegnelse i medierne. Hvor 

stor skal en moske være for at blive kaldt 

"stormoske"? 100 meter på hver led? 200 

mester?  

Jeg kørte forbi byggeriet i slutningen af 

september for at tjekke det der med størrelsen. 

På billedet kan man se de to bygninger og 

minareten. Der er ganske vist ingen mennesker at 

sammenligne størrelse med, men der er en 

lyskurv til højre i billedet. Til sammenligning kan 

jeg sige at den bilforretning, der ligger til venstre 

for moskeen er en bygning af nogenlunde samme 

størrelse - måske endda større end den ene af 

disse to bygninger. 

"Stormoske"?? Døm selv. Jeg har set moskeer i 

London og Damaskus, der var væsentlig større. 

Organisationen bag moskeen er "Dansk Islamisk 

Råd". Se http://www.disr.info/  

Der har været en del debat om Dansk Islamisk 

Råds politiske alliancer. Bl.a. var der tale om, at 

man ville lægge lokaler til Al-Aqsa tv, der er ejet 

af Hamas. Men det ser ikke ud til at være 

tilfældet: "Dansk Islamisk Råd undsiger aftale 

med Hamas' tv-station". Politiken 7. september, 

2013. Se 

http://politiken.dk/indland/ECE2070299/dansk-

islamisk-raad-undsiger-aftale-med-hamas-tv-

station/  

 

Andre moskeer 

Berlingske Tidende har bragt en billedserie 

"Moskéer i København". Februar 2010. Der er kun 

en af de 27 fotograferede moskeer, der er bygget 

som en moske. Det er Nusrat Djahan-moskeen, 

som omtalt ovenfor. Se 

http://www.b.dk/billeder/koebenhavns-moskeer  

Aminah Tønnsen bringer på "Islamisk 

Studiebogssamling" en liste over moskéer i 
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Danmark. (2006) Se 

http://www.islamstudie.dk/aa_moskeer.htm  

Her i oktober raser der så endnu en moske-debat. 

Anledningen er, at Anna Mee Allerslev og Anders 

Borre Gadegaard sammen med en række 

prominente personer har skrevet i Politiken: "Ny 

stormoske er nødvendig. Politiken 9. oktober 

2013."  Se 

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE20990

55/ny-stormoske-er-noedvendig/  

Det har affødt en række kommentarer bl.a. fra 

"the usual suspects" om, hvorvidt moskeer og 

dansk kultur kan forenes. 

I Århus har man i en årrække samlet ind til 

bygningen af en moské. Det er "Forbundet af 

Islamiske Foreninger", der står bag. Se 

http://mosquedenmark.org/index.php  

Det bliver spændende at se, om det vil lykkes. I 

Malmø og Oslo kan man godt finde ud af det. 

Læs denne artikel med billeder: 

http://www.lurf.dk/mk/2013_2/larsen2.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

http://www.islamstudie.dk/aa_moskeer.htm
http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE2099055/ny-stormoske-er-noedvendig/
http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE2099055/ny-stormoske-er-noedvendig/
http://mosquedenmark.org/index.php
http://www.lurf.dk/mk/2013_2/larsen2.html


Medlemskommunikation 2, 2013 
 

 

Anbefalede websites - to nye og et gammelt 

Af Irene Larsen 

 

Religionshistoriske hovedværker 

http://rh.systime.dk/ 

En serie fra Systime. Tidligere kunne man købe 

bøgerne separat som e-bøger. Men nu er hele 

serien samlet i en ibog (som fx Livsidéer).  

Indhold:  

 Manus Lovbog 

 Bhagavadgita 

 Sutta-Nipata 

 Al-Bukhari: Hadith-samling (anmeldt i 
Medlemskommunikation, nr. 2, 2007) 

 Sirat Rasul Allah (anmeldt i 
Medlemskommunikation, nr. 1, 2012) 

 Martin Luther: Om et kristenmenneskes 
frihed (anmeldt i Medlemskommunikation, 
nr. 1, 2009) 

 Søren Kierkegaard: Frygt og Bæven 

 K. E. Løgstrup: Den etiske fordring (anmeldt i 
Medlemskommunikation, nr. 2, 2012) 

 F. Nietzsche: Antikrist 

 R. N. Bellah: Civilreligion 

 

Pris: 

Hvis man køber licens til et hold: 75 kr. for et års 

adgang, 94 kr. for to års adgang. 

Enkeltbruger: 195 kr. for et års adgang.  

 

EMU  

www.emu.dk  

EMU "Danmarks læringsportal" er netop blevet 

relanceret. Alle sider om læreruddannelse er nu 

sløjfet, hvilket jo er grunden til, at vi i 

Læreruddannelsens Religionslærerforening har 

etableret vores eget websted. Den eneste 

undtagelse er, at der stadig er en side for 

lærerstuderende, en side som i den gamle portal 

havde masser af indhold. 

Der er sider for både grundskole og de 

gymnasiale uddannelser. Men også for øvrige 

områder under Undervisningsministeriet. 

 

EMU-sider 

Folkeskolen 

Kristendomskundskab i grundskolen - 

http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/kristendomsku

ndskab 

redigeret af Michael Hjardgaard Andresen. 

Prøveoplæg til kristendomskundskab - 

http://www.emu.dk/modul/pr%C3%B8veopl%C3%A6g

-til-kristendomskundskab  

Kildekritik på internettet - 5 websider (for 

grundskolen) - 

http://www.emu.dk/modul/kildekritik-p%C3%A5-

internettet-5-websider 

Læreruddannelsen 

Lærerstuderende - 

http://www.emu.dk/tema/l%C3%A6rerstuderende  

De gymnasiale uddannelser 

Religion i gymnasiet - 

http://www.emu.dk/omraade/stx/fag/religion  

Religion på hf - 

http://www.emu.dk/omraade/hf/fag/religion  

Læs også Michael Hjardgaard Andresens 

præsentation af den nye EMU. 
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Center for samtidsreligion 

http://samtidsreligion.au.dk/  

Center for samtidsreligion står (bl.a.) for to 

projekter:  

a) Religion i Danmark, der beskriver grupper, 

bevægelser og tendenser. Der udgives en årbog 

hvert år og årbogen for 2013 kan læses her: 

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-

danmark/2013/  

b) Det Danske Pluralismeprojekt er et 

forskningsprojekt, der har kørt i en årrække, 

hvilket har resulteret i en række bøger: 

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-

danmark/pluralismeprojektet/present/  

Øvrige udgivelser:  

Trossamfund i Danmark 2012. Pdf-fil til 

download, 163 sider: 

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-

danmark/trossamfund-i-danmark/  

Religion 2.0? Pdf-fil til download, 100 sider. 

(Uden årstal) 

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-

danmark/religion-2.0/  

 

 

Det nye EMU - og kristendomskundskab 

Af Michael Hjardgaard Andresen 

 

Om det nye ved vidensportalen EMU  

Velkommen til den nye EMU 

EMU lanceres nu med en lang række forbedrede 

funktioner, der gør det endnu nemmere at finde 

relevante ressourcer inden for et 

uddannelsesområde og på tværs af 

uddannelsesområder, fag og emner – til 

inspiration for undervisning og læring. Indholdet 

på portalen er nu delt op i mindre moduler, der 

er mærket med en række emneord, og det gør 

det langt mere fleksibelt at fremsøge relevante 

sider i forhold til ens konkrete behov og 

interesser. Vi har udarbejdet nye moduler og 

temaer, og vi har brugt anledningen til at rydde 

op i det eksisterende indhold, så alt nu er 

opdateret og aktuelt.  

 

EMUs formål 

EMU understøtter og motiverer til undervisning 

og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, 

så lysten til læring styrkes. EMU har især fokus 

på at videndele, herunder formidle best practise 

og give inspiration til, hvordan it kan bruges 

didaktisk til at understøtte de faglige mål. Et 

andet væsentligt formål er at give skolerne en 

samlet indgang til de bedste gratis initiativer og 

ressourcer på nettet. 

 

EMU giver brugerne: 

 et samlet sted på nettet, hvor de let og 

hurtigt kan finde opdateret og aktuel 

inspiration til undervisning og læring – med 

brug af it, 

 konkret anvendelige gratis undervisnings- og 

læringsressourcer, der er forankret i praksis, 
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relateret til de faglige mål og som fremmer 

elevernes motivation for læring, 

 kvalitet, man kan stole på, 

 en åben, gratis portal, der medvirker til at 

fremme samarbejde, videndeling, dialog og 

netværksdannelse om undervisning og 

læring. 

 

Læs mere her:  

http://www.emu.dk/nyhed/velkommen-til-den-

nye-emu,  

http://www.emu.dk/sites/default/files/EMU%20

handout.pdf 

http://www.emu.dk/soegning?f%5B0%5D=field_t

ags%3A22481 

 

I forhold til sider til kristendomskundskab, så 

kunne en af følgende måske være interessant: 

Produkter og kulturteknikker til 

afgangsprøven 

 

Primære faneblade 

I forsøget med de to nye prøveformer i 2012/13 

indgik der i begge tilfælde fremstilling af 

produkter. Produktet og kulturteknikken er tænkt 

som en vej til fordybelse. Hør en eksaminators 

erfaringer og se eksempler på it-baserede 

produkter. Forsøgsordningen evalueres pt. 

http://emu3.emu.dk/modul/produkter-og-

kulturteknikker-til-afgangspr%C3%B8ven 

 

Online tidslinjer om kristendommens 

historie 

Kristendommens udtryk i historisk og nutidig 

sammenhæng er ofte det CKF-område, som er 

svagest repræsenteret i opgivelserne til 

afgangsprøven. Her er en mulighed for at lave om 

på det. Dyk ned i kristendommens historie med 

din egen online tidslinje. 

http://emu3.emu.dk/modul/online-tidslinjer-om-

kristendommens-historie 

 

Speeddating  

Denne evalueringsøvelse skaber rum for, at 

mange elever samtidigt kan formulere sig aktivt 

om centrale spørgsmål. 

http://emu3.emu.dk/modul/speeddating 

 

Jeg vil være vegetar - et 

undervisningsforløb på 8. klassetrin  

Ideer og aktiviteter til et forløb om dyreetik og 

vegetarisme. Mange teenagere flirter med tanker 

om at blive vegetarer. For mange elever ville det 

således være vedkommende at arbejde med 

religiøse, filosofiske og kulturelle argumenter i 

vegetardebatten. 

http://emu3.emu.dk/modul/jeg-vil-v%C3%A6re-

vegetar-et-undervisningsforl%C3%B8b-

p%C3%A5-8-klassetrin 

Du er som underviser meget velkommen til at 

sende mig en mail, hvis du har noget indhold, 

som kan inspirere andre. Du er ligeledes 

velkommen til at skrive, hvis du savner en 

bestemt type af indhold på siderne - platformen 

udbygges og opdateres hele tiden løbende. 
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Læreruddannelsen søger censorer 

Af Hans Krab Koed, censorformand 

 

Ansøgningsfrist senest torsdag d. 5. december 

2013 

Censorer søges til beskikkelse til et eller flere fag i 

Læreruddannelsen på Professionshøjskolernes 

afdelinger jf. Bekendtgørelse BEK nr. 714 af 

27/06/2012 om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede videregående uddannelser § 22 

for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018. 

 

Der udprøves med ekstern censur i moduler 

inden for følgende områder: 

 

Lærerens grundfaglighed 

Pædagogik og lærerfaglighed 

 Kompetenceområde 1: Elevens læring og 

udvikling 

 Kompetenceområde 2: 

Undervisningskendskab 

 Kompetenceområde 3: Specialpædagogik 

 Kompetenceområde 4: Undervisning af 

tosprogede elever 

 

Almen dannelse: Kristendomskundskab, 

livsoplysning og medborgerskab (KLM) 

 

Undervisningsfag 

Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik-

kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, 

håndværk og design, 

kristendomskundskab/religion, matematik, 

musik, natur/teknik, samfundsfag og tysk 

 

Praktik 

 

Bachelorprojekt 

Specielt for Bachelorprojektet gælder der 

følgende 

En bachelorcensor har: 

 Dokumenteret kompetence til at gennemføre 

og vurdere forsknings- og udviklingsprojekter 

med relation til folkeskolen. Det kan være 

formel uddannelse eller kompetencer 

tilegnet gennem medvirken i forsknings- og 

udviklingsprojekter gerne i relation til 

folkeskolen. 

 Faglige kompetencer i et eller flere af 

læreruddannelsens fagområder. 

 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.as

px?id=145748 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede videregående uddannelser 

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=1

42708 

 

Generelt 

Censorerne indstilles til beskikkelse så alle faglige 

kompetenceområder i Læreruddannelsen er 

dækket. Censorerne kan principielt varetage 

censur i alle fagområder inden for 

bachelorprojektet, men ved konkret allokering vil 

den enkelte institution kunne søge censorer med 

kompetencer inden for konkrete fagområder. 

 

Der er i øjeblikket beskikket 1225 censorer. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelser gør opmærksom på, at 

mindst en tredjedel af censorerne i censorkorpset 
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skal være personer, der har deres 

hovedbeskæftigelse uden for de 

uddannelsesinstitutioner, der udbyder 

videregående uddannelser på et af de 

ansættelsesområder, uddannelsen sigter imod 

(aftagercensorer). Endvidere skal der ved hver ny 

beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel 

af censorerne i censorkorpset.  

Ansøger skal ifølge § 23 stk. 1 dokumentere: 

1) indgående og aktuelt kendskab til 

uddannelseselementets forudsætninger, mål og 

metoder, 

2) specifik kompetence inden for et eller flere 

faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og 

3) aktuel viden om uddannelsens 

anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til 

aftagernes situation og behov. 

Censor medvirker ved eksterne prøver og 

ankesager. Om censorkorpsets virksomhed i 

øvrigt, herunder rådgivende virksomhed over for 

ministeriet og uddannelsesstederne se 

eksamensbekendtgørelsen. 

 

Honorering sker efter Finansministeriets regler og 

satser. 

 

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk i 

perioden 4. november til 5. december 2013, 

begge dage inkl. 

Ansøgningsskema - der skal anvendes - hentes på 

Censorsekretariatets website: www.censor-it.dk. 

Ansøgningen skal være Censorsekretariatet i 

hænde senest torsdag den 5. december 2013. 

 

Venlig hilsen 

Hans Krab Koed 

Censorformand 
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ANMELDELSER 
 

Kierkegaards stemme  

Sørine Gotfredsen: At leve med Kierkegaard. 
Kristelig Dagblads Forlag, 2013. 187 sider. 

Anmeldt af Steffen Støvring 

 

En dag sidder stud. theol. Sørine Gotfredsen i 
teologernes læsesal i Købmagergade og læser en 
opbyggelig tale af Søren Kierkegaard. Det er talen 
om Johannes Døber, Ham bør det at vokse, mig 
at forringes. Både indholdet og den inderlige tone 
rammer hende, og med ét er det, som om det 
netop er hende han taler til, at netop hun er Hin 
Enkelte. 

Hun har sat sig for som teologistuderende at lære 
Kierkegaards tanker at kende, men nu er det 
pludselig blevet et personligt anliggende. Hun 
ligesom hører hans stemme, og den stemme 
bliver ved med at følge hende. Nu læser hun 
ham, som han vil læses: til opbyggelse. Og dét får 
hun hårdt brug for, både i forbindelse med et 
opbrud fra et langvarigt, men umuligt 
kærlighedsforhold til en mand, der ikke vil hende 
så meget, som hun vil ham – og i forbindelse 
medet generelt opbrud i hendes liv og 
selvforståelse. 

Hun kan efterhånden – i lyset af Kierkegaards ord 
– se, hvor indsnøret hun almindeligvis er i en 
blanding af ængstelse og arrogance, på en gang 
selvoptaget og uden fodfæste. Det gives der 
mange eksempler på. Men langsomt indser hun, 
at det, hun er omfattet af, er den fortvivlelse, 
som Kierkegaard taler så meget om. Og som det 
gælder om, ikke at flygte fra, men indrømme og 
gå i dybden med. For så aner man konturerne af 
det modsatte, af den Instans, som vil noget med 
ens liv.  

Bogen er ikke en lærebog i Kierkegaard, men den 
fører læseren rundt i mange dele af hans 
tankeunivers. Tankerne om "mængden", som vi 
fortabes i.  Om Ånden der skaber uro, fordi den 
ikke lader sig spotte. Springet ind i troen. 
Uendelighedens dobbeltbevægelse, der forpligter 
én etisk og skaber ro og sikkerhed. Kærligheden, 

der bliver fast og sikker, når den gennemgår 
evighedens forvandling ved at blive til pligt. Det 
frugtbare ved at forudsætte kærligheden i det 
andet menneske. Glæden ved at blive sat fri i det 
timelige gennem en absolut bundethed til det 
Evige… 

Sideløbende med disse små introduktioner til 
centrale tanker, der er ledsaget af en række 
citater af Kierkegaard, hører vi så om det forliste 
forelskelsesforhold. Det skildres meget diskret. 
Som læser bliver man ikke det mindste berørt, i 
hvert fald ikke hvis det er mig, der er læseren. 
Den vidunderlige mand, som hun elsker, er uden 
kontur, en underlig anæmisk skikkelse. 
Lykkestunderne er uden gnist. Opløsningen er 
uden tragik, blot fyldt af langtrukken tristesse. 

Det personlige eksistentielle opbrud er skildret 
mere pågående. Vejen fra den selvkredsende 
arrogances fangehul og op i den friske luft. Hele 
opgøret med den overfladiske irreligiøse 
moderne kultur, som – uden rigtig at vide det – er 
fortvivlelse. Fortvivlelse og uegentlighed.  

Det er en bog, der på det tankemæssige plan 
medinddrager læseren i mange overvejelser og 
bevægelser.  Og selv om den som nævnt ikke er 
en Nietzsche-lærebog, er den vel værd at 
anbefale til enhver opvakt lærerstuderende til 
evt. supplerende læsning. 

 

Jørgen Riber Christensen og Steen Ledet 
Christiansen (red.): Monstrologi. Frygtens 
manifestationer. Interdisciplinære Kulturstudier, 
nr. 4, Aalborg Universitetsforlag 2012, 348 s. ill., 
250 kr. 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen     

 

"Monstrologi" med undertitlen "frygtens 
manifestationer" beskriver hvordan og hvorfor 
monstre er tegn på det, vi frygter. Og bogens 
forfattere, hjemlige som internationale forskere, 
kommer langt omkring i deres analyser af serier, 
film og romaner – eksempelvis Beowulf, Camilla, 
28 Days og The Waking Dead – og ikke blot 
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kommer de vidt omkring, de "tilbyder […] en ny 
vinkel på horrorgenren ud fra et genrehistorisk, 
kulturanalytisk og filmæstetisk perspektiv på 
fremstillingen af monstre". Ifølge antologiens 
fagfællesbedømmelse er der således tale om et 
væsentligt bidrag til forskningen í horrorgenren 
og monstrets betydning inden for litteratur, film 
og tv.  

At der er tale om forskning er man som læser ikke 
i tvivl om. Bogens abstraktionsniveau er højt og 
forfatterne gør ikke meget dyd ud af at få 
læseren med. Det vrimler med fagudtryk. Og det 
er en ærlig sag, men så burde de ikke på bagsiden 
have skrevet, at det også er en bog for alle 
kulturinteresserede. Det er en tekstsamling af 
forskere for forskere eller akademisk eller 
professionelle læsere. 

Med andre ord: antologiens kvaliteter til trods er 
den ikke egnet til undervisning, men kan 
glimrende fungere som lærerens opdatering om 
monstre på netop de indsatsområder, der er 
nævnt i indledningen. Og for filmfreaks er der 
rigtig meget guld og grønne skove i bogen. Og 
desværre, jo færre film inden for horror-genren, 
læseren er bekendt med, jo mere falmer skoven. 
Det kan virke nedslående, men omvendt er jeg 
ikke i tvivl om, at de mange spændende analyser 
kan få den mindre velbevandrede horror-film-
læser til at se nogle af de omtalte film. Men som 
sagt, for filmfreaks er der mange fine oversigter – 
eksempelvis "Horrorfilmens monsterhistorie" og 
monstertyper i Jørgen Riber Christensens artikel, 
hvor han så i den efterfølgende artikel 
"Monstervisualiseringer" undersøger, hvordan 
man viser det, der ikke findes – et emne også 
Torben Rølmer Bille tager op i en undersøgelse af 
den amerikanske forfatter H.P. Lovecrafts værker. 
Og fra en lidt anden vinkel ser Isabella van Elferen 
i "Sonic Monstrosity" på lydens evne til at 
legemliggøre det, vi ikke kan forestille os. I et par 
andre artikler er der zombier på programmet – 
således Fred Botting "Zombie, Romance, 
Comedy" – og disse skabninger har i de sidste år 
fået en voldsom renæssance på det store lærred, 
ja, en næste kultagtig karakter ligesom varulve og 
vampyrer, der også behandles indgående 
eksempelvis i Kim Toft Hansens "Batailles 
godnathistorie. Jean Rollin, True Blood og den 
erotiske vampyr". 

Monstres mange betydninger ridses fint op i 
indledningen, hvor monstret ses som en måde at 
fortolke verden på, som noget korrupt eller 
korrumperende, der inficerer eller forandre vores 
krop eller psyke, som en markering af samfundets 
grænser ved netop at overskride disse grænser. 
Desuden kan frygten for monstret kædes 
sammen med den modsatrettede bevægelse, 
begæret, i den kendte kobling mellem som vi 
også kender fra det hellige eller numinøse, som 
Rudolf Otto definerer som "mysterium 
tremendum et fascinans". Endelig er monstrets 
krop altid en kulturel krop, der afspejler 
afvigelser og abnormalitet og dermed afslører, 
hvad der er marginaliseret og kulturelt 
uacceptabelt. 

Monstrologien er dog ikke kun en akademisk 
disciplin. I den populære lille serie 
"Tænkepauser" har Mathias Clasen udgivet 
"Monstre", der er en pixi-udgave af hans artikel i 
antologien "Biokulturel Mostrologi – Illustreret 
ved Dennis Jürgensens Relief"", hvor læseren 
føres ned i evolutionens undergrund og op igen 
for at forklare vores frygt for monstre. Clasen 
stiller sig skeptisk overfor den konstruktivistiske 
monsterforståelse eller ser den alene som en brik 
i et større puslespil. I stedet peger han på 
biokulturel monstrologi, der inddrager såvel 
frygtens kulturhistorie som frygtens 
naturhistorie. Det er et grundvilkår for 
mennesker og vores evolutionære forfædre, at 
være på vagt overfor lyde og især 
fremmedartede eller farlige lyde og efterfølgende 
afkode eller fortolke disse lyde, der kan henføres 
til en mulig fare i omgivelserne. Vores 
reaktionsmønster over for farer, der fremkalder 
henholdsvis frygt og angst, er således en del af 
vores nedarvede kognitive arkitektur: vi har, 
skriver Clasen, levet side om side med virkelige 
blodtørstige "monstre" i størstedelen af vores 
udviklingshistorie og det har sat sig dybe spor i 
vores genetiske konstruktion. Ud fra denne 
mostrologi kobler Clasen så nutidens fascination 
af monstre ind i vores evolutionære forhistorie. 
Det er spændende læsning og pludselig forstår vi, 
hvorfor vi instinktiv ikke bryder os om uvante 
lyde, fremmede mænd eller store aggressive dyr. 
Det stammer alt sammen fra vores fortid på 
savannen. 
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Man kunne ønske, at mange af de spændende 
analyser fra tv-serier, film og litteratur kom i en 
pixi-udgave, så læserskaren kunne mangedobles, 
for emnet er utrolig spændende og frem for alt, 
det er netop de serier, de film og den litteratur, 
der optager og fascinerer de unge. Og har vi dem 
først der, ja så kører undervisningen jo stort set 
af sig selv. 

 

Nils Hammarén og Thomas Johansson: Identitet 
- kort og godt. Samfundslitteratur 2010, 170 kr. 

Carl-Göran Heidegren: Anerkendelse - kort og 
godt. Samfundslitteratur 2010, 170 kr. 

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen 

 

Ja, indrømmet, det er med meget forsinkelse, at 
der et par år eller tre efter udgivelsen først nu 
kommer en anmeldelse, men men…. ligesom god 
vin, der skal gennemgå den malolaktiske gæring 
for at modningsprocessen kan komme i gang, så 
har de to bøger i "kort og godt"-serien heller ikke 
mistet kraft og fylde af at vente på den åndelige 
indtagelse.  

Umiddelbart giver "kort og godt" associationer til 
en Pixi-udgave af tunge bøger om identitet og 
anerkendelse, men man skal ikke lade sig snyde 
hverken af titel eller det lille handy format. Det 
kræver lidt kondi at komme igennem denne halv-
maraton af teoretikere, deres teorier og et 
festfyrværkeri af begreber, men det imponerende 
er, at vi ikke blændes af "oplysningen" eller 
svæver op i de højere luftlag, men fastholder 
jordforbindelse, så der hele tiden er fast grund 
under fødderne og målet holdes for øje: at 
orientere læseren om de aktuelle diskussioner 
inden for deres emne på en overskuelig måde. Og 
læg så hertil mange fine konkrete eksempler, der 
hele tiden supplerer teorien. Således er der i 
"Anerkendelse" otte spændende 
praksiseksempler, der i høj grad også kan være til 
inspiration for de studerende i deres eget arbejde 
med anerkendelse. 

Og når bøgerne så er læst, fungerer de 
fremragende som opslagsværker – og i en 
undervisningssituation er det nemt lige at 

fotokopiere nogle sider her og der – og så er den 
time hjemme. 

"Identitet" er op mange måder et farligt begreb, 
fordi det kan bestemme, cementere og definere 
forskellige kulturelle og sociale positioner, så 
hvorfor ikke opgive det, foreslår Stuart Hall for så 
i samme åndedrag at fastslå, at identitet, når vi 
bruger det, altid skal medtænkes i en teoretisk og 
politisk sammenhæng, for identitet er som et 
mellembegreb et begreb mellem 
samfund/strukturer/institutitioner og det 
subjektive plan, hvor individet eller aktøren 
forholder sig til sig selv og sin omverden, der 
både omfatter den lille verden, hverdagslivet, og 
den store, de historiske forandringsprocesser. 
Identitetsanalysen foregår således på tre 
refleksive niveauer: samfund/kultur, hverdagsliv 
og subjekt. 

Identitet er ikke overraskende et mangearmet 
begreb: Identitet i et udviklingspsykologisk 
perspektiv, som social rolle og proces, som livsstil 
og mode og som national og kollektiv identitet og 
Hammerén og Johannson kommer fint omkring 
det hele – og det samme gælder det særdeles 
spændende kapitel om "Cyperspace, medier og 
identitet i relation til, hvorledes menneskers 
forhold til virkeligheden ændres gennem deres 
brug af medierne og hvorledes de ny 
kommunikationsformer ophæver fysiske og 
sociale begrænsninger og dermed indvirker på 
vores organisering af dagliglivet. Og køres linen 
helt ud også på længere sigt ophæver grænsen 
mellem den imaginære virkelighed og den 
"virkelige" virkelighed", som eksempelvis 
Baudrillard, hævder. I den forbindelse er 
forfatterne omkring den diskursive identitet, hvor 
grænsen mellem mediernes diskurser og vores 
dagligdag flyder ud i en gråzone, så vi får en 
medialiseret virkelighed.  

I den verserende debat omkring drenge- og 
pigeidentitet, han, hun og hen er 2.del af bogen 
"Kroppen og kønnet – intersektionelle 
udfordringer" særdeles spændende. Eksempelvis 
gennemgangen af de mange positioner mellem 
essentialisme og konstruktivisme: er kønnet, 
kroppen og seksualiteten en konstruktion, er alt 
diskurs og tekst og hvis ikke, hvor meget biologi 
hænger der ved. I den forbindelse giver 
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forfatterne nogle illustrative empiriske eksempler 
på, hvordan subversive kønsidentiteter kan 
konstrueres blandt unge kvinder og mænd i dag.  

Forfatterne slutter af med at konkludere, at der 
findes flere "sandheder" om identitet afhængig af 
udgangspunkt og perspektiv og at forskellige 
positioner relateres til forskellige perspektiver, 
hvoraf de vigtigste er essentialisme-
konstruktivisme, kerne-proces, forskel-
kompleksitet og individuel-kollektiv – og så 
opsummeres begreberne igen – og læseren 
nikker "godt gået". 

Og således nikkende kan læseren med sindsro 
læse videre i "Anerkendelse – kort og godt", der 
har de samme kvaliteter som "Identitet". 
Forfatteren kombinerer fint mellem teori og 
praksis, så der kommer kød og blod på de 
teoretiske abstraktioner. 

1.del af bogen er teorihistoriske perspektiver 
med en fin kort og fyldig gennemgang af Ficthe 
og Hegel, Mead og Goffman og Taylor og Todorov 
for så at servere hovedretten med Honneth og 
Voswinkel. I 2.del er overskriften "Systematiske 
perspektiver", hvor en lang række praktiske 
eksempler analyseres ud fra tre grundlæggende 
niveauer: 1) et interpersonelt eller mikro-niveau, 
som kommer til udtryk i holdninger, gestus og 
handlinger, 2) et historisk og samfundsmæssigt 
niveau, et mellemniveau, hvor anerkendelse er 
den kvalitet, en mellemmenneskelig relation 
udviser i et tidsmæssigt perspektiv og endelig 3) 
et mellem eller makro niveau, hvor anerkendelse 
ses i relation til institutionaliserede 
anerkendelsesstrukturer. 

Bogens anvendelighed i en 
undervisningssammenhæng viser sig bl.a. ved de 
mange praksiseksempler som "Unge 
voldsudøvere", "Anerkendelse og seksualiseret 
vold mod kvinder", "Handicap og anerkendelse" 
(helt relevant set i lyset af de seneste 
undersøgelser omkring de ikke-handicappedes 
vilje/lyst til at være sammen med handicappede), 
"Relationen mellem voksne og børn i 
daginstitutioner", "Lærerarbejde og anerkendelse 
i skolen" og "Fra forfølgelse til tilintetgørelse – 
Det Tredje Rige og jøderne" – for nu at nævne de 
fleste. 

Bedre sent end aldrig – og disse bøger ligger ikke 
under for aldringen, men har det som sagt, som 
en god vin: de holder sig. 

 

MEDBORGERSKAB PÅ SPIL af Lakshmi 
Sigurdsson og Keld Skovmand. Forlaget Klim 
2013. 

Anmeldt af Frank Kærgaard 

 

Hvis titlen forekommer læseren bekendt, kan det 
skyldes, at forfatterne allerede i 2010 udgav et 
spil med samme navn. Jeg kender ikke spillet og 
forholder mig derfor udelukkende til bogen, som 
er udkommet i foråret 2013. Brugere af spillet vil i 
bogen møde de samme 12 begreber og 12 
tænkere, som indgår i dette, og for dem vil bogen 
være et supplement. Men som forfatterne skriver 
i indledningen, kan den læses uafhængigt af 
spillet. Det kan jeg bekræfte. 

De 12 begreber, som tages under behandling er: 
demokrati og medborgerskab, sekularisering, 
modernitet, pluralisme, religion, kultur, etik, 
offentlighed, minoritet samt globalisering og 
verdensborgerskab, i alt 10 kapitler idet de to 
førstnævnte og de to sidstnævnte emner af 
indlysende grunde belyses under ét. De valgte 
begreber er, som det hedder i indledningen 
"nødvendige redskaber til at forstå de 
problemstillinger, der knytter sig til diskussionen 
af medborgerskab i dag…" og jeg kan kun erklære 
mig enig i forfatternes opfattelse, at det at være 
godt hjemme i ovennævnte begreber også er "en 
forudsætning for at kunne deltage kvalificeret og 
nuanceret i den." 

De 10 opslag er skåret over samme skabelon: 
begrebets grundbetydning, dets brug og 
udvikling, perspektivering og professionsrelevans. 
Og så er der til hvert begreb knyttet et sæt 
arbejdsspørgsmål som et hjælperedskab til 
fordøjelse og problematisering af stoffet. Af 
særlig værdi er den bro, som bygges til bogens 
andel del, idet der efter gennemgangen af hvert 
enkelt begreb anføres forslag til kildetekster, som 
er relevante for begrebet. Disse tekster er 
forfattet af nogle af de 12 tænkere, som 
præsenteres. Når man for eksempel er nået til 
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ende med begrebet Etik, henvises der til 
kildetekster af Aristoteles, Rousseau, Kant, de 
Beauvoir, Løgstrup, Arendt og Taylor. 

De øvrige tænkere er Martin Luther, John Locke, 
Karl Popper, Jürgen Habermas og Martha 
Nussbaum. Man vil bemærke, at forfatterne har 
brudt med den tradition, at den europæiske 
idehistorie skal fremstå som en kongerække af 
mænd. Det skal de ikke have utak for. Især 
forekommer det prisværdigt, at Hannah Arendt 
har fået plads med en præsentation og et centralt 
citat om den menneskelige pluralitet. 

Forfatterne nævner en række sammenhænge og 
uddannelser, hvor bogen vil kunne finde 
anvendelse, men mest oplagt er det naturligvis at 
inddrage den i undervisningen i det fag i lærernes 
grundfaglighed, hvor medborgerskab indgår som 
en integreret del. Måske var det derfor, jeg ved 
første øjekast troede at se navnet på mit 
undervisningsfag på bogens forside. Men – nåh 
nej, det er jo forlagets logo, hvor "i’et" står på 
hovedet og har en anden farve end de øvrige 
bogstaver; derfor står konsonanterne så tydeligt 
frem: KLM. Det er et kuriosum, der giver god 
mening i dette tilfælde. Det ville være muligt at 
bruge bogen som grundbog, hvis man er 
opmærksom på, at perspektivet er M. Men det er 
klart, at der så skal findes andre materialer, som 
tager højde for K og L, for at alle emner i 
modulplanen bliver dækket ordentligt ind. Selv 
har jeg valgt en grundbog, som dækker bredt, 
men MEDBORGERSKAB PÅ SPIL er opført som 
alternativ litteratur på de studerendes liste, fordi 
jeg ser den som et godt redskab for den, der 
gerne vil supplere sin viden om de nævnte 
begreber og tænkere. 

 

Dieter Henrich: Når værker kommer til verden. 
Om filosofiske værkers genese. Philosophia 2013 
(tysk 2011), 202 sider. 

Af Johannes Adamsen, lektor, ph.d., 
Læreruddannelsen i Aarhus 

 

Ser man på moderne oversigtsværker om filosofi 
og ligeledes på filosofihistoriske værker, så kan 
man let få en for så vidt ikke uberettiget idé om 

at filosofi i det 20. og 21. århundrede er lig med – 
i det højeste – filosofiske discipliner, fx etik, logik, 
politisk filosofi osv., men ikke sjældent opløses 
filosofi i sociologi og psykologi. Mange ikke-
fagfilosoffer (hvad fagfilosoffer så end er) vil uden 
at blinke ret meget mene at de største filosoffer 
er folk som Habermas og Foucault, men det er 
nok alligevel skin. Herhjemme kan vi selvsagt sige 
Løgstrup – og i den pædagogisk-filosofiske verden 
måske Kemp eller endda Lars-Henrik Schmidt. 

Men endnu er der hvad man endda med 
traditionens ret kan kalde egentlige filosoffer, 
trods det at en viis mand for ikke mange år siden 
hævdede at man var bundet til at være epigoner. 
En af disse er tyske Dieter Henrich (f. 1927), 
jævnaldrende med Habermas, og tæt forbundet 
med to andre af det 20. århundredes store, 
Heidegger og Gadamer. 

Henrich foreligger nu, meget fortjenstfuldt, på 
dansk med en i omfang lille bog, men i indhold 
koncentreret, tankerig. De store værker på dansk 
kommer vi nok til at vente på en rum tid (læs: det 
sker nok ikke), trods det at der i dem er andet og 
meget mere end højt specialiserede 
undersøgelser af tilsyneladende begrænsede 
problemstillinger. 

De relativt få som kender Henrich vil nok mest 
forbinde ham med den nu klassiske undersøgelse 
af 'Fichtes ursprüngliche Einsicht'. I de næsten 
halvtreds år siden har Henrich udgivet mange 
bøger, ja større værker, men det meste har 
tidsmæssigt været koncentreret om Kant og den 
tyske idealisme. I den forbindelse har han i 
metodisk henseende brudt nye veje med den 
såkaldte konstellationsforskning, dvs. en 
forskning som agter på ikke bare et filosofisk 
værks mange implicitte og eksplicitte samtaler 
med betydningsfulde samtidige (fx og især Hegel, 
Schelling og Hölderlin), men som også af den 
grund undersøger det Henrich kalder en filosofisk 
konstellations mange tilløb og udkast i form af 
efterladte noter og manuskripter. Det siger sig 
selv at en sådan forskning forudsætter en 
betydelig fylde i form af efterladte skrifter. 
Hvilket også reelt forudsætter at vi nærmer os 
nyere tid, idet vi ikke har meget af den slags før 
det 18. århundrede. Denne arbejdsmåde bringer 
ham tæt på fremtrædende idéhistorikere (bedre: 
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intellectual historians) som Quentin Skinner, 
Richard Tuck og J.G.A. Pocock, men til forskel for 
især Skinner (se s. 115 ff., hvor Skinner, Rorty og 
Foucault sættes i kritisk perspektiv) insisterer han 
på at der er andet og mere end handling og andet 
og mere end magt, der er og bliver en genuin 
filosofisk indsigt, en indsigt som på engang ser 
verden som en sammenhængende helhed og som 
er livsorienterende. 

Denne bog med den hverken særligt 
appellerende eller særligt mundrette titel 
uddyber et særligt, men så godt som uudforsket 
aspekt af filosofien, nemlig selve undfangelsen af 
en filosofisk indsigt. Ikke bare en idé, ikke bare en 
løsning på et problem, men en ny samlet 
konception af verden, en konception (til dels 
svarende til Hegels 'System') som på én og 
samme tid overvinder en filosofs diagnosticering 
af tidligere filosofiske udkasts mangler og 
udkaster et nyt sammenhængende bud. Denne 
konception, som Henrich forstår den, indeholder 
fire sammenhængende momenter: For det første 
skal den overvinde de hidtil eksisterende mangler 
og utilstrækkeligheder i den foreliggende filosofi; 
for det andet skal den tjene til at inddrage 
subjektet i et livsorienterende bevægelse; for det 
tredje skal den være af en sådan indre 
beskaffenhed, sammenhæng og totalitet at den 
virkelig kan gælde som en rationel indsigt, som – 
for det fjerde – derfor kan være også et værks 
genese, igennem og trods de mange problemer 
og hindringer der skal overvindes i den diskursive 
proces. (Men det er for øvrigt ikke sikkert at et 
værk faktisk lader sig udarbejde på baggrund af 
den oprindelige indsigt, tænk bare på Heidegger 
og Wittgenstein.) 

Dette bringer Henrich til at overveje en række 
dermed forbundne spørgsmål, problemer og 
udfordringer. Hvordan er forskellen til religiøse 
åbenbaringer og til andre former for kreative 
processer, fx kunstneriske? Hvordan er graden af 
rationalitet i det filosofiske projekt – dvs. er det 
overhovedet filosofi? – hvis det har karakter af en 
pludselig indsigt, et heureka? Hvordan er 
sammenhængen mellem en sådan pludselig 
indsigt, hvis 'pludselighed' er forberedt gennem 
måske mange års grublen, og filosoffens liv og 
virke? Hvordan forstås et filosofisk værk, hvis det 
ikke bare er rationel diskurs, en tankegang, men 

noget som har karakter af en dybtgående 
nyorientering af både subjekt og 
verdensforståelse? Står ikke selve det subjektive i 
en oprindelig indsigt i vejen for samme indsigts 
karakter af rationel diskurs? 

Henrich tager ikke mindst disse spørgsmål op, 
men viser også indledningsvis relevansen af 
denne forståelse af konceptioners og værkers 
genese i gennemgang af Kant, Descartes og 
Hegel, af Wittgenstein og Heidegger (i denne 
rækkefølge). 

Bogen er overordentlig væsentlig, ikke bare fordi 
Henrich introduceres for et mestendels 
dansklæsende publikum, men fordi han kalder en 
noget diffus og aporetisk (og af og til anorektisk) 
filosofi tilbage til filosofiens centrum. Hvis man 
altså med Henrich accepterer at fx Habermas' 
tanker om overvindelse af subjektivitetsfilosofien 
ikke er et imperativ, og hvis man til dels derfor 
accepterer – eller er villig til at genoverveje – at 
tre ting kan og bør orientere filosofien i en 
sammenhængende, kompleks problemstilling, 
nemlig subjektivitet, metafysik og modernitet. 

Sune Liisberg, som også har oversat til et ikke let, 
men ordentligt og hæderligt dansk, og Anders 
Moe Rasmussen, begge Aarhus Universitet, har 
skrevet et veloplagt, vidende og informativ 
introduktion til både bogen og Henrichs 
forfatterskab. 

 

Samfundsbyggeren. Artikler om Grundtvigs 
samfundstænkning. Ove Korsgaard og Michael 
Schelde, eds., Forlaget Anis, 2013 

Anmeldt af Laura Lundager Jensen 

Der er ingen tvivl om at Ove Korsgaard og 
Michael Schelde med deres antologi 
Samfundsbyggeren indrammer et rigtigt 
spændende og bestemt også aktuelt emne. 
Antologiens overordnede projekt er gennem en 
række artikler at afdække, på hvilken måde N.F.S. 
Grundtvig som samfundstænker har præget 
diskussionen bag nationalstaten og demokratiets 
indførsel i Danmark. Det er således ikke så meget 
teologen og skolemanden Grundtvig, der denne 
gang er i kikkerten, men spørgsmålet om, 
hvordan Grundtvigs tanker om dannelse af det 
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danske folk, opbyggelse af et samfunds 
fællesskab og nationens rolle, der på forskellig vis 
behandles.  

Emnet er oplagt at fokusere på, da Grundtvig som 
centralt placeret politiker var med til at præge en 
af de mest spændende perioder i 
Danmarkshistorien. Den periode, hvor det danske 
samfund forvandles fra at være et standssamfund 
med enevælde til demokratisk nationalstat båret 
af et ganske homogent folk. Idet Danmark i 
perioden mister sit multinationale præg fra 
hertugdømmerne mod syd til Norge mod nord til 
at blive en homogen nationalstat. Og Grundtvig lå 
ikke på den lade side. I følge Ove K. Petersen var 
han blandt "de mest forkætrede af alle deltagere 
i den politiske debat".  Først som medlem af den 
Grundlovsgivende Rigsforsamling i 1848, i 
folketinget fra 1849-58 og senere som i 
Landstinget i 1866. 

Antologien spænder vidt. De første artikler af Ove 
K. Petersen, Johannes Adamsen, Michael Böss, og 
Ove Korsgaard belyser på forskellig vis, hvordan 
Grundtvigs tanker om folket og samfundet i 
forhold til nationen, har præget den måde vi i dag 
tænker nation og nationalisme. Her er Johannes 
Adamsens og Michael Böss betydningsfulde 
bidrag, hvor en pointe er, at selvom Grundtvig 
nok har lignet sine samtidige samfundstænkere, 
har han samtidig haft sin særlige tilgang til 
emnet. Ove K. Petersen tager i sine overvejelser 
fat i myten Grundtvig, idet han inspireret af ny 
forskning om legenders og historiske 
personligheders betydning for nationers 
selvforståelse diskuterer Grundtvigs rolle som 
legende i den danske nationale udviklingshistorie.  
Ove Korsgaard leverer hertil en flot fremstilling af 
bevægelsen fra det luthersk inspirerede 
standssamfund til et samfund samlet af et 
åndeligt broderfolk - eller i alt fald drømmen om 
det.    

De resterende artikler er mere uensartede. 
Meget aktuelt behandler Martin Schwarz Lausten 
Grundtvigs syn på jøder og jødernes rolle i 1800-
tallets jødefejder, hvilket han gør med en for ham 
typisk lærdhed og grundighed. Kim Arne Petersen 
ser i sin artikel på Grundtvigs og 
grundtvigianernes sociale engagement set i 
forhold til velfærdstatens udvikling. Inge 

Adriansens leverer en meget skarp og 
umiddelbart genkendelig analyse af den 
grundtvigske symbolverden, der har dannet 
ramme om den grundtvigske selvforståelse op 
gennem tiden.  

Alt i alt giver antologien en bredt billede af, 
hvordan Grundtvig som barn af sin tid, har været 
med til at præge den danskernes syn på sig som 
folk, samfund og nation. Man kunne overveje om 
artiklen om grundtvigske dansk-amerikanere taler 
så direkte ind i sammenhængen, skønt emnet er 
ganske interessant. Kun Urban Claessons artikel 
Sverige-landet uden en Grundtvig, når efter min 
menig ikke rigtigt frem til en klar pointe, hvilket 
kan skyldes hans noget ensidige valg af reference 
til belysning af Grundtvig og Grundtvigs kirke og 
menighedssyn. 

Men alt i alt gennemarbejdet, god læseværdig 
antologi, der måske nok bliver svær 
emnemæssigt at læse som pensum i den nye 
læreruddannelse, men absolut god at blive klog 
på. 

Laura Lundager Jensen. Seminarielektor i fagene 
KLM, Kristendomskundskab/religion og historie. 
Cand. Teol. Master i Medborgerskab og 
Valgmenighedspræst i Osted valgmenighed.    

Fra bogens bagside: 

Med samfundsombygningen blev 
nationsbegrebet, folkebegrebet, statsbegrebet, 
frihedsbegrebet og trosbegrebet helt centralt. 
Ombygningen rejste et hav af spørgsmål? Hvad 
skulle man forstå ved frihed? Skulle der være 
religionsfrihed og ytringsfrihed? Hvad med 
begreberne folk og nation? Var folket og 
nationen identisk med eller noget andet end 
almuen? Hvilken rolle spillede symboler og 
ritualer for etablering og opretholdelse af en ny 
samfundsorden? Hvordan skulle forhold mellem 
staten, kirken og skolen organiseres? Skulle 
skolen fortsat danne børnene til gode kristne? 
Eller til gode borgere? Hvad med jøderne? Kunne 
de indgå i folket og nationen? Og hvad med de 
fattige? På hvilken måde skulle samfundet tage 
sig af dem? Hvordan skulle man forholde sig, hvis 
man emigrerede? Skulle man søge at fastholde 
en national identitet eller lade sig assimilere? 
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Fra den nytestamentlige og oldkirkelige verden 

Fem anmeldelser af Niels Willert, lektor, dr.theol. Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, UCC. 

 

Bernhard Lang: Jesus - en jødisk kynikers liv og 
lære. Oversat og med forord af Hans J. Lundager 
Jensen. 301 sider; 249 kr.  
Forlaget Univers, Aarhus 2012. 

 

Bernhard Lang er tysker og har været professor i 
religionsvidenskab og Det Gamle Testamente ved 
forskellige tyske universiteter, sidst i Paderborn. 
Han er blevet udnævnt til æresdoktor ved Aarhus 
Universitet, hvor han også deltager i et større 
tværgående religionsvidenskabeligt projekt, hvor 
forskere inden for historie, teologi, 
religionsvidenskab og antropologi er gået 
sammen om at kortlægge religionshistorien fra 
tidligste tid og frem, et projekt der ledes af 
Anders Klostergaard Petersen og Hans Jørgen 
Lundager Jensen. Det er i sammenhæng hermed, 
at oversættelsen til dansk af denne bog ved 
sidstnævnte professor og projektleder skal ses. 
Og netop denne bog går på tværs, i dette tilfælde 
ved at kaste lys over den historiske Jesus, hvis 
kulturelle baggrund hævdes at være såvel jødisk 
som græsk hellenistisk, nærmere bestemt have 
rødder på den ene side i den gammel-
testamentlige profetisme, i særlig grad 
profeterne Elias og Elisa, og på den anden side i 
den græsk hellenistiske filosofiske retning, 
kynismen, hvis nok mest kendte skikkelse er 
Diogenes fra Sinope (403-323 f.Kr). 

Bogen udkom i Tyskland i 2010, og på tysk hedder 
den "Jesus der Hund. Leben und Lehre eines 
jüdischen Kynikers." Som Hans Jørgen Lundager 
Jensen skriver i det perspektivrige forord, så giver 
denne titel meget god mening, dersom man 
allerede har læst bogen og dermed fået dens 
særlige pointe frem til sidst, at Jesu liv og lære var 
at sammenligne med en kynisk filosofs liv og 
lære. Som bekendt har kynikerne navn efter 
deres beskedne levevis, hvor de praktiserede et i 
forhold til civilisationen afstandtagende liv som 
en hund (jf. det græske ord for hund kyon!). Men 
det ved man ikke, når man begynder på bogen, 

og derfor har oversætteren gjort klogt i at 
oversætte titlen til "Jesus – en jødisk kynikers liv 
og lære." Bernhard Langs Jesusbog kan ses som 
et bidrag i rækken af Jesusbøger inden for de 
sidste par årtier, hvor jagten på den historiske 
Jesus har tenderet i retning af en 
kontekstualisering, der enten lægger vægten på 
Jesu jødiske baggrund eller kaster lys over 
Jesusskikkelsen ved at se ham på baggrund af den 
græsk hellenistiske kyniske filosofiske retning. I 
forhold til denne Jesusforskning må Langs bidrag 
siges at være en syntese, der fremhæver den 
komplekse kulturelle baggrund i såvel 
gammeltestamentlig tradition som græsk 
hellenistisk filosofi. Den fra kirkefaderen 
Tertullian velkendte modsætning mellem teologi 
og filosofi, udtrykt med bynavnene Jerusalem og 
Athen, synes således brudt ned med dette 
syntese-skabende forskningsbidrag. Og det er i 
sig selv en god anledning til at kaste sig ud i 
denne i øvrigt letlæste bog, godt oversat til et 
mundret dansk. 

Bogen er også bygget klart op, begyndende med 
et overordnet kulturhistorisk perspektiv, der 
introducerer tiden mellem 800 og 200 f.Kr. som 
en særlig tidsalder, en såkaldt aksetid, hvor 
menneskeheden erfarede en enestående 
intellektuel opblomstring lige fra Kina til 
Grækenland. Og med Alexander den Stores 
hellenisering af middelhavsverdenen var vejen 
banet for den større kulturelle smeltedigel, der 
også omfattede en hellenisering af dele af den 
antikke jødedom. Hvad angår den kyniske filosofi, 
så kan der påvises jødisk reception heraf allerede 
i 200-tallet f.Kr. Det er et vigtigt argument, 
dersom man vil se skikkelser som Johannes 
Døberen og Jesus i lyset af også denne filosofiske 
retning, der lagde vægt på at praktisere det mest 
muligt enkle liv. Men inden vi skal høre nærmere 
om disse hundefilosoffer, bevæger Bernhard Lang 
sig i bogens første del tilbage til de to 
gammeltestamentlige profeter Elias og Elisa, 
gennemgår fortællestoffet om dem og drager 
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sammenligninger mellem de 
gammeltestamentlige og de nytestamentlige 
fortællinger, hvor i særlig grad Elias spiller en 
væsentlig rolle. Enkel levevis, discipelkreds, 
helbredelser, underfulde handlinger, herunder 
bortrykkelse til himlen, og konflikt med 
magthaverne er fællestræk i fortællestoffet om 
henholdsvis profeterne og Jesus. I bogens anden 
del giver Lang os så et grundigt indblik i den 
kyniske filosofi, herunder i særlig grad dens etiske 
praksis med udgangspunkt i Sokratesskikkelsen, 
der som bekendt også i oldkirkens forsvarsskrifter 
for kristendommen blev sammenlignet med 
Jesus. Hvad der imidlertid er væsentligt, er 
påpegningen af kynisk filosofi i den antikke 
jødedom, i særlig grad i Prædikerens Bog og hos 
den jødiske filosof Filon. I sin gennemgang af 
kynismens filosofiske menneske- og verdenssyn 
er især afsnittet om kynikeren som den sande 
konge (side 112ff.) interessant, for her, 
forekommer det mig, er der grund til at overveje, 
om ikke evangeliernes fremstilling af Jesus som 
den sande konge, navnlig Markusevangeliets 
fremstilling af den korsfæstede Jesus som 
jødernes konge, henter inspiration fra kynismen. 
Hertil kommer de græske mytologiske figurer 
Zeus og Herakles, hvor man kan fristes til at drage 
paralleller til faderguden og hans søn Jesus. At 
der i den kyniske retning også er fokus på 
sjælesorg, ikke voldsetik og fjendekærlighed, er 
alt sammen træk, der endnu engang viser, hvor 
meget Jesusbevægelsen med dens ethos er 
præget af samtidens tilsvarende idealer. 

Dette og meget andet gør denne bog til 
spændende og medrivende læsning, men også til 
modsigelse, ikke mindst når forfatteren så 
ihærdigt taler for sin sag uden påviseligt at have 
ana-lyseret de nytestamentlige tekster og 
dermed sondret mellem historisk tradition og 
redaktionelle tendenser, sagt med andre ord, 
uden at sondre mellem den historiske Jesus og 
den narrative Jesus. At den historiske Jesus skal 
have været i besiddelse af den græske dannelse, 
som Bang tillægger ham, er nok også en påstand 
uden tungtvejende evidens. Men fascinerende - 
forførende - er bogen, også når Lang slutter af 
med en aktualiserende referencer til nyere 
europæiske for-fattere og videnskabsfolk såsom 
Diderot, Gehlen, Popper, Foucault og Sloterdijk. 

Ja, Diogenes i tønden har ikke levet forgæves, kan 
til enhver tid kaldes frem, når samfundet udvikler 
sig foruroligende i materialistisk og teknokratisk 
retning. Måske han sammen med Sokrates havde 
fortjent en bedre plads i Dantes "Den 
guddommelige komedie", hvor de begge er 
anbragt i helvede, om end i udkanten og på et 
næsten lidelsesfrit sted. 

Denne bog er anbefalelsesværdig i 
undervisningsfaget, og selv vil jeg glæde mig til 
næste gang at skulle undervise i den tidligste 
kristendom, hvor jeg uden tvivl vil læse den 
sammen med de studerende. Det er nemlig mere 
end faglig læsning, også frugtbar og konstruktiv 
læsning i et dannelsesfag. 

Redaktørens note: Bogen fås også som ebog. Den 
koster 119 kr. 

 

Søren Holst og Christina Petterson (red.): Den 
store fortælling. Festskrift til Geert Hallbäck. 462 
sider; 299 kr (e-bog 179 kr.). Forlaget Anis, 
København 2012. 

 

"Den store fortælling" er ikke et festskrift i 
anledning af en bestemt persons runde 
fødselsdag. Anledningen er desværre den triste, 
at man har måttet sige farvel til Geert Hallbäck på 
et alt for tidligt tidspunkt, eftersom han sidste år 
(2012) valgte at gå på pension af 
helbredsmæssige årsager. Men når dette så er 
sagt, må man glæde sig over denne flotte hyldest 
til en fremragende formidler af den 
nytestamentlige litteratur. Det er nemlig et 
meget flot festskrift, der på en gennemtænkt 
måde fra redaktionens side (Søren Holst og 
Christina Petterson) er sat sammen på en sådan 
måde, at det afspejler såvel dybde som bredde i 
Geert Hallbäcks mangeårige beskæftigelse med 
såvel de nytestamentlige skrifter som de spor, de 
har afsat sig i europæisk kunst, i litteratur, i 
billedkunst, i teater, i musik og i film. Bogen er 
delt op i tre dele, først en del om 
Markusevangeliet, så en del om resten af Bibelen, 
og til sidst en del om formidlingen i teater og 
meget andet. Der er mange bidrag, alt i alt 29 
bidrag, hvortil kommer en afsluttende bibliografi 
for årene 2008-2012, hvormed der er fulgt op på 
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en tilsvarende bibliografi i Geert Hallbäcks egen 
bog "Hvad jeg skrev….Udvalgte artikler om det 
Nye Testamente og andre ting." fra 2008. 

Der er mange spændende artikler, der også kan 
være inspirerende i undervisningen på 
læreruddannelsen. Lad mig nævne et udvalg. I 
den første del skriver først Ole Davidsen om 
officerens bekendelse i Mark 15,39 med 
inddragelse af semiotiske fortolkningsredskaber, 
ganske i Hallbäcks ånd. Troels Engberg-Pedersen 
peger på korsteologiske paralleller mellem Paulus 
og Markus eller rettere, hvordan Markus har 
narrativiseret paulinske temaer vedrørende 
efterfølgelse af den korsfæstede. Engberg-
Pedersens særlige interesse for Paulus har 
Hallbäck ikke delt på samme måde, så hvorfor 
ikke pege på nogen ligheder frem for at fokusere 
på forskelle! Heike Omerzu har en spændende 
artikel om, hvordan Markus i sin korsteologiske 
lidelseshistorie fremhæver Jesu lidelse, ikke 
mindst i Getsemanescenen, på en sådan måde, at 
portrætteringen af Jesus får karakter af polemik 
vendt imod datidens fremhævelse af den ædle 
død. Det er en strategi, hvormed kristendommen 
i antikken kom til at skille sig ud og også blev 
skældt ud herfor i forhold til vante græsk 
romerske idealer, idealer der til gengæld blev 
imødegået af de andre evangelister, især Lukas 
og Johannes. Interessant tese! 

I bogens anden del introducerer Kasper Bro 
Larsen kærlighedslovprisningen i 1. Korintherbrev 
og gennemgår omhyggeligt tekstens betydning i 
den større kontekst. Herefter tager Finn 
Damgaard fat på Petersskikkelsen i 
Matthæusevangeliet, som han ser i et 
genskrivningsperspektiv, hvor Peter hos 
Matthæus fremstilles langt mere negativt end 
hos Markus og ifølge størstedelen af 
forskningslitteraturen herom. Det er noget af en 
anstødssten! Også Lone Fatum har kastet sig over 
Petersfiguren, og navnlig er hendes opfattelse af 
Lukasevangeliets genskrivning i forhold til de 
andre evangelier værd at lytte til, for nok er Peter 
opstandelsesvidne, men han hører fortiden til i 
en lukansk tid, hvor hedningemissionen står 
øverst på dagsordenen. Mogens Müllers artikel 
"Evangelieskrift og kultmyte" knytter til ved 
Hallbäcks genrehistoriske tilgang til udviklingen af 
den nytestamentlige litteratur. At evangelierne er 

skabt til gudstjenestebrug, er en god pointe, der 
udvider perspektivet. Og hvorfor kirken netop 
accepterede fire evangelier, gør han 
kirkehistorisk fint rede for, ikke mindst med 
inddragelse af Irenæus. At dette så også banede 
vejen for at se de kanoniske evangelier som 
forskellige udgaver af den samme fortælling og 
hver især med bestemte intentioner og særpræg, 
følges op via Luther og frem til nutidens 
forskellige forskningsparadigmer, herunder det 
plausible synspunkt, at Lukasevangeliet som det 
yngste blev affattet i første halvdel af 2. årh. og 
var en genskrivning af de andre tre evangelier. Så 
slipper man også for at tale om den kryptiske Q-
kilde! Meget andet spændende er der at læse i 
denne del, f.eks. hvis man interesserer sig for 
vampyrer, hvad Hallbäck åbenbart også gjorde! 
Eller undrer sig over, at ejendomsfællesskabet i 
urmenigheden tilsyneladende erstattes af en 
mere borgerlig etik hos Lukas. Det har Stefan 
Nordgaard en forklaring på. Og en 
anerkendelsesteoretisk tilgang til 
Johannesevangeliet, som Jesper Tang Nielsen 
giver sig skitseagtigt af med, er også inspirerende. 
Fra den gammeltestamentlige afdeling skal 
endelig fremhæves Hans Jørgen Lundager-
Jensens velskrevne artikel om døds- og 
udødelighedssyn i de nærorientalske religioner, 
herunder ikke mindst den gammeltestamentlige, 
der rummer meget lidt interesse for efterlivet, 
akkurat som saddukæerne på nytestamentlig tid, 
som Hallbäck også har skrevet om. 

I bogens tredje del lægger Lars K. Bruun ud med 
en velskrevet og inspirerende artikel om 
bibelteksternes betydning for 
identitetsdannelsen i Guds eget land og 
gennemgår herunder den amerikanske 
fundamentalisme som en protestbevægelse i 
forhold til modernitetens udvikling. Der var brug 
for en ny fortælling, akkurat som der i sin tid med 
uafhængighedserklæringen havde været brug for 
en fortælling i grundlæggelsestiden. Den fandt 
man som bekendt i Bibelens første del. Hallbäcks 
interesse for film og teater honoreres med et par 
artikler om henholdsvis Lars von Triers 
"Melancholia" af Gitte Buch–Hansen og Holberg 
som europæer og dansker af Bent Holm. 
Hallbäcks engagement med oversættelse af Det 
Nye Testamente til nudansk er der taget hensyn 
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til med Gertrud Yde Iversens informative 
gennemgang af processen forud for udgivelsen af 
Den Nye Aftale. Om nytestamentlige tekster i 
musikken er der hele to artikler om, idet Jørgen I. 
Jensen tager sig af Johannesåbenbaringen i nyere 
musik, specielt hos Rued Langgaard og hos 
svenskeren Hilding Rosenberg. Man får lyst til at 
høre det. Det gør man også efter at have læst 
Niels Holger Petersens gennemgang af referencer 
til teksten i Johannesevangeliet om kvinden, der 
blev grebet i hor (Joh 8,2-11), specielt inden for 
operalitteraturen (bl.a. Verdis "Stiffelio", Alban 
Bergs "Wozzeck" og Benjamin Brittens "Peter 
Grimes"). Dette og meget mere kunne og burde 
nævnes, måske lige til sidst Bent Flemming 
Nielsens spændende overvejelser over de 
nytestamentlige nadvertekster og den 
oldkirkelige nadverpraksis. At Lukas' fortælling 
om Emmausdisciplene afspejler en nadverpraksis 
i stil med oldkirkelig praksis, er endnu et 
argument for en sen datering af Lukas-skrifterne.  

Alt i alt, det er et overflødighedshorn, hvor 
aktuelle forskningssynspunkter bringes på banen 
– og på en flot og overbevisende måde tegner 
bogens faglige bredde et fint portræt af Hallbäcks 
spændvidde. Det er et imponerende arbejde af 
de to redaktører. Her er megen inspiration at 
hente til undervisningen på læreruddannelsen, og 
der er noget for enhver smag og interesse. 

 

Justins Dialog med jøden Tryfon. Oversat med 
indledning og noter af Jørgen Ledet 
Christiansen, Niels Hyldahl og Mogens Müller. 
236 sider; 289 kr. Forlaget Anis, København 
2012. 

 

Kirkefaderen Justin, der levede ca. år 100-165 
e.Kr., er nok mest kendt for sit forsvarsskrift for 
kristendommen, apologien, som han affattede i 
150erne og adresserede til den romerske kejser 
Antoninus Pius. I dette forsvarsskrift får man et 
godt indtryk af, hvordan den filosofisk skolede 
apologet forsvarede kristendommen som den 
sande religion, i forhold til hvilken den antikke 
græske filosofi alene brudstykkevist indeholdt 
den sande erkendelse. Man får også indblik i, 
hvordan Justin argumenterer for 

kristendommens sandhed ved gang på gang at 
pege på skriftsteder i jødernes hellige skrifter 
(Det gamle Testamente), der viser sig at være 
forudsigelser af Kristi komme til verden og hans 
åbenbaring af sandheden. Justins apologi er 
heldigvis tilgængelig på dansk i en fremragende 
oversættelse med indledning og kommentar ved 
Henrik Pontoppidan Thyssen fra 1996. Men nu er 
vi så også blevet begavet med en oversættelse af 
Justins andet over-leverede skrift, Dialog med 
jøden Tryfon, der nu for første gang foreligger på 
dansk og ligeledes fremragende oversat med 
indledning og noter. Hertil kommer, at man har 
tilføjet en kort beretning om Justins henrettelse 
sammen med andre trosfæller i året 165 e.Kr. i 
Rom. 

Skriftet er affattet lidt senere end apologien og 
har form som en dialog i stil med Platons 
dialoger. Dialogen foregives at have fundet sted i 
årene umiddelbart efter den jødiske bar-Kokba-
opstand imod romermagten i årene 132-135 e.Kr. 
under kejser Hadrian (117-138 e.Kr.). Justin er 
kommet i dialog med en vis Tryfon, der var flygtet 
fra opstanden i Palæstina og nu var kommet til 
Efesos. Her er det så, at Justin møder ham, og i 
skriftets prolog (kapitel 1-8) hører vi Justin 
fortælle sin jødiske samtalepartner om sin egen 
religiøse udvikling, der i al korthed går ud på, at 
han i sin søgen efter sandheden først kom til en 
stoiker, derpå en peripatetiker (Aristoteleselev), 
lidt senere til en pythagoræer, og endelig til en 
platoniker, hos hvem han omsider fik slukket sin 
tørst efter visdom. Men, fortæller han videre, en 
dag, hvor han gik tur ved stranden, stødte han ind 
i en gammel mand, der overbeviste ham om 
selvmodsigelser i Platons filosofi og i stedet viste 
ham hen til de jødiske profeter, der talte på 
vegne af den guddommelige visdomsånd. Disse 
profeter viste sig at være troværdige, specielt 
fordi deres forkyndende forudsigelser var gået i 
opfyldelse. Sådan endte det med, at Justin nåede 
frem til den erkendelse, at alene kristendommen 
var en sand og nyttig filosofi. Der er uomtvisteligt 
tale om en litterær konvention, som man som 
også kender fra den senere kirkefader Augustins 
"Bekendelser". Men på den anden side tegner 
det nok et troværdigt billede af Justins filosofiske 
baggrund præget af Platons filosofi forud for 
mødet med kristendommen. 
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Imidlertid er dette ikke, hvad der er skriftets 
hovedanliggende. Det er derimod forholdet 
mellem jødedommen og kristendommen. 
Dialogen er som sagt mellem Justin, der er blevet 
kristen, og så jøden Tryfon. Sidstnævnte 
repræsenterer den lovtro jøde, der bebrejder de 
kristne for ikke at overholde loven, ligesom han 
påpeger det absurde ved kristne forestillinger 
såsom jomfrufødslen og opstandelsen. Skulle 
derfor al Justins argumentation og bevisførelse 
for kristendommens sandhed have fået Tryfon til 
at besinde sig og vende om, så er målet ikke nået 
ved dialogens afslutning, hvor Justin venter på 
skibslejlighed, formentligt for at komme til Rom. 
Men spørgsmålet er, som udgiverne diskuterer, 
om ikke skriftets målgruppe frem for at være 
jøder, som den traditionelle opfattelse er gået ud 
på, snarere er hedninge, der kunne tænkes at 
blive tiltrukket af jødedommen, dvs. potentielle 
gudfrygtige og proselytter. Skriftet er næppe et 
stridsskrift vendt imod jødedommen, men 
derimod et forsvarsskrift for kristendommen som 
den sande religion frem for jødedommen. På den 
baggrund giver det også god mening, at skriftet 
forudsætter brugen af Septuaginta og overordnet 
set er en lang bevisførelse for, at de jødiske 
skrifter handler om Kristus. Hertil kommer ikke så 
få polemiske udsagn vendt imod jøderne, f.eks. at 
deres nederlag i Bar-Kokba-opstanden er 
retfærdig, at deres omskærelse tjener til at kunne 
skelne dem fra andre folkeslag. 

Justins kristologiske udlægning af de mange 
gammeltestamentlige tekster er i særlig grad 
interessant, for her står vi over for den første 
bibelekseget i oldkirken, ligesom de mange refe-
rencer og citater rejser spørgsmålet om de første 
kristnes og ikke mindst Justins Bibel. Det gøres 
der meget ud af i et afsnit i indledningen, hvor vi 
foruden historien om Septuagintas tilblivelse også 
får at høre, hvordan Justin omtaler og citerer fra 
de fire evangelier, som han kalder for "apostlenes 
erindringer". Paulus forbigås derimod stort set i 
tavshed. Måske han var en kontroversiel person 
på den tid som følge af hans betydning i visse 
hæretiske grupperinger som Markions bevægelse 
og de gnostiske retninger. Interessant er i denne 
sammenhæng, at, som det påpeges, Justin synes 
at stå det lukanske forfatterskab nært og som 
den første "rettroende" kristne forfatter med en 

lære om den hellige skrift synes at læne sig op ad 
Lukas' skriftbevisførelse. Som det anføres i en 
note, så udgør Lukasskrifterne den sidste station i 
processen, der leder frem til Justins skriftbrug 
(side 22). At Lukasskrifterne måske er affattet et 
par årtier inde i det andet århundrede, er et 
synspunkt, som beskæftigelsen med Justin 
således også kan underbygge. Det er én blandt 
flere interessante synspunkter, der føres i marken 
i denne fortrinlige indledning. Ærgerligt er det så, 
at forholdet mellem filosofi og kristendom som 
behandlet i skriftets prolog, ikke har fået den 
opmærksomhed, som det fortjener. Det kunne 
sagtens have været tilfældet, eftersom Niels 
Hyldahl i sin tid skrev disputats herom 
("Philosophie und Christentum. Eine Inter-
pretation der Einleitung zum Dialog Justins." 
København 1966). 

Justins dialog er selvfølgelig ikke et skrift, der er 
direkte anvendeligt i undervisningsfaget 
Kristendomskundskab/Religion. Men beskæftiger 
man sig med emner som forholdet mellem 
jødedom og kristendom, religion og filosofi samt 
bibelsyn, da er der inspiration at hente. 

 

Euseb: Kirkehistorien & Om dem, der led 
martyrdøden i Palæstina. Oversættelse og 
indledninger ved Jørgen Ledet Christiansen og 
Helge Kjær Nielsen. 596 sider; 348 kr. Forlaget 
Anis, København 2011. 

 

Eusebs store kirkehistorie blev oversat til dansk af 
Knud Bang i 1940-45 og har derfor været 
tilgængelig på dansk siden 2. Verdenskrigs 
afslutning. Men sproget ændrer sig som bekendt, 
og måske er det heller ikke så nemt at opdrive et 
eksemplar af denne væsentlige kilde til oldkirkens 
historie. På den baggrund er det godt, at vi nu har 
fået en fin ny oversættelse af det store værk ved 
Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, 
begge århusianere der tidligere har oversat andre 
væsentlige skrifter fra oldkirken, først og 
fremmest de nytestamentlige apokryfer. De har 
så valgt ved siden af kirkehistorien også at 
oversætte Eusebs skrift "Om dem, der led 
martyrdøden i Palæstina", et skrift der findes i 
både en kort og lang version, som begge er taget 
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med. Dette sidste skrift omhandler 
kristenforfølgelserne under kejser Diocletian i 
begyndelsen af det 4. århundrede, begivenheder 
som Euseb var på tæt hold af.  

I indledningen gøres der rede for Eusebs virke 
som biskop, biblioteksleder og historiker i 
Caesarea i Palæstina ved Middelhavets østkyst. 
At han stort set levede hele sit liv i dette område, 
forklarer, som det siges, at hans kendskab til 
Vestkirken ikke har været så indgående. Teologisk 
set var Euseb præget af den store oldkirkelige 
kirkefader Origenes, der som bekendt senere og 
efter Eusebs tid blev erklæret for kætter. I 
kirkehistoriens 6. bog er der således af gode 
grunde en omfattende beskrivelse af Origenes og 
hans teologi. Euseb, der blev født ca. 260 e.Kr., 
voksede op i en tid, hvor kirken stort set nød 
fredelige kår, men han blev så også som voksen 
og indflydelsesrig teolog og biskop vidne til først 
de omfattende kristenforfølgelser under 
Diocletian og senere den ændrede situation til 
gunst for kirken under kejser Konstantin. At han 
overlevede forfølgelserne, kan vi således glæde 
os over, også af den grund, at han dermed har 
efterladt et stort kildemateriale både om kirken i 
de første århundreder og om hele det dramatiske 
forløb, hvor de kristne går fra at være en forfulgt 
minoritet til at være genstand for kejsermagtens 
religionsfriheds- og tolerancepolitik og for 
Konstantins vedkommende endda for sympati for 
kirken og kristendommen. At Euseb ikke blev 
forkætret som følge af sit positive forhold til 
Origenes og i sammenhæng hermed til Arius og 
arianismen, kan vi også være taknemmelige over, 
for i så fald kunne hans forfatterskab have fået en 
anden skæbne, hvormed vi i dag havde stået med 
langt mindre kildemateriale, end det nu er 
tilfældet. Euseb valgte at gå på kompromis med 
kejser Konstantin omkring synoden i Nikæa i 325, 
hvor den nikænske trosbekendelse vendt imod 
arianismen blev vedtaget. Biskop Euseb var også 
kirkepolitiker og blev således anerkendt som 
rettroende! 

Når Euseb er blevet kaldt for kirkehistoriens 
fader, har det sine gode grunde. Udover 
kirkehistorien har han skrevet ikke så få historiske 
værker, hvoraf en del er gået tabt og alene 
kendes for titlerne. Men under alle 
omstændigheder, så er det kirkehistorien, der har 

givet ham denne betegnelse - og med rette, for 
inden da var der ikke på samme måde skrevet om 
kirkens historie fra Jesus og frem. Med Eusebs 
historie i 10 bøger står vi over for et omfattende 
værk, der følger begivenhedernes gang gennem 
de første tre århundreder og indeholder 
oversigter over teologers værker, bispelister, 
kejseroversigter, kejserlige love og dokumenter 
m.m. af uvurderlig betydning for eftertiden. Men 
denne kompilatoriske ophobning af forskelligt 
materiale har på den anden side sine svagheder, i 
og med at den undertiden gør det vanskeligt at 
læse fremstillingen og i det hele taget følge en 
rød tråd. Og nemmere bliver det ikke af, at 
sproget ofte er knudret og med lange 
sætningspassager. Men oversætterne har ydet et 
beundringsværdigt arbejde, hvad man kan 
forvisse sig om bare ved at tage nogle stikprøver! 

Euseb er historiker, men også teolog. Hans 
fremstilling er således båret af en bestemt 
teologi, der meget enkelt kan formuleres som en 
tydning af historiens kræfter som en kamp 
mellem Gud og Satan, hvor Satan træder frem på 
scenen i skikkelse såvel af kejseren, der forfølger 
de kristne, som af kættere, der udbreder en falsk 
kristendom. Det er en kamp der ender med Guds 
sejr i form af Konstantins overgang til 
kristendommen. Det er med andre ord 
frelseshistorie, der skrives, men også historisk 
propaganda, for så vidt som Konstantin spiller en 
væsentlig rolle ved værkets afslutning, der 
bringer os helt frem til år 325, hvor kejser 
Konstantin står tilbage på scenen som enehersker 
efter at have besejret den anden kejser Licinius. 

Er værket tidskrævende at komme igennem, kan 
man måske bruge det som opslagsværk og læse 
udvalgte passager. Det er der mulighed for, ikke 
mindst fordi de to udgivere har forsynet bogen 
med ikke så få registre, kejser- og 
bispeoversigter, henvisninger til bibelske og 
andre skrifter, registre over personer, steder og 
folk samt emner. Det er imponerende! 

Heller ikke Euseb er oplagt læsestof på 
læreruddannelsen. Men på den anden side kan 
man ikke komme udenom emner som 
kristenforfølgelser og Konstantins religionspolitik 
samt historieskrivning i form af religiøs tydning af 
historiens gang. Det kan man alt sammen hente 
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inspiration til, bare ved at læse brudstykker af 
dette store værk. 

 

Christian Halvgaard: Kilde eller kanon? Kampen 
om den danske bibel. 252 sider; 198 kr. Museum 
Tusculanums Forlag, København 2008. 

 

Denne bog er med forfatterens egne ord "en 
lettere omskrevet prisafhandling", som i 2004 
blev honoreret med en guldmedalje ved det 
Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet 
(side 7 i forordet). Det har den også fortjent, for 
det er en velskrevet og klart disponeret og 
metodisk struktureret afhandling, der - igen med 
hans egne ord - afdækker kampen om den danske 
bibel. Bogen tager udgangspunkt i det store 
bibeloversættelsesprojekt, der indledtes i 
1970erne og resulterede i udgivelsen af en 
autoriseret oversættelse i 1992. Halvgaard 
koncentrerer sig dog af gode grunde om arbejdet 
med oversættelsen af Det Gamle Testamente, og 
det har han så gjort på en komparativ måde ved 
at inddrage dels den tidligere overrabbiner Bent 
Melchiors oversættelse af de fem Mosebøger, 
dels den oversættelse af dele af 1. Mosebog og 
Esajas' Bog, der var foranlediget af kritik fra 
religionsvidenskabelig side omkring tidsskriftet 
Faklen. Det giver Halvgaard lejlighed til at 
sammenligne tre forskellige oversættelser med 
forskellige målgrupper, en historisk kritisk 
oversættelse beregnet først og fremmest til 
kirkeligt brug, en jødisk oversættelse for jøderne i 
Danmark, og så en religionsvidenskabelig 
oversættelse, hvis målgruppe ikke mindst er 
skoler og uddannelsesinstitutioner.  

At Halvgaard i sit forord karakteriserer de tre 
oversættelser som henholdsvis en kirkelig, en 
jødisk og en videnskabelig oversættelse, 
forekommer mig ganske provokerende og også 
urimelig, for selvom, som hans bog også til fulde 
dokumenterer, den kirkelige højrefløj fik 
indflydelse på slutresultatet, så er 
udgangspunktet trods alt og først og fremmest en 
oversættelse ud fra historisk kritiske kriterier, og 
dette grundlag er dog ikke ganske forladt. Når det 
så er sagt, så må man medgive, at Halvgaard er 
gået sobert og nøgternt til værks med 

overvejelser, afvejninger og dokumentation, 
hvormed det er op til læseren at vurdere, hvem 
der har sejret i denne kamp om Bibelen. Det kan 
dog nok ikke gøres endeligt op, for så vidt som 
den religionsvidenskabelige oversættelse indtil 
videre kun foreligger i et mindre omfang og 
formentligt lader længe vente på sig. Hertil 
kommer, hvad Halvgaard også berører, at 
oversættelseskampen skal ses i en større 
kirkehistorisk og samfundsmæssig sammenhæng. 
På den ene side afspejler denne kamp nemlig det 
forhold, at den danske kirke er en statsstøttet 
folkekirke, der så i dette tilfælde har fået 
statsstøtte til en såkaldt kirkebibel, og en sådan 
må af gode grunde tage hensyn til et kirkeligt og 
kristologisk funderet bibelsyn, der identificerer de 
jødiske skrifter som Det Gamle Testamente og 
forholder sig til Bibelen som en 
sammenhængende stor fortælling. På den anden 
side afspejler kampen et sekulariseret samfund, 
hvor en bibeloversættelse må forventes at være 
funderet på et videnskabeligt objektivt grundlag 
og samtidig at tage hensyn til enhver 
læsergruppe uanset religiøst eller ikke religiøst 
tilhørsforhold.  

Måske man skulle have to bibeloversættelser, en 
kirkelig bibel og så en bibel til eksempelvis 
undervisningsbrug. Det rejser spørgsmålet om 
bibelbrug i undervisningen på læreruddannelsen. 
Skal de studerende møde bibelteksterne, sådan 
som de læses i kirkens gudstjeneste, eller skal de 
møde dem som religiøse tekster på linje med 
andre religioners tekster? Skal de møde Bibelen 
som kanon eller som kildeskrift? Det er 
umiddelbart indlysende, at det sidste må være 
tilfældet. Og dog, så må man på den anden side 
spørge, om ikke undervisningen i kristendommen 
også må tage hensyn til kristendommens og 
Bibelens reception i ikke mindst europæisk og i 
særdeleshed dansk kulturhistorisk sammenhæng. 
Er det ikke værdigrundlaget herhjemme, som vi 
forsøger at afdække kulturhistorisk ved at 
påpege, hvordan også Bibelen via oversættelser 
til dansk og brug i dansk kirkeliv har sat sit præg 
på mange af de værdier, vi gerne vil identificere 
os med? 

Til sidst et par eksempler fra Halvgaards bog: I 
den autoriserede oversættelse er Bibelens første 
sætning endt med at lyde "I begyndelsen skabte 
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Gud himlen og jorden". I den 
religionsvidenskabelige oversættelse lyder det 
"Da Gud begyndte at skabe himmelen og jorden". 
Den autoriserede oversættelse fastholder 
åbenbart det kristne dogme om skabelse ex 
nihilo, hvilket ikke er tilfældet med den 
religionsvidenskabelige oversættelse, der drager 
sammenligninger med andre nærorientalske 
tekster, hvor skabelsen sker ud fra noget 
foreliggende stof. Skabelsen er i den autoriserede 
oversættelse gengivet med "og Guds ånd 
svævede over vandene", hvorimod den anden 
oversættelse lyder "og en stormvind fra Gud 
fejede hen over vandets overflade". Noget 
lignende havde man også foreslået med den 
autoriserede oversættelse, men kirkens højrefløj 
nødvendiggjorde et kompromis! Og det er med 
Halvgaards vurdering den diskurs, den kirkelige 
bibel afspejler, en inkluderende oversættelse der 
tager hensyn til den rummelige folkekirke. Og det 
skal man vide, når man formidler alt dette stof for 
sine studerende. Hverken Helligånden eller Jesus 
er på spil fra første side i Bibelen.  

Halvgaard er uddannet i religionsvidenskab, og 
det præger selvfølgelig hans fremstilling og ikke 
mindst hans synspunkter, der grundlæggende 
hælder til den religionsvidenskabelige 
oversættelse som den rette. Det har han ikke uret 
i, men, som allerede påpeget, så tenderer hans 
syn på bibelselskabets oversættelsesprojekt 
indimellem i retning af det urimelige, der må 
påkalde en reaktion fra oversætternes side – og 
det er som bekendt ikke uvidenskabelige 
oversættere. Men de har måttet indgå et 
kompromis, hvad Halvgaard også medgiver. At 
den religionsvidenskabelige oversættelse så også 
må tænkes at være tendentiøs i 
religionsvidenskabelig retning, kunne nok være 
fremhævet mere. Halvgaards bog er unægtelig 
tendentiøs, men sober og spændende læsning er 
det. 
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