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REDAKTIONELT 

Af Irene Larsen, redaktør 
 

Velkommen til et digert nummer af Medlemskommunikation, over 50 sider blev det til, altså i 

papirudgaven. 

 

En stor del af bladet handler om KLM-faget. 

 

Vi bringer to artikler, der viser hvordan man kan arbejde internationalt i forbindelse med KLM-

faget. Mange tak til Britt Due Tiemensma og Anne Mette Hald for artiklerne. Det er dejligt med 

faglig inspiration, og jeg kan kun opfordre kolleger, der har gode idéer til os andre om at sende dem 

til Medlemskommunikation. 

 

Bladet indeholder denne gang rigtig meget debat.  

 

For det første skrev Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt en kronik i Kristeligt Dagblad om 

deres rapport ang. KLM-faget, der kom i januar. Dette afstedkom en række debatindlæg både i 

Kristeligt Dagblad og i Folkeskolen, samt en kronik i Kristeligt Dagblad af censornæstformand 

Lakshmi Sigurdsson. Vi bringer nogle af artiklerne fra KD her i bladet og links til artiklerne i 

Folkeskolen. Samt et svar på kritikken fra Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt. 

 

For det andet udgav "Unge Pædagoger" et temanummer med titlen: Kristendom / Religion / 

Filosofi. Kritikken af både KLM-faget og religion i det hele taget er meget skarp og helt ved siden 

af. Vi bringer to kommentarer fra hhv. Kirsten Andersen og Michael Riis. KLM-lærerne skrev et 

åbent brev til deres kolleger, som kom reaktionen fra Unge Pædagoger i hænde. Vi bringer brevet, 

svar fra redaktionen og en reaktion fra Michael Riis på dette svar. 

Folkeskolen bringer i nær fremtid en anmeldelse af bladet, skrevet af Peter Green Sørensen. Se 

www.folkeskolen.dk.  

 

I denne forbindelse vil jeg gerne henvise til en anmeldelse af tre bøger om religionskritik, hvoraf 

den ene er redigeret af Malene Busk, som er interviewet i "Unge Pædagoger". Det er: 

Mikkel Wold: Religionskrig? Anmeldelse af tre bøger:  

� Gudløs! Religionskritik i dag (Malene Busk & Ida Crone),  

� Religionskritik (Peter Boe) og  

� Religionskritik efter Guds død (Mads Peter Karlsen & Lars Sandbeck).  

Se Information 5. november 2009: www.information.dk/214124  

 

Endelig har anmelderkorpset være flittige og vi bringer hele syv anmeldelser - til glæde og gavn for 

faglig interesse og arbejdet med religion, idéhistorie og medborgerskab i læreruddannelsen. 

 

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

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

 

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

 

Irene Larsen 

redaktør 
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 
 

 

Det er ganske vist: forårets kvote II-tal, som 

fastholdt status quo ift sidste år, VAR 

minsandten forvarsel om et positivt 

vendepunkt på de sidste mange års konstant 

faldende kurve. Som nu alle bekendt: 18 % 

flere søgte læreruddannelsen i år end sidste år, 

og efteroptaget har været markant på flere 

læreruddannelsessteder. Tak for det! Og rigets 

samlede situation p.t. giver måske endda 

grund til lidt optimisme for de kommende par 

sæsoner i læreruddannelsen. 

 

Tingenes tilstand omkring vores to 

læreruddannelsfag har også været forholdsvis 

rolig siden sidste e-MK. Bestyrelsen har 

derfor stille og roligt passet hvert vort: 

kassereren har kasseret, kursusudvalget har 

planlagt og entreret, formanden og 

næstformanden har repræsenteret – hvor og 

hvordan kan man få et vist indtryk af rundt 

omkring i dette nummer.   

 

Dog: På det allerseneste rejste sig en mindre 

storm, som kaldte flere af os på barrikaderne: 

Formidlingen i en Kristeligt Dagblad-kronik 

af tendenserne i en undersøgelse af et antal 

skriftlige eksamensprodukter ifm. KLM-

fagets første eksamenstermin. Indlæggene 

genoptrykker vi her i MK til orientering og 

erindring – for der er flere perspektiver i 

denne sag end dem, vi kunne tage op i 

medierne. Vi håber, at den snarlige 

generalforsamling ifm. foreningskurset på 

Sixtus også kan give anledning til, at vi kan 

udveksle nærmere på de indre linjer. Ane og 

Pia har til dette nummer af MK skrevet en 

opfølgende artikel, hvor de ikke kommenterer 

på mediedebatten, men i stedet præciserer, 

hvad der var deres saglige ærinde med 

kronikken – og hvad ikke. Og tak for det! 

 

Kurset Filosofi – er filosofi for børn? afholdes 

jo meget snart (25-27. november). 

Kursusprogrammet skiller sig ud fra tidligere 

års på flere måder, ikke ved at se interessant 

ud, men dels ved at være mere præget af 

kræfter af vor egen midte end i mange år, og 

dels ved ikke at finde sted i Løgumkloster. 

Glædeligvis har de noget dyrere rammer ikke 

afholdt folk fra at melde sig til i 

tilfredsstillende omfang – ca 30 kolleger er 

tilmeldt. 

 

Jeg ser frem til at møde alle – skønt jeg selv 

kun har mulighed for at deltage i en meget 

begrænset del af kurset. Jeg minder om, at 

deltagelse i generalforsamlingen jo ikke 

forudsætter, at man er tilmeldt kurset. Så 

øvrige medlemmer, der har mulighed for det, 

skal være så velkomne i Middelfart, hvor 

generalforsamlingen altså afholdes torsdag d. 

26/11 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Hotel 

Sixtus, Teglgårdsvej 73, Middelfart.  

 

Michael Riis, november 2009 
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MEDBORGERSKAB PÅ NETTET  

Af Britt Due Tiemensma 
 

Indledning 

Internationalisering er blevet et vilkår for det 

moderne menneske, og denne udvikling har 

været på vej siden renæssancen. Dengang 

blev de først globale stater skabt, og senere 

fulgte globale virksomhederne, og nu er det 

mennesker, som er blevet globale.  

Ifølge rapporten "Det globale perspektiv i 

læreruddannelsen"(juni 2009) fra Timbuktu 

Fonden er det globale vilkår ikke helt trængt 

igennem i læreruddannelse. Det samme 

fremgår af Cirius publikationen 

"Læreruddannelse med internationalt 

perspektiv" (juni 2008), der beskriver de 

strukturer i uddannelsen, som vanskeliggør 

internationalisering.  Læreruddannelse i 

Danmark, men også i mange andre lande, er 

et nationalt anliggende, som politikerne 

vogter over, og samtidig har de forpligtiget 

uddannelserne på at sikre en international 

dimension i fagene.  

Som underviser tager jeg fat på opgaven trods 

de modsatrettede signaler og spørger, hvilke 

konsekvenser det globale vilkår skal have i 

forhold til min undervisning i KLM?  Jeg har 

forsøgt at åbne op til omverdenen med en 

internetplatform og projektet "Learning 

Across Latitudes ", hvilket har givet 

interessante erfaringer med det globale 

perspektiv for nogle studerende, mens andre 

har haft svært ved at engagere sig på de 

vilkår, som projektet kunne tilbyde.  I artiklen 

vil jeg diskutere, hvordan interkulturel 

kompetence kan udvikles på en 

internetplatform ud fra spørgsmålene om, 

hvad det vil sige at være en god lærer og 

medborger. 

 

Medborgerskab på internet platform 

Projekt "Learning Across Latitudes "er et 

transnationalt projekt, som foreløbig har varet 

i to år, og her bringes lærerstuderende fra 

Australien, Malaysia og Danmark sammen i 

to uger på en internet platform for at 

diskutere, hvad en god lærer er, og hvad en 

god medborger er. Projektet tager afsæt i den 

forandrede kontekst som undervisning indgår 

i som følge af internationalisering af 

uddannelsesområdet. Den interkulturelle 

dialog er simpelthen blevet lettere at 

iscenesætte fra undervisningslokalet, og den 

er samtidig hverdag for mange studerende 

udenfor undervisningslokalet. 

Deltagerne i projektet september 2008 var 

første og andet årstuderende såvel som fjerde 

årstuderende, der læste medborgerskab ud fra 

de forskellige landes curriculum. I Danmark 

er medborgerskab et første års fag og i 

Malaysia er det et andet års fag, mens de 

fleste australske studerende gik på fjerde 

årgang.  

Platformen var en Drupal SMF site på 

www.deakin.edu.au/altedsmf/latitudes09/  

udviklet på Deakin University i Australien 

med en Web 2.0 teknologi, hvilket betød at de 

studerende havde meget få tekniske 

problemer. I løbet af to uger sendte 116 

studerende fordelt på 13 grupper 365 

meddelelser. Første uge blev brugt til at lære 

hinanden at kende ved at diskutere, hvad det 

vil sige at være en god lærer, og anden uge 

havde fokus på, hvad det vil sige at være en 

god medborger. Projektet forsatte i september 

2009 med 151 studerende i 10 grupper og 

med 298 meddelelser. I modsætning til 2008 

var der i år mange studerende, som blot læste 

de andres diskussioner uden selv at deltage 

aktivt ved at sætte egne synspunkter i spil.  

Hvorfor er det relevant at bruge tid på dette 

projekt? For mig har projektet været en 

anledning til at arbejde meget konkret med 

kultur og kommunikation i undervisningen, 

og samtidig har det været muligt at inddrage 

teorier om interkulturel kommunikation. 

 

Interkulturelle dialoger 

Interkulturel kommunikation forstås her som 

kommunikation mellem mennesker, hvis 

koder og tegn er betinget af forskellige 

kulturelle kontekster. Lærergruppen havde en 

antagelse om, at et samfunds begreber er 

resultater af kommunikationsprocesser under 

konstant reproduktion. Forandringer kan blive 

meget synlig i en flerkulturel dialog, hvor nye 
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forståelser udvikles undervejs, og der kan 

konstrueres "noget tredje", hvor forståelserne 

blandes og ens egen identitet påvirkes. I 

forløbet blev det også tydeligt, at de 

studerende i samme dialog kan tage afsæt i 

forestillinger om, at der er universelle 

begreber, der ikke behøver en kontekstuel 

afkodning og næsten i samme sætning gøre 

omhyggeligt rede for deres egen forforståelse 

af andre begreber. Med andre ord når de 

studerendes dialogerne efterfølgende blev 

analyseret, blev det synligt, at parterne ikke 

altid kommunikerede det, de forventede at 

kommunikere.  

Måske vil nogle sige, at vores projekt er at gå 

over åen efter vand, men det sker jo, at rejsen 

gør en forskel. Dialogerne med studerende fra 

Australien og Malaysia tydeliggjorde i alt fald 

betydning af bevidsthed om forforståelse som 

kontekstbundet. Selvfølgelig kan det også 

opleves i en flerkulturel klasse i Danmark.  

 

Dialogerne i projektet 

Forskellen på et personlig og et skriftligt 

møde er alment anerkendt, men på platformen 

skabte de studerende et forum, som rummede 

kvaliteter fra begge former for 

kommunikation. De studerende 

kommunikerede i en struktur med 

information, spørgsmål og svar. 

 

 

 

For at analysere deres dialoger har jeg både 

støttet mig til Richard Rortys pragmatiske 

opfattelse af sprog og kommunikation. Han 

mener, at når mennesker beskæftiger sig med 

kultur, er verden derude, men beskrivelserne 

af verden er der ikke. Lokalt plejer mennesker 

at bruge bestemte ord, og gradvist bliver det 

en vane at bruge andre, og ved at omskrive 

kan selv sammenhængende paradigmer 

forandres. I kommunikation mellem 

studerende fra tre meget forskellige lande 

synliggøres denne proces, der ellers ofte kan 

være vanskelig at anskueliggøre.  

Skriftligheden, som kommer med en 

netdialog, betyder også, at studerende kan gå 

tilbage og analysere sig frem til, hvad der 

skete i kommunikationen. Når man som lærer 

står midt i en flerkulturel klasse, er det langt 

vanskeligere at finde frem til 

kommunikationsproblemerne. Skriftligheden 

er altså en stor fordel i læreprocessen. 

Dialogerne blev udviklet i grupper med 5-6 

studerende, og de studerende præsenterede sig 

for hinanden den første uge. I løbet af ugen 

blev de danske studerende mere fortrolige 

med at formulere sig på engelsk. De 

malaysiske studerende brugte engelsk som 

undervisningssprog i matematik og naturfag.  

Her kommer et bidrag fra en studerende fra 

Malaysia, som har valgt at lave et indlæg med 

mange farver og symboler.
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Hye guys.. 

 

My full name is Nurul Rozaida bt Zainal 

Abidin. But u guys can call me ZAIDA .  

I’m 22 years old. I’m from Kuala Lumpur. 

For your information, Kuala Lumpur is a city 

of Malaysia.  

 

I have a big family whereby there are 5 

siblings altogether .   I’m the oldest sister 

in my family. I have 3 younger sisters and 

1 younger brother. Before I join this course, 

I had entered local primary and secondary 

school.  

 

During my leisure time, I like surfing on the 

internet and looking for some 

entertainment stuff. I love to download 

latest movies, songs as well as video clips 

. However, I dun like to play internet 

games .  Apart from that, I do spend my 

time for window shopping. Actually, I’m a 

kinda shopaholic.. hehehhehee…. I know 

that it wasn’t a good habit but I found that 

it is really difficult for me to hold myself 

from buying things. Did anyone have any 

suggestion/ways to prevent me from 

spending too much money on unwanted 

stuffs? Huhu..  

 

Interesting facts about Malaysia:  

1.Multiraces country (Malay, Chinese, India 

and etc)  

2.NASI Kandar, a dish unique to Malaysia 

and brought my the imgrating Indian 

Muslims, is the favourite food of many 

Malaysians. The best is in Penang and 

everyone has their favourite dishes.  

3.THE Penang Bridge is the third longest in 

Asia at 13.7 km 

4.Malaysia is home to the Rafflesia, the 

lagest flower in the world 

 

Why I wanna be a teacher?  

Frankly speaking,  was forced by my 

parents to enter this course . However, 

after going through this course for almost 

three years, I really fallin love to be a 

teacher . I love children n I dun have 

probs to work with them. Besides, I found 

that being a teacher is a great job. Teacher 

is the one that disseminating knowledge to 

the students so that they will become a 

better person. I wanna be a teacher so that 

I can be a good role model to my students 

by showing them good attitudes and 

deciplines  . Besides, I can also instil 

some moral values during my teaching. 

 

3 qualities of a good teacher : 

1. educated/knowledgable 

2. creative while teaching 

3. have dicipline / well manner 

 

Education issues in Malaysia : 

1.Teaching Mathematics n Science in 

English. (for your information, English is not 

our mother tounge. Therefore, most of the 

students especially from the rural area have 

the difficulty to understand these subjects 

becoz of language barrier). 

2.Discipline problems among students (for 

example, truancy) 

3.Poverty. This will aviod students to get 
better education[/color 

 

 

 

En kommentar 

Zaida fik bl.a. reaktioner fra Australien, og 

det er tydeligt, at der er en sproglig forskel på 

studerede, som har engelsk som første og 

andet sprog. De australske studerende er 

imidlertid ikke altid opmærksomme på deres 

rolle som privilegerede sprogbrugere, hvilket 

betyder, at de bruger mange flere ord for at 

forklare begreberne. 
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Hello Zaida, 

My name is Avril, i am 20 years old and 

attend Deakin University. I live in Melbourne, 

Australia but i was born and raised in Newry 

in Northern Ireland. Unlike you Zaida i am 

the youngest in my family of 5, i have a sister 

called Sinead who is 27 years old and my 

brother, Kevin is 25.  

After i finished High school i attended ACU 

to complete a 1 year teachers aide course. 

Apart of my course was to attend a primary 

school 2 days each week for the whole year. I 

loved the experience of working with children 

two  days a week. I thought it was really 

beneficial and that i learned lots more in the 

practical side of teaching than the theory. 

Once i finished my Teachers Aide course i 

thought it was time to now begin the 4 years 

of my degree 

I have always wanted to be a primary school 

teacher, from a young age i wanted to  play 

teacher with my friends and i convinced my 

parents to buy me a chalkboard. With chalk in 

my hand i practised sums on the board and 

would ask my "class", ( my group of friends) 

to tell me the answers. My passion for 

wanting to be a teacher sparked from one 

particular teacher i had in primary school. Her 

name was Ms Mannix, children in her class 

would look forward to coming to school 

everyday. Her classroom was not only a 

learning environment but it was filled with 

fun and enjoyment. I hope to create a learning 

environment similar, where learning will be 

fun and children will strive to complete their 

very best.  

i think the key attribute that a graduate must 

have in order to be a good teacher is patience. 

Children will always test the boundaries and 

make mistakes,there will always be slow 

learners and fast learners, but as long as 

teachers have patience we can make the right 

decisions to better our students learning and 

learning environment.  

Zaida i was wondering how often you practise 

teaching at primary schools in Malaysia. In 

this course and in second year we firstly go to 

schools to observe the teacher and the way 

they teach and manage the classroom. The 

second half of the year we go into schools for 

2 weeks and teach 1 lesson a day so that we 

can gain some experience and also confidence 

for teaching in the future.  

I hope to hear from you soon   

Avril] 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Studerende i Penang 
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Dialogerne om medborgerskab 

Efter at den første uge var gået med 

præsentationer og med at komme ind på livet 

af hinanden fulgte en uge, hvor der blev 

diskuteret medborgerskab. 

En gruppe begyndte diskussionen om 

medborgerskab med en tilståelse fra en dansk 

studerende. Medborgerskab er et ukendt 

begreb i Danmark og ikke et skolefag. Den 

pågældende understreger, at han kender 

begrebet borger, hvilket forbindes med at 

være aktiv i samfundet, og hjælpe de mindre 

gunstigt stillede. 

Den næste person på platformen kommer fra 

Malaysia, og han skriver "Well, from my 

point of view citizenship is a term used to 

describe how to live together in a country in a 

harmonious enviroment". Den studerende 

fortsætter med at fortælle, at Malaysia er et 

multiracialt og multikulturelt land, som 

oplevede et mareridt i 1969, idet de 

forskellige racer kæmpede og dræbte 

hinanden. På denne baggrund er faget "Civic 

and Citizenship" et fag, som regeringen 

bruger for at opretholde freden i landet. 

Den malaysiske lærerstuderende er altså 

opmærksom på, at de danske og australske 

medlemmer af hans gruppe har en anden 

baggrund, og han forklarer omhyggeligt ved 

hjælp af mange informationer, hvorfor 

medborgerskab er et vigtigt fag i Malaysia. 

Han har imidlertid ikke et klart blik for den 

danske studerendes forforståelse af ordet race. 

Den malaysiske studerende benytter ordet helt 

ureflekteret, men i en dansk kontekst bliver 

race associeret med Hitler og racehygiejne, og 

derfor er det et meget negativt ladet begreb.  

 

Et multikulturelt samfund 

En danske studerende vil sandsynligvis også 

være usikker overfor anvendelse af 

multikulturalisme. I Danmark forbindes 

begrebet med segregation og den vestlige 

verdens og især amerikanske verdens følelse 

af overlegenhed, men hverken de australske 

eller malaysiske studerende mente, at dette 

ord krævede en definition. For dem var det et 

begreb, som indgik i dagligsproget.  

En australier havde følgende kommentar. 

"Australia is a multicultural society and I 

think it is important so that we can live 

together". Altså begrebet multikulturalisme 

bruges ureflekteret som forklaring på, at 

forskellige kulturer lever sammen i 

Australien. 

Den studerende giver også et konkret 

eksempel på opdragelse til medborgerskab fra 

en skole, hvor der synges morgensang, dvs. 

nationalsangen synges, og eleverne aflægger 

løftet: " I love my country Australia and I will 

honor God, my country, teachers and the 

law". Den studerende mener, at mange synes 

at dette virker noget gammeldags, men hun 

kan egentlig godt lide det, "I actually think 

that it's really good to teach children to be 

respectful of all these things."Den studerende 

oplever således ingen modsætning mellem 

multikulturalisme og nationalisme, men 

bekender sig til begge dele. De forskellige 

kulturer lever side om side, men den nationale 

er der også. 

Dialogerne viser, at de studerendes begreber 

er dybt forankret i deres egen kulturs koder, 

og ingen af dem ser, at de skifter apriori i 

næsten den samme sætning. På den ene side 

antager de begge, at der er universelle 

begreber, som de ikke skal forklare, og på den 

anden side har de en bevidsthed om forskelle, 

som må forklares. I kommunikationen om 

medborgerskab bruger de studerende altså 

både en socialkonstruktivistisk og en 

essentialistisk tilgang, men uden overvejelser 

om, hvornår og hvorfor de springer fra den 

ene og til den anden tilgang. De konkrete 

eksempler kan trækkes frem i den 

efterfølgende bearbejdning på holdene, og da 

de er selvoplevede rummer de en vigtig 

autensitet for de studerende. 

 

Sprog og timing 

Desværre havde de studerende vanskeligere 

ved at bruge dialogerne i år til at skabe ny 

indsigt. Vi manglede den malaysiske gruppe, 

der måtte udgå på grund af lærerskift.  En del 

af forklaringen kan måske også findes i en 

noget kaotisk opstart på Campus Roskilde, og 

endelig var de studerende i Australien næsten 

helt færdige med deres fag. Bad timing og 

upålidelig teknologi kan tage livet af selv det 

bedste projekt.  
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Kompetencer 

Som underviser har det været vigtigt for mig 

at prøve at skabe et autentisk miljø for læring 

af interkulturel kompetence. Dialogerne med 

studerende fra andre lande er skriftlige, og de 

studerende kan analysere dem, og herigennem 

blive bevidste om, hvor inkonsistent en 

fornuftig samtale kan være, når den bliver 

nærlæst. Kommunikation er et usikkert 

fænomen, når et menneske bevæger sig i flere 

kontekster, og det er en meget nyttig indsigt 

for en lærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffepause i Melbourne 

 

BILAG 1 

Denne historie brugte jeg bl.a. til at 

introducere forløbet, og den er en dansk 

udgave af en historie, jeg hørte i en australsk 

klasse. 

 

Verden om morgenen. En velkendt scene fra 

danske hjem og med mange globale 

forbindelser.  

Når jeg vågner op i min dejlige varme seng 

(bygget efter et design, som stammer fra 

oldtidens Mellemøsten, udviklet i Nordeuropa 

og i dag lavet af lettisk fyr på en svensk fabrik 

og importeret til Danmark), så skubber jeg en 

dyne med et dynebetræk til side. 

(dynebetrækket er fremstillet af bomuld, en 

plante, som blev gjort til en kulturplante i 

Indien, men her dyrket, spundet og syet i Kina 

af et firma, som ejes og styres fra Hong Kong. 

Jeg tager sutsko på, et par mokkasiner (som 

ligner dem som Nordamerikanske indianere 

gik med, men her fremstillet i Malaysia.) På 

badeværelset (en senere udgave af et romersk 

bad) vasker jeg mig med sæbe (opfundet af 

gallerne, fremstillet i Frankrig af palmeolie 

fra Nigeria af et nederlandsk-engelske ejet 

selskab, subsidieret i næsten et hvert land i 

verden, og promoveret på japansk fjernsyn 

med en svensk skuespiller, der er filmet af et 

Hollywood filmselskab.) 

I mit soveværelse tager jeg tøj (som meget 

ligner det de har på i ethvert andet land) og 

sko (fremstillet i Korea for et Dansk firma af 

skin, der er farvet efter traditioner, der først 

blev brugt i det gamle Ægypten). Jeg kigger 

ud af vindue for at undersøge vejret, og det 

regner og er koldt. Jeg beslutter mig for en 

ekstra ulden trøje. (lavet af australsk uld, som 

blev spundet her, inden det blev sendt til 

Taiwan på et liberiansk indregistreret skib, og 

efter at være blevet lavet til en lækker 

sweater, sendt videre på et dansk 

indregistreret skib, med dansk kaptajn og 

styrmænd, men med en filippinsk besætning i 

øvrigt). 

Nede i køkkenet spiser jeg morgenmad, en 

tallerken mysli (lavet efter en original 

svejtsisk opskrift af et amerikansk ejet firma) 

og snupper en kop kaffe (fremstillet af bønner 

fra Tanzania og solgt gennem Fair Triade og 

med sukker dyrket i Caribien og økologisk 

mælk fra Jylland.)  Tiden er ved at være knap, 

så jeg styrter ud på badeværelset for at børste 

mine (tænder, en gammel kinesisk skik, tager 

regnfrakken på, fremstillet af nylon fibre på 

en fabrik i Polen og når lige bussen, en Volvo 

fra Sverige, på vejen læser jeg en roman 

(udgivet på et engelsk forlag). Den danske 

version er for dyr at anskaffe). 
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MEDBORGERSKAB SOM SKOLEFAG I MALAYSIA  

Af Anne Mette Hald og Britt Due Tiemensma 
 

 

Globalisering og internationalisering indgår 

med selvfølgelighed i uddannelsessektorens 

begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, 

når vi bruger begreberne? Benyttes de som 

abstrakte talemåder, for at vi skal kunne 

forholde os til uoverskueligheden i den 

aktuelle udvikling, eller kan begreberne 

konkretiseres? Undervisningsministeriets 

Globaliseringsmidler har bidraget til, at 

forfatterne til denne artikel har fået en mindre 

abstrakt opfattelse af globalisering og 

internationalisering samt ideer til, hvordan de 

kan indgå i læreruddannelsens undervisning i 

medborgerskab og interkulturelle 

kompetenceudvikling. 

Helt konkret, vi har været i Penang, Malaysia 

for at orientere os om undervisning i 

medborgerskab på skoler og i 

læreruddannelsen. Stedet var ikke valgt 

tilfældigt, idet læreruddannelsen i Haslev har 

haft et virtuelt samarbejde omkring projektet 

"Learning Accross Latitudes", hvor danske 

studerende har diskuteret, hvad det vil sige at 

være en god lærer og medborger med 

studerende fra Penang og Melbourne i 

Australien.  

Studieturen til Malaysia blev en til 

dannelsesrejse, hvor vi lærte om 

globaliseringen som værdi- og teknologi 

udveksling på et meget konkret plan. Vi 

besøgte et samfund med en helt anderledes 

demokratiopfattelse end vores, men med 

undervisningsmetoder og brug af ICT i 

skolen, som vil være velkendt for de fleste 

danske lærere. Malaysia lægger nemlig også 

vægt værdiundervisning, innovation og design 

som særlige kompetenceområde i 

læreruddannelse og skolen. Er en af nye 

stærke økonomier i Østen båret frem af 

studerende, som undervises efter samme 

metoder som danske elever, men til en helt 

anden opfattelse af demokrati? Konklusionen 

på vores tur blev netop dette spørgsmål. 

 

Malaysia - et flerkulturelt samfund 

Malaysia er et kvotesamfund, hvor områder 

som uddannelse og offentlige ansættelser 

fordeles efter race og ikke efter 

kvalifikationer.  Malajerne udgør 54 %, 

kineserne 25 %, inderne 9 % og endelig er der 

mange mindre grupper med forskellige sprog 

og kulturer, som omfatter ca. 12 % af 

befolkningen. De bruger ord som 

multikulturel og racer til at beskrive 

samspillet mellem de forskellige grupper i 

samfundet. 

 En studerende forklarede i det virtuelle 

forum, hvordan han ser på sit land. "For your 

information, Malaysia, is a multiracial and 

multicultural country. Therefore, unity is the 

main key to live peaceful in this country… 

Citizenship is one of the subject teached in 

schools. The subject is called Civic and 

Citizenship Studies. This subject can be said 

as one of the methods of the government to 

maintain the peaceful of the country and teach 

the young generation to behave well".  

Den studerendes billede af Malaysia som et 

samfund, hvor staten stræber efter at opdrage 

eleverne til at leve i fred og fordragelighed 

med hinanden, understøtter meget godt vores 

indtryk af faget "Civic and Citizenship" rolle i 

skolen. Gennem undervisningsmaterialer og 

symboler i skolen ønsker statens at påvirke 

eleverne til at begå sig i et samfund med 

segregation mellem de forskellige etniske 

grupper og samtidig udvikle forståelse for, at 

der skal være plads til alle grupper med deres 

særpræg. Kvotesystemet fastholder magten 

hos malajerne, men magthaverne har blik for 

betydningen af at danne og opretholde en 

fællesskabsfølelsen gennem udveksling af 

symboler, der er spektakulære og påvirker 

sanserne som et mangfoldigt bombardement. 

For at anskueliggøre dette vil vi præsentere 

symbolopdragelse i læreruddannelsen samt 

gennem eksempler på undervisning i 

medborgerskab fra udskolingen/gymnasiet. 
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Revitalisering af undervisning i 

medborgerskab 

 I 2005 fik Malaysia en ny bekendtgørelse for 

faget "Civics and Citizenship Education", der 

blev præsenteret som en genfødsel af faget på 

alle klassetrin i grundskole og 

gymnasieniveau. Vishalache Balakrishnan fra 

University of Malaya skiver at "In Malaysia, 

Civics Education used to focus on the 

structure and type of government. Patriotism 

was focus without much emphasis on self and 

family patriotism. Students used to memorize 

symbolic events, anthems and facts of 

national importance without having a bridge 

with their inner self, family and society of 

national importance". 

Reformen skulle vitalisere undervisningen 

med emner som både understøttede 

patriotisme og et personlig engagement i 

forhold til familie og samfund. 

Undervisningsministeriet i Malaysia havde 

erkendt, at den moderne verden, hvor børn og 

unge hellere sidder foran computeren end 

leger med hinanden på mere traditionel vis 

også var blevet en del af virkeligheden mange 

steder i Malaysia.   

I forbindelse med vore skolebesøg deltog vi i 

undervisning om medborgerskab i 

udskolingen på en byskole og en oplandsskole 

i Penang provinsen. På den private byskole, 

hvis arkitektur vidnede om den engelske 

kolonitid, blev eleverne opdraget til en 

national identitet bl.a. gennem undervisning i 

brug af traditionelle malaysiske 

musikinstrumenter og sange samt gennem 

gamle malaysiske lege. Undervisningen i 

foregik både på tværs af klassetrin og som 

almindelig klasseundervisning.  Eleverne i 

den lektion, vi overværede, kendte ikke de 

gamle lege, som læreren holdt et oplæg om. 

Læreren pointerede - illustreret af videoklip - 

vigtigheden af at fastholde de malaysiske 

kulturelle traditioner, idet de blev presset af 

playstationspil, hvilket i øvrigt lyder ganske 

velkendt i danske øre. 

 En af legene, som eleverne blev præsenteret 

for, viste sig at være "Bro bro brille". 

Eleverne legede legen på fuldstændig samme 

måde, som vi selv havde gjort i vores 

barndom, og som danske børn vist stadig gør. 

Legen kunne have rejst spørgsmålet om 

globalisering nu også var et nyt fænomen eller 

om legen var udtryk for, at malaysisk kultur 

tidligere havde været påvirket af 

missionsskolernes legepladser, men disse 

spørgsmål blev ikke diskuteret som afslutning 

på forløbet. De fine "Fars dags" kort, som 

eleverne havde lavet tidligere, kunne også 

have været en anledning til at stille de samme 

spørgsmål, men dette ville igen ligge udenfor 

den officielle målsætning for faget. Faget 

"Civic and Citizenship" har ikke den kritiske 

dimension, hvilket er en del af den danske 

forforståelse for 

medborgerskabsundervisning. 

Selve tilrettelæggelsen af undervisningen var 

meget velkendt. Læreren opbyggede forløbet 

ved hjælp af et oplæg med power points med 

indlagte videoklip, gruppearbejde samt 

aktiviteter og en afsluttende fælles drøftelse. 

En dansk og en malaysisk lærer deler på 

mange måder opfattelse af, hvordan en god 

lektion tilrettelægges med elevcentreret 

undervisning, aktiviteter, der understøtte 

indlæring af teoretisk stof, gruppearbejde. etc. 

Forskellen ligger i selve indholdet og ikke i 

metodologi. Flere skoler og læreruddannelsen 

i Penang havde haft kontrakter med australske 

universiteter om efteruddannelse.  

Som danske lærere øjnede vi vist et marked. 

Kunne vi mon ikke også sælge dansk 

undervisningsmetodik? Eller er vores metodik 

så tæt knyttet til pædagogik og menneskesyn, 

at vi ikke kan adskille dem?  
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Figur 1. Undervisning i gamle lege 

 

 

 

 

 

Figur 2. "Bro bro brille" i Penang 

 

De to skoler, vi besøgte, arbejdede med 

elevorienterede metoder og ny teknologi for 

at kunne møde eleverne, hvor de nu er, men 

samtidig anede vi en politisk dagsorden, som 

går ud på at opdrage eleverne til at værdsætte 

magtens symboler. Inklusion i Malaysia 

betyder noget helt andet end i Danmark. Vi 

vil illustrere denne tilgang med henvisning til 
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vores andet skolebesøg på en skole i en 

landsby. 

 

Symboler og magtens selviscenesættelse. 

Symboltilegnelsen i skolen foregår gennem 

symbolske handlinger. Onsdag er hærens dag, 

og ledelsen i skolen lægger et socialt pres på 

eleverne og lærerne for at få dem til at bære 

uniformer som en hyldes til nationens 

militære styrker. Skolelederen på den skole 

ude på landet, som vi besøgte om onsdagen, 

gik i spidsen og var iklædt i en uniform med 

tilhørende tørklæde. Det samme gjorde de 

mandlige medborgerskabslærerne, som vi 

mødte, mens den kvindelige bar en sari, da 

hun tilhørte det indiske mindretal. Eleverne 

opfordres også til at vælge at gå med en 

uniform fra en ungdomsorganisation efter 

eget valg, og uniformen betales af 

skolemyndighederne.  

 

 

 

 

      Figur 3. Skoleleder på kontoret          Figur 4. Medborgerskabslærer og elever i skolen 

 

Torsdag er tekstildag og lærerne opfordres til 

at iklædes sig landets traditionelle tekstiler og 

tøj design, og på læreruddannelsen forberedes 

de studerende til dresskoden i skolen f.eks. 

gennem udstilling af traditionelt tøj på 

bagtæppet vi forbindelse med at show om 

medborgerskab.  

Undervisningen i klassen denne eftermiddag 

handlede om familieværdier, og læreren 

indledte med en video, som viste et kejsersnit. 

Formålet var at vise, at forældre elsker deres 

børn så meget, at de vil gå det utroligste 

igennem for dem. I en kultur, hvor 

kvindekroppen i den grad er tabuiseret, var 

det altså tilladt at vise et indgreb, som ikke 

var for sarte sjæle. Læreren valgte en 

følelsesmæssig provokation for at vække 

elevernes engagement, hvilket blev efterfulgt 

af en kognitiv bearbejdning og gruppearbejde, 

hvor eleverne ud fra ti familieværdier skulle 

diskuteres sig frem til de rigtige fem 

familieværdier. Læreren benyttede sig af 

noget, der lignede Classroom Management, 

hvor hun styrede eleverne igennem forløbet 

med en klar belønnende respons overfor de 

ønskede svar. 

 

Medborgerskabssymboler 

Symboler kan diskuteres ud fra forskellige 

positioner, og her antager vi, at de er 

betydningsbærende for brugernes 

forestillingsverdener og herunder for deres 

oplevelse af fællesskab. Fællesskabsfølelsen 

blev formidlet til elever og studerende 

gennem et voldsomt sansebombardement. 

Medborgerskabets symboler iscenesættes med 

video, musik, nationens helte, men også ved 

hjælp af symboler knyttet til familieliv så som 

bryllup, frugtbarhed og fødsel. 

Iscenesættelsen bruges til at skabe en 

forbindelse mellem individernes bevidstheder 

og til at markerer grænserne mellem 
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individer, grupper og områder. På denne 

måde kommer symbolerne til at skabe en 

oplevelse af fællesskab, men også indenfor 

udenfor markeringer. På læreruddannelsen så 

vi, hvordan disse mønstre tilegnes i løbet af 

studietiden. 

 

Medborgerskab på læreruddannelsen 

På læreruddannelsen undervises de 

studerende i medborgerskab i et semester. Vi 

så kulminationen på årets undervisning i form 

af en stor udstilling og et spektakulært show. 

Undervisningen forud havde været tilrettelagt 

som en slags praktisk musisk kursus, hvor de 

studerende arbejdede med meget forskellige 

udtryksformer. Vi så små hjemmelavede 

computergames med et historisk indhold, 

tableauer der forestillede gamle landsbyer, 

våben som var blevet brugt i junglen og 

endelig et store sceneshow i festsalen.  Rektor 

ankom til showet sammen med faner og 

gæster i et optog, der skulle være en hyldest 

til nation og fællesskabet. Stemningen blev 

skabt med en blanding af nationalistiske digte 

formidlet med popmusikkens lethed, men 

også med traditionelle danse og instrumenter. 

Under forestillingen sad rektor på en særlig 

stol, der var en dronning værdi sammen med 

sit følge, og på 4 storskærme i rummet kunne 

publikum både få overblik og detaljer i 

forløbet.  Efter forestillingen åbnede rektor 

udstillingen og deltog også i en række 

symbolske handlinger så som et malaybryllup 

og at høste den første majs.  

 

 

 

Figur 5. Medborgerskabsshow på læreruddannelse 

 

 

 

Figur 6. Medborgerskabsshow 
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På bagtæppe hænger tøj i traditionelt design 

og som scenedekoration bruges en scooter 

magen til den, der samtidig kunne ses som 

blikfang hos en frisør på Nørrebrogade i 

København. På den ene side oplevede vi et 

hierarki mellem mennesker og en insisteren 

på traditionelt tøj, hvilket virker fremmed for 

en dansk lærer, og på den anden side 

forbindes scooteren samtidigt og begge steder 

af tilskuerne med en moderne og lidt 

nostalgisk livsform. Mon ikke der ligger 

noget væsentlig om internationalisering i 

denne iagttagelse.  

På udstillingen blev dele af et malaybryllup 

gennemgået, som et symbol på familiens 

betydning. Til venstre sidder brudeparret, og 

venter på at modtage velsignelser fra 

gæsterne. Vor samarbejdspartner forklarede 

om de to studerende til højre "the student 

is holding a sprinkler to spray holy water on 

the bride and groom. Blessing the couple and 

a basket of flowers to be showered on them. It 

symbolizes a sweet and fragrant marriage for 

the couple".

 

 

 

 

Figur 7. Studerende viser et traditionelt bryllup 

 

 

 

 

Figur 8. Anne Mette på udstilling 
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Sammenfatning. 

At rejse er en fantastisk måde at lære på, og vi 

har fået andre udfordringer med hjem, end 

dem vi måske havde regnet med. Det var en 

overraskelse at vandre ind i et klasserum og 

føle sig hjemme rent teknologisk, men 

ideologisk som et menneske med en helt 

anderledes forståelse af demokrati og 

inklusion. Turen har rejst mange spørgsmål 

om, hvad vi skal med folkeskolen og 

læreruddannelsen i en verden, hvor 

undervisningsteknologien er den samme, men 

ideen om det gode liv så forskellig.   Som 

underviser i medborgerskab bør man have 

blik for symbolernes potentiale i 

undervisningen, idet de ikke blot tilbyder en 

kognitiv, men også en emotionel tilgang til 

stoffet, og i dansk sammenhæng må det være i 

kombination med en kritisk bevidsthed. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fra Hjemmesiden 
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INTERNATIONALT  OG NORDISK NYT 

Af Lakshmi Sigurdsson 
 

 

Skandinavisk EFTRE-møde (European Forum for Teachers of Religious Education) 

 

Den 26. september mødtes repræsentanter for de skandinaviske EFTRE organisationer i København 

på Religionspædagogisk Center. Vi blev opdateret vedr. religionsundervisningen i Norge, Sverige 

og Danmark og kunne konstatere, at selv om der er mange fælles udfordringer, er der også 

forskelle, som afspejler den historiske baggrund og politiske nutid i de enkelte lande. 

 

Den fælles diskussion om eftermiddagen satte fokus på samarbejdsmuligheder: 

• Det kan være svært at finde tilstrækkeligt mange deltagere til studierejser. Derfor kunne udbud 

til undervisere i de andre skandinaviske lande være relevant – og give gode muligheder for 

dialog. 

• Den næste NCRE (Nordic Conference on Religious Education) vil foregå i Danmark i juni 

2011. Vi kan gennem de faglige foreninger bidrage til, at alle medlemmer orienteres om 

konferencen. 

• I sammenhæng med Religionernes Dag i 2010 planlægger vi at invitere repræsentanter fra 

Norge og Sverige til at deltage. 

• Vi vil undersøge muligheden for at udgive en skandinavisk årbog om religionsundervisning. 

Den kunne evt. udgives som et (årligt tilbagevendende) særnummer af de tidsskrifter, de 

nationale medlemsorganisationer ellers udgiver. Vi nåede ikke frem til endelige aftaler, men 

arbejder videre med idéen. 

 

NCRE (Nordic Conference on Religious Education) 

 

Næste konference 

Næste konference, NCRE XI 2011, skal afholdes i Danmark. Efter aftale med dekan Carsten Riis 

har Det teologiske Fakultet ved Århus Universitet indvilliget i at påtage sig værtskabet. Lektor 

Johannes Nissen, som flere gange tidligere har deltaget i NCRE's konferencer, er sammen med 

lektor Peter Lodberg blevet udpeget som arrangører. 

 

LPG 

Den afgående repræsentant i NCC (NCRE's fællesnordiske styregruppe: National Coordinating 

Comittee), Povl Götke, TPC Løgumkoster, indgår i den nationale følgegruppe, LPG (Local 

Planning Group), som skal hjælpe Nissen og Lodberg med at give form til og sætte indhold på 

arrangementet. Ny dansk repræsentant i NCC er Pia Rose Böwadt, UCC. 

 

Følgende har stillet sig til rådighed som følgegruppe og medarrangører af konferencen: 

Danmarks nuværende repræsentant i NCC: Pia Rose Böwadt, UCC. 

Ane Kirstine Brandt, Professionshøjskolen UCC. 

Lakshmi Sigurdsson, Professionshøjskolen UCC. 

Carin Laudrup, Religionshistorie, Københavns Universitet.  

Peter B. Andersen, Religionshistorie, Københavns Universitet. 

Keld Skovmand, Institut for didaktik, DPU. 

Mette Buchardt, Professionshøjskolen UCC . 
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RELIGIONSPÆDAGOGISK FORUM 
– et tidsskrift for religion og formidling 

 

RPForum 

� tidsskrift for religionsundervisning i Danmark og det øvrige Norden 

� fælles forum for religionsundervisere fra grundskole, læreruddannelse og universitet 

� internationalt udblik og bidrag fra udenlandske religionspædagoger 

� aktuelle religionspædagogiske temaer 

� ny teori og nye vinkler på religionsundervisningen 

 

 

Planlagt indhold Religionspædagogisk Forum 2/2009: Symboler og symboldidaktik 

Bjørn Nørgaard: Kunstens og religionens symboler (interview) 

Ingvild Gilhus og Lisbeth Mikaelsson: Træer og andre tegn. Hvad er et symbol? 

Karen Lundblad: Symboliseringsdidaktik 

Jørgen Demant: Kirkerummet som lærested 

Hans J. Lundager Jensen: Det hårde og det bløde: Emblem, hukommelse, gudstjeneste 

Henrik Juul: Symbolsk religionsfaglighed 

 

 

Planlagt indhold Religionspædagogisk Forum 3/2009: Filosofi med børn 

Ekkehard Martens: Børnefilosofi og børneteologi – familieligheder? 

Anne Schjelderup: Filosofiske samtaler som motgift mot totalitarisme 

Øyvind Olsholt: Filosofiske samtaler i barnehage og skole – og til fjells! 

Finn Thorbjørn Hansen: KLM-faget – det "eksistentielle mellemrum" mellem det religiøse og 

sekulære  

Helle Hinge: Filosofi med børn, kristendomskundskab og medborgerskab  

Michael Voss Grangaard: Filosofi med børn – et værn mod tankens og talens dovenskab 

Henrik Jørgensen og Dorete Kallesøe: Filosofi med børn - metoder i teori og praksis 

 

 

Temaer for de enkelte numre 

 

2007/1: Religion og pædagogik 

(introduktionsnummer) 

 

2008/1: Den bibelske fortælling 

2008/2: Skyld og tilgivelse 

2008/3: Bacheloropgaven i læreruddannelsen 

             og religionsfaget 

 

2009/1: Kirkehistoriske fortællinger 

2009/2: Symboler og symboldidaktik 

2009/3: Filosofi med børn 

 

2010/1: Fantasy 

2010/2: Ritualer 

2010/3: Myter 

 

Udkommer 3 gange årligt 

Abonnement 245,-/årgang 

Studenterpris 195,-/årgang 

Enkeltnumre: 100,-/stk. 

� Abonnement tegnes via www.rpforum.dk  
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SKARP DEBAT OM KLM (Kristendomskundskab/Livsoplysning/Religion) 

Af Irene Larsen, redaktør 
 

Det begyndte med en rapport om KLM-faget. 

 

Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt udarbejdede i løbet af 2008 en rapport om KLM-faget 

baseret på et udvalg af eksamensopgaver i faget. Rapporten udkom i januar 2009 og er stilet til 

Undervisningsministeriet. 

Forfatterne understreger selv i rapporten, at den ikke er repræsentativ. Men derfor kan man jo godt 

gøre sig nogle overvejelser om faget. Og de slutter da også af med en række anbefalinger til 

forbedring af faget. 

 

Rapporten er offentliggjort på bladet Folkeskolens hjemmeside: 

� Medborgerskab i læreruddannelsen. Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009. 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectOtherShowExtra.aspx?ObjectId=59354  

 

Dernæst skrev de to forfattere en kronik i Kristeligt Dagblad 24. september. 

� Hvad enhver lærer bør vide om religion. 

Vi bringer kronikken her i Medlemskommunikation. (Se s.19) 

 

Kronikken blev samme dag i introduceret i Kristeligt Dagblad med en kort artikel af Morten 

Mikkelsen 

� Nye lærere har fortegnet billede af kristendom 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/339575:Danmark--Nye-skolelaerere-har-forenklet-billede-af-

kristendom?all=1  

 

Folkeskolen bragte nogle dage senere følgende interview  

� Studerende forenkler kristendom og islam (29. september) 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=59405 

 

Det afstedkom flere debatindlæg 

� John Rydahl: Nedslående kritik af læreruddannelse (29. september) 

Kristeligt Dagblad, bringes her på s. 21. 

� Michael Riis: Kristendom i skolen. Hvem lader de lærerstuderende i stikken? (30. september) 

Kristeligt Dagblad, bringes her på s. 22. 

� Keld Skovmand: Undervisere forenkler virkeligheden og bekendtgørelsen (oktober) 

Folkeskolen: http://www.folkeskolen.dk/ObjectOtherShowExtra.aspx?ObjectId=59771 

� Seminarieundervisere afviser kritik af kristendomsfag (26. oktober) 

Folkeskolen: http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?objectid=59705  

 

Endelig bragte Kristeligt Dagblad 14. oktober en kronik af censornæstformand for faget: Lakshmi 

Sigurdsson 

� KLM er en øjenåbner for de lærerstuderende (Bringes her i bladet, s.23.) 

 

Rapportens forfattere, Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt, svarer her i 

Medlemskommunikation på debatten: 

� Om kulturkristendom, civilreligion og de lærerstuderendes kristendomsreception (Se s.26.) 

 

Artiklerne fra Kristeligt Dagblad bringes med tilladelse fra avisen og forfatterne. 
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HVAD ENHVER LÆRER BØR VIDE OM RELIGION 

Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt er begge lektorer og undervisere i KLM ved 

Professionshøjskolen UCC. 

Kronik i Kristeligt Dagblad 24. september 2009. 
 

Viden om religion er i dag en nødvendighed 

for lærere i den danske folkeskole, men 

hvordan står det til med de lærerstuderendes 

viden om religion? En undersøgelse fra 2009 

peger på, at en del lærerstuderendes reception 

af kristendommen og islam lader meget 

tilbage at ønske  

Danmarks Lærerforening har netop udgivet 

folderen Morgendagens skole, hvor det blandt 

andet hedder, at eleverne skal opdrages til at 

blive demokratiske og engagerede 

samfundsborgere i en skole, hvor man tror på, 

at globalisering kan føre til en fredelig verden.  

 

At løse en sådan opgave kræver i høj grad 

viden om religion, simpelthen fordi religion er 

på dagsordenen i mange politiske debatter 

både nationalt og internationalt.  

 

Med den nye læreruddannelseslov i 2007 fik 

læreruddannelsen et nyt fag, 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab (KLM), hvor medborgerskab for første 

gang blev en del af det danske 

uddannelsessystem. Fagets formål er at 

arbejde med dannelses- og værdispørgsmål i 

relation til folkeskolen. Fagets tre navne peger 

på, at de spørgsmål og dilemmaer, som 

udspringer af skolens dannelsesopgave, har 

mange snævert forbundne indfaldsvinkler. I 

en aktuel kontekst kan man nævne spørgsmål 

som fadervor ved skolens morgensamling 

eller en radikal sekularisering af skolen med 

forbud imod religiøse symboler.  

 

Traditionelt har lærerseminarierne satset på 

endog meget grundig kendskab til bibelske 

fortællinger set igennem evangelisk-lutherske 

briller, og omdrejningspunktet for 

undervisningen er stadig evangelisk-luthersk 

kristendom med begrænset inddragelse af 

andre religioner. Måske er det på høje tide at 

ændre den tænkning ud fra den begrundelse, 

at det i dag er andre religionskompetencer, de 

lærerstuderende får brug for i deres virke som 

folkeskolelærere. Religionssociologer påviser, 

at størstedelen af unge mennesker i dag kun 

møder religion igennem 

undervisningssystemet, hvorfor det har stor 

betydning, hvilken religionsfaglighed de 

lærerstuderende er i besiddelse af.  

 

KLM-faget kan derfor spille en væsentlig 

rolle. Men virker faget efter hensigten? Den 

første landsdækkende evaluering af faget 

viser, at der er problemer. Vores undersøgelse 

af de studerendes eksamensopgaver fra 

sommeren 2008 tegner et billede af en 

problematisk reception af såvel kristendom 

som islam. Vi møder en beskrivelse af 

kristendommen, hvor demokrati, tolerance og 

menneskerettigheder siges at udspringe af 

kristendommen. Det giver sig udslag i, hvad 

man lidt polemisk kan kalde en demokrat 

Jesus/demokrat Luther-kristendom. Jesus og 

Luther skildres som humanistiske ledere, hvis 

ærinde er at kæmpe for og indføre tolerance 

og menneskerettigheder; Luther karakteriseres 

som en tolerant mand, der hylder 

sekularisering, individualisering, modernitet 

og relativisme: Hvis man bare mener det med 

hjertet, kan man tro, hvad man vil.  

 

Hvad de lærerstuderende giver udtryk for, er 

formentlig en form for kulturkristendom, som 

er udbredt i den danske befolkning. Her spiller 

det metafysiske ikke nogen rolle, og det 

dobbelte kærlighedsbud er reduceret til alene 

at omhandle næstekærlighed. Denne reception 

baserer sig gerne på, hvad man kan kalde en 

kanon i kanonen, altså ganske få udvalgte 

steder fra Det Nye Testamente. De oftest 

anvendte lignelser er lignelsen om den 

barmhjertige samaritaner og om den fortabte 

søn. Disse fortællinger sættes hos en del 

studerende op imod Sharia, hvorved der 

opstår et fortegnet billede af begge religioner.  

 

Vores pointe er ikke, at kulturkristendommen 

er hverken mere eller mindre legitim end 
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andre religionsformer, men det er 

problematisk, når den bliver normsættende for 

billedet af kristendommen i 

undervisningssystemet. Værre endnu bliver 

det imidlertid, når kristendommen i mange 

eksamensopgaver positioneres i forhold til 

islam, der således bliver modbilledet.  

 

Islam skildres som en religion, hvor man på 

ingen måde kan skelne mellem politik og 

religion; en religion, der er førmoderne, ikke 

er forenelig med demokrati, ikke praktiserer 

næstekærlighed, og som en religion, hvis 

medlemmer kun vanskeligt kan blive 

demokratiske medborgere. Hvordan opstår 

den reception af kristendom og islam? 

Svarene er formentlig mange. Medierne 

spiller givetvis en stor rolle, mange politikeres 

begrænsede kendskab til religion spiller 

givetvis en rolle, polemiske bøger om islam 

som eksempelvis Ralf Pittelkows og Kai 

Sørlanders spiller givetvis også ind samt 

fagets undervisere og undervisningsmaterialet. 

En årsag kan også være den fokus på 

professionsrettethed, man finder i 

læreruddannelsen. De studerende er vant til at 

anvende det, de lærer, til noget, hvorved 

Bjergprædikenen eksempelvis kan blive en 

opskrift på sund fornuft som gårdvagt i 

frikvarteret!  

 

Det er også klart, at kombinationen 

medborgerskab og kristendom giver grobund 

for alvorlige fejlslutninger såsom 

forestillingen om, at en god, demokratisk 

medborger er en dansk, kristen borger og ikke 

en muslim. Er løsningen da at hive 

medborgerskab væk fra det obligatoriske 

religionsfag? Det ville måske umiddelbart 

mindske risikoen for de førnævnte 

fejlslutninger i forhold til kristendom, islam 

og demokrati, men vi mener, at det er 

afgørende vigtigt, at medborgerskab også 

sættes i relation til religion og idéhistorie, 

simpelthen fordi medborgerskabsspørgsmål i 

relation til skole og demokratisk dannelse ofte 

inkluderer aspekter som religion og kultur. 

Vores svar er derfor en styrkelse af 

religionsfagligheden snarere end at fjerne 

medborgerskab, men lad gerne 

medborgerskab indgå i andre af 

læreruddannelsens fag også. Den 

religionsfaglighed, der er brug for i KLM-

faget, er ikke et øget fokus på bibelske 

fortællinger set som summen af dansk 

kulturarv, men kendskab til en række bibelske 

tekster og ikke mindst forskellige 

fortolkningstraditioner og kendskab til 

Luthers toregimentelære som ét blandt mange 

elementer i forståelsen af stat og kirke-

forholdet i Danmark.  

 

Religionsfaglighed er altså at have kendskab 

til de religiøse og politiske præmisser for 

Luthers tekster, at kende til folkekirkens 

uafklarede position imellem privat forening 

og statsorgan og derudfra kunne afkode den 

position, som tidligere statsminister Anders 

Fogh Rasmussen (V) indtager, når han taler 

for mindre religion i det offentlige rum i 

kølvandet på karikaturkrisen. At religion ikke 

er værd at beskæftige sig med, da det i takt 

med moderniteten vil forsvinde, har været det 

analytiske udgangspunkt for adskillige 

sekulariseringsteser. Den engelske 

religionssociolog Grace Davie gør 

opmærksom på, at mange har taget fejl i deres 

vurdering af religionens rolle. P.t. ser det ikke 

ud, som om religion blot er et kapitel, der 

hurtigt bliver overstået. Derfor skal der 

selvfølgelig undervises i det.  

 

Derfor bliver vores anbefaling en styrkelse af 

religionsfagligheden i læreruddannelsen. Man 

kunne begynde med at ændre fagets navn til 

religion/idéhistorie/medborgerskab samt lade 

fagets centrale kundskabs- og 

færdighedsområder inkludere en mere 

omfattende beskæftigelse med religion som 

begreb og med aktuelle religionsformer, 

herunder civilreligion. Endvidere en faglig 

kritisk beskæftigelse med tekster fra både 

kristendom og islam og et mere dybdegående 

arbejde med aktuel brug af religiøse tekster 

som argumentationsgrundlag i offentlige 

debatter. De lærerstuderende vil komme til at 

møde individuelle, kollektive, religiøse og 

sekulære krav fra elever og forældre, og det 

kræver en anderledes og styrket 

religionsfaglighed end den, de får tilbudt i 

dag. I dag lades de lærerstuderende i stikken 

med et fag, der ofte giver et fortegnet billede 
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af såvel kristendom som islam og dermed ikke 

ruster dem til deres profession. Det bør der 

rettes op på. 

 

 

NEDSLÅENDE KRITIK AF LÆRERUDDANNELSE.  

DET ER DUMT AT GØRE I EGEN REDE 

Af John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen. 

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad 29. september 2009. 
 

SOM BEKENDT skal man vare sig for at gøre 

i egen rede, som det hedder, men det var 

unægtelig nedslående at læse kronikken af de 

to seminarielektorer Ane Kristine Brandt og 

Pia Rose Böwadt den 24. september. Ikke på 

de studerendes vegne, selvom de på 

ubehagelig vis nedgøres i kronikken, men 

derimod på læreruddannelsens. De to lektorers 

første angreb angår overfokuseringen på 

kendskabet til bibelske fortællinger og 

evangelisk-luthersk kristendomsforståelse i 

læreruddannelsens fællesfag, 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborge

rskab (KLM ), til fordel for en bredere 

religionsforståelse med begrundelse i det 

forhold, at unge mennesker i dag primært 

møder religion i skolen. Her synes de to 

lektorer at glemme, at KLM -faget ikke skal 

bibringe de studerende 

undervisningskompetence, men alene 

kundskaber om værdigrundlaget bag skolen og 

dens virke, og det er ikke påvirket af andre 

religioner end netop den specificerede udgave 

af kristendommen - eventuelt 

folkereligiøsiteten undtaget. Den 

religionsfaglighed og de kompetencer, de 

studerende skal besidde i relation til eleverne 

og undervisningen, skal erhverves i linjefaget 

kristendomskundskab/religion. Men lad det 

ligge. Langt værre for det samlede indtryk af 

læreruddannelsen er det, når lektorerne 

skriver, at der blandt de studerende tegner sig 

et billede af en problematisk reception af såvel 

kristendom som islam, og at de studerende 

giver udtryk for en form for kulturkristendom, 

som er udbredt i den danske befolkning, som 

nok er påvirket af medierne, mange politikeres 

begrænsede kendskab til religion og 

forskellige navngivne forfatteres bøger om 

islam. DET FØRER for eksempel til en 

opfattelse hos de studerende af Jesus og Luther 

som humanistiske ledere, der kæmpede for 

tolerance og menneskerettigheder, og af islam 

som en religion, hvor man ikke kan skelne 

mellem politik og religion, og en religion, der 

er uforenelig med demokrati, som det hedder. 

Her er det, man som læser må spørge sig selv, 

om der slet ikke bliver undervist længere på 

læreruddannelsen. Sidder lærerne og drikker 

kaffe på lærerværelset, så de studerende er 

henvist til selvstudier - endda uden 

litteraturvejledning - og derfor kan læse hvad 

som helst? Det kunne man forledes til at tro, 

når så tilfældige påvirkninger kan komme til at 

dominere de studerendes afsluttende opgaver. 

Og endelig i forlængelse heraf: Hvor stor var 

dumpeprocenten? Med de konklusioner, de to 

lektorer fremhæver, må den have været høj, 

hvis ikke kriterierne for at bestå er horribelt 

lave. Men det får vi desværre ikke noget at 

vide om. Til gengæld er det sikkert, at vi ude i 

skolen ikke er interesserede i ukvalificerede 

lærere, og det er langt hen ad vejen 

læreruddannelsens ansvar, hvorfor vi fra 

skolens side kun kan opfordre til lidt 

selvbesindelse og undervisning af de 

studerende, så de lærer det, de skal ifølge 

bestemmelserne. Men måske kronikken i 

virkeligheden er udtryk for en indirekte 

opfordring til helt at afvikle læreruddannelsen 

i sin nuværende form til fordel for et 

universitetsstudium?  
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KRISTENDOM I SKOLEN.  

HVEM LADER DE LÆRERSTUDERENDE I STIKKEN? 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening. 

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad 30. september 2009 
 

NATIONALRELIGIØS selvfedme er en grim 

ting. Unuancerede kortslutninger mellem 

politik og religion og mellem fortid og nutid 

og mellem teori og praksis ligeså. At spejle 

sine egne bedste sider i den andens værste 

sider giver sjældent et realistisk billede af 

hverken en selv eller den anden eller af 

mulighederne for at komme overens med 

hinanden.  

 

Mine kolleger Ane Kirstine Brandt og Pia 

Böwadt har foretaget en undersøgelse, skrevet 

en rapport og fulgt op med en kronik i 

Kristeligt Dagblad den 24. september med en 

stærkt foruroligende konklusion: 

Læreruddannelsesfaget KLM 

(kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab) medvirker til disse grimme ting - som 

fag: I dag lades de lærerstuderende i stikken 

med et fag, der ofte giver et fortegnet billede 

af såvel kristendom som islam og dermed 

ikke ruster dem til deres profession. Det bør 

der rettes op på.  

 

Denne konklusion når de frem til på basis af 

deres læsning af et udsnit (12 procent) af et 

udsnit (det skriftlige oplæg til den mundtlige 

eksamen) af eksamenspræstationer, der blev i 

afviklet i KLM-fagets år 1 i dansk 

læreruddannelse.  

 

I DETTE MATERIALE har de fundet 

studentereksempler på alle de nævnte ting. 

Men har de dermed empirisk belæg for også 

at udpege årsagen til de konstaterede 

eksempler på misforståelser? Jeg går ikke på 

vingerne som den store sociologi-ørn, men er 

det ikke netop denne fejl, fagfolk ofte 

beskylder ideologer og politikere for: at 

kortslutte fra kendsgerninger (kriminalitet 

forekommer) til vilkårlige årsager (straffene 

er for korte)? Her: Visse studerende skriver 

noget vrøvl. Årsag: Faget er noget møg. Det 

lader de studerende i stikken.  

Validiteten af undersøgelsens konklusion 

(som den fremstår i kronikken) er således 

anfægtelig allerede af rent metodiske grunde, 

vil jeg mene. Heldigvis, kan man sige - for os, 

der er undervisere i faget.  

 

Rapporten munder ud i en række 

anbefalinger, hvoraf de mest konkrete retter 

sig mod fagets officielle beskrivelse - 

rapportforfatterne gætter altså på, at det skulle 

være faget selv, der er årsag til de 

elendigheder, de finder eksempler på. Der er 

nu tale om meget små forslag til justeringer af 

formuleringerne, og man kan være lige så 

usikker på, om de virkelig kan få en virkning, 

som man kan være på, om de eksisterende 

formuleringer overhovedet er i nærheden af at 

være en årsag til de eksempler på 

studenterfejlforståelser, som rapporten viser 

eksempler på.  

 

Men beskyldningerne mod selve faget er 

virkelig grove, og der kaldes på ændringer af 

fagets mål og indholdsbeskrivelser, så man er 

nødt til at spørge igennem og være helt 

konkret:  

 

Hvad er det i det nuværende fag, der skulle 

forhindre den uddybede religionsfaglighed, 

den kritiske tekst læsning og de øvrige 

aktiviteter, kronikforfatterne efterlyser? Er de 

ikke allerede til stede?  

 

Hvis man ser bort fra, at noget selvfølgelig 

altid kan blive mere omfattende, hvor er det 

så, at det nuværende KLM-fag, altså selve 

beskrivelsen af faget, lader de 

lærerstuderende i stikken og ikke bidrager til 

at ruste dem til deres profession?  

 

Fremprovokerer fagets nuværende navn og 

beskrivelse virkelig bestemte svar i retning af 

de grimheder, jeg indledte med? Er der noget 

som helst i fagets nuværende formål og 

indhold, der forhindrer en underviser eller en 
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studerende i at konkludere nul og niks, når 

emnet er evangelisk-luthersk kristendoms 

betydning for demokrati, velfærdsstat og 

skole i Danmark? Skønt det ville være et 

fagligt mangelfuldt svar!  

 

Til besvarelsen af disse spørgsmål bidrager 

selve undersøgelsen faktuelt med - nul og 

niks. Synspunktet, at faget lader de 

studerende i stikken og ikke kvalificerer til 

lærergerningen, har man da lov at have - men 

empirisk belæg for det har man ikke med 

denne undersøgelse.  

 

KLM er et nyt og aktuelt og bredt 

professionsrettet kulturfag, der tager religion 

alvorligt som element netop i den kulturelle 

sammenhæng.  

På så tyndt et grundlag som rapportens at 

insinuere, at det er fagets beskrivelse, der 

lægger op til grimhederne i indledningen, det 

er faktisk selv en grim ting.  

 

Det er ubeføjet miskreditering af et fag, der 

allerede med de nuværende rammer rummer 

masser af plads og potentiale, også til 

beskæftigelse med de sider af religionerne, 

der vitterlig intet har med nation og demokrati 

at gøre eller ligefrem forholder sig direkte 

oppositionelt til det.

  

 

LÆRERUDDANNELSEN: KLM ER EN ØJENÅBNER FOR DE 

LÆRERSTUDERENDE 

Af Lakshmi Sigurdsson, censornæstformand for kristendomskundskab, livsoplysning og 

medborgerskab og lektor ved Professions- højskolen UCC. 

Kronik i Kristeligt Dagblad 14. oktober 2009. 
 

 

En årsrapport fra censorformandskabet for 

faget kristendomskundskab, livsoplysning og 

medborgerskab viser, hvor godt det står til 

med læreruddannelsens eneste 

almendannende fag. 

 

VI HAR LÆRT, at der ikke findes en sandhed 

med stort S, men til gengæld mange 

forskellige fortolkninger. Det skal jeg være 

opmærksom på som lærer. Vi skal være åbne 

og anerkendende uden at blive tossegode og 

tolerere alting, siger en lærerstuderende, som 

blev interviewet til Folkeskolen.dk den 29. 

september om faget kristendomskundskab, 

livsoplysning og medborgerskab, KLM.  

 

Det påstås ellers i en kronik af lektorerne Pia 

Rose Böwadt og Ane Kirstine Brandt i 

Kristeligt Dagblad den 24. september, at de 

lærerstuderende generelt har en tendens til en 

stereotyp, naiv og ureflekteret forståelse af 

islam og kristendom hver for sig, af forholdet 

imellem dem og af deres betydning (positivt 

eller negativt) for demokrati og 

medborgerskab.  

 

Den opmærksomme læser af den rapport, 

kronikken er baseret på, vil have opdaget, at 

der ikke er belæg for kronikkens påstand om 

en landsdækkende tendens, idet forfatterne 

selv i rapporten direkte skriver, at deres 

undersøgelse ikke er repræsentativ på 

landsplan. Formanden for Seminariernes 

Religionslærerforening, Michael Riis, har i en 

kommentar her i avisen den 30. september 

påpeget det metodisk anfægtelige i 

undersøgelsen og det problematiske i de 

anbefalinger, den munder ud i. Den kritik kan 

jeg fuldt ud tilslutte mig.  

 

Som censornæstformand for KLM har jeg 

netop gennemlæst censorrapporterne fra årets 

2034 eksaminer. I kontrast til den verserende 

debat om faget kan jeg meddele, at der er 

grund til at glæde sig. Hele 21 procent af årets 

eksaminander i KLM gik hjem med 
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topkaraktererne 12 eller 10. Det skyldes ikke 

et særlig mildt eller venligt censorkorps. Der 

var også nogle, som ikke bestod (i alt seks 

procent), og som derfor måtte tilbringe 

sommerferien med næsen i KLM-bøgerne. 

Gennemsnittet ligger i middelfeltet (lidt under 

7 efter ny skala), så bedømt ud fra 

karakterstatistikken står det faktisk glimrende 

til med læreruddannelsens eneste 

almendannende fag.  

 

Hvis man ønsker en landsdækkende 

karakteristik af KLM (eller andre fag), giver 

censorrapporterne et noget bredere billede end 

den undersøgelse af 171 eksamensopgaver, 

der i kronikken blev præsenteret som den 

første landsdækkende evaluering af faget. Der 

er glimrende pointer både i kronikken og i 

den rapport, de to forfattere har udarbejdet, 

men de gode pointer drukner desværre i 

opskrivningen af et pilotprojekt til en 

landsdækkende undersøgelse med afsløring af 

en række uheldige tendenser.  

 

DEN OVERVEJENDE TENDENS i årets 

censorrapporter er, at KLM vurderes positivt 

som et væsentligt og tidssvarende fag, der i 

høj grad bidrager til udvikling af generelle 

lærerkompetencer. Censorerne fremhæver, at 

faget styrker de studerendes refleksion over 

væsentlige problemstillinger i 

lærerprofessionen, og at det bidrager til at 

gennemtænke etiske, religionsspecifikke og 

medborgerskabsrelaterede problemstillinger i 

lærerens arbejde og skolens dagligdag.  

 

Censorkorpset vurderer 

eksamenspræstationen i den samlede 

kontekst, som udgøres af bekendtgørelsen for 

faget, den lokale studieordning og arbejdet 

med faget gennem tekstlæsning og varierede 

undervisningsmetoder i årets løb. De 

skriftlige opgaver (på højst fem sider) danner 

udgangspunkt for en mundtlig eksamination, 

og der gives én samlet karakter. Censorerne 

forholder sig altså både til den skriftlige og 

den mundtlige præstation - til forskel fra 

undersøgelsen af de 171 eksamensoplæg.  

 

KLM er et omfattende og ambitiøst fag, som 

stiller store krav til de studerende. Især når det 

medtænkes, at faget de fleste steder er 

placeret på første årgang og dermed har en 

væsentlig studieintroducerende funktion. 

Derfor er det ikke overraskende, at der i 

censorrapporterne også peges på udfordringer 

ved fagets bredde og kompleksitet. Ikke alle 

studerende formår at tænke på tværs af fagets 

områder eller at diskutere ud fra et bredt 

idéhistorisk overblik. Derfor har hele 

karakterskalaen været i brug.  

 

Der er tre hovedområder i KLM: religion og 

kultur, idéhistorie og etik samt demokrati og 

medborgerskab. Disse hovedområder skal 

belyses ud fra sammenhængen mellem en 

religionsfaglig, en idéhistorisk og en 

medborgerskabsrettet synsvinkel. Det stiller 

krav til underviserne, til 

undervisningsmaterialerne og til de 

studerende. Men det er netop sammenhængen 

i faget, som gør det tidssvarende, relevant og 

nytænkende. Det rammer en række aktuelle 

diskussioner, som har betydning for skolen i 

dag: forholdet mellem religion og politik, 

spørgsmål om demokratiets værdigrundlag og 

udfordringer, forestillinger om kultur og 

kulturmøder, forholdet mellem national 

identitet og globale forpligtelser, brydninger 

mellem forskellige menneskesyn og så videre. 

Der arbejdes med idéhistorisk overblik, 

religionsfaglig indsigt og etisk refleksion. Og 

de studerende engagerer sig i det med liv og 

sjæl.  

 

Det kan være svært at tilgodese alle fagets 

CKF'er - centrale kundskabs- og 

færdighedsområder - og censorerne kan ud fra 

deres forskellige faglige kompetencer altid 

finde områder, der er underbelyst. Men den 

problematik er ikke speciel for KLM. Det kan 

enhver forvisse sig om ved at læse 

beskrivelser af andre fag i læreruddannelsen. 

Der var kamp om undervisningen i KLM, da 

den nye læreruddannelse i august 2007 skulle 

implementeres. Selvom den nye 

fagkonstruktion helt tydeligt tog afsæt i det 

tidligere fag kristendomskundskab og 

livsoplysning, betød integrationen af 

medborgerskab, at andre end 

religionsfaggruppen viste interesse for faget. 

Det fik den konsekvens, at KLM nogle steder 
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blev delt mellem forskellige faggrupper. I 

censorrapporterne rettes der en vis kritik mod 

en sådan organisering. Der peges på en 

tendens til, at faget knækker over i en 

religionsfaglig del og en medborgerskabsdel, 

når KLM er markant delt mellem flere 

faggrupper. I den sammenhæng peges der 

også på, at det religionsfaglige og/eller det 

idéhistoriske stof ikke vægtes tilstrækkeligt.  

 

DET KRÆVER TID AT FINDE balancen i et 

nytænkende og komplekst fag som KLM. 

Derfor foregår der et løbende arbejde med 

udvikling af faget gennem kurser, 

masteruddannelser, faglige netværk og en 

række bøger, som er skrevet direkte til den 

nye fagkonstruktion. De studerende oplever 

faget som relevant og vedkommende. Det er 

ikke alene fagligt udfordrende, men i kraft af 

sit indhold bidrager KLM i høj grad også til 

en dannelsesproces, hvor de lærer at forholde 

sig kritisk og nuanceret til religion og kultur, 

til etik og menneskesyn og til demokrati og 

medborgerskab. De undersøger 

menneskerettigheder i et skoleperspektiv. De 

arbejder analytisk med religiøse, filosofiske 

og politiske tekster. Samtidig indøver de 

evnen til selvdistancering. Det er måske 

grunden til, at faget i en af årets 

censorrapporter karakteriseres som en 

øjenåbner i forhold til den kommende 

lærerprofession.  

 

KLM er et spændende, ambitiøst og 

tidssvarende fag, som yder et væsentligt 

bidrag til den samlede læreruddannelse. Der 

er mange gode grunde til at forske i det 

arbejde, der foregår med faget. Måske kan 

KLM vise sig at rumme relevante elementer 

for andre professionsuddannelser. Men nye 

undersøgelser må kvalificeres gennem klare 

metodiske overvejelser og tage afsæt i en 

bredere tilgang end en læsning af korte 

skriftlige eksamensoplæg. Indtil sådanne 

undersøgelser foreligger, vil jeg foreslå, at 

enhver, der interesserer sig for KLM og 

læreruddannelse, læser den årsrapport fra 

censorformandskabet, som udsendes i 

slutningen af denne måned. Nuancer er den 

største gevinst ved KLM, siger de studerende. 

Lad os nu fremover også huske at få dem med 

i debatten om faget!  
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OM KULTURKRISTENDOM, CIVILRELIGION OG DE 

LÆRERSTUDERENDES KRISTENDOMSRECEPTION 

Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt  
 

Interviewet i Folkeskolen d. 25. sept. samt 

kronikken "Hvad enhver lærer bør vide om 

religion" i Kristeligt Dagblad d. 24. sept. 

2009 har affødt en del debat, hvorfor Irene 

Larsen har bedt os om at respondere, hvilket 

vi gerne gør, da vi finder det væsentligt at 

fortsætte drøftelserne af disse 

problemstillinger.  

 

Vort arbejde med rapporten Medborgerskab i 

læreruddannelsen, Rapport til 

Undervisningsministeriet har betydet, at vi 

har fået skærpet blikket for nogle af de 

problemstillinger, som vi i forvejen kendte fra 

undervisning og eksamination af vore egne 

studerende. Flere af de spørgsmål, som har 

rejst sig under tilrettelæggelsen af vor egen 

undervisning, trådte tydeligt frem i de 

indsamlede eksamensopgaver. Det er vigtigt 

at understrege, at vi ikke regner vore 

studerende for dumme eller særligt 

uimodtagelige, snarere ser vi de fundne 

problemfelter i sammenhæng med de 

forandringer, som dokumenteres i vort faglige 

felt i disse år. Vore fund i eksamensopgaverne 

skal ikke ses som en udstilling af studerende, 

der ikke er kapable, men snarere som en 

iagttagelse af forhold, der er strukturelt 

betingede af udviklingen af religion som 

aktuelt fænomen. Det samfund, de studerende 

lever i, den mediepåvirkning, de udsættes for, 

og den diskurs, de selv indgår i, er vægtige 

faktorer, og spørgsmålet er, hvorledes vi som 

undervisere skal forholde os til dette. Som vi 

gør opmærksom på i rapporten, har det 

materiale, rapporten bygger på sine 

begrænsninger; eksamensopgaverne er 

frivilligt indsendte; de er ujævnt fordelt på 

landets læreruddannelser; det er kun den 

skriftlige del af eksamen, der er omfattet, 

hvorfor der naturligvis må tages forbehold for 

dette. Det ændrer dog ikke ved, at den 

fremstilling af bl.a. kristendommen, som er at 

finde i eksamensopgaverne, bør undersøges 

nærmere. De spørgsmål, der er rejst i vores 

pilotprojekt, bør afdækkes i en bredere 

undersøgelse, hvorefter man kan forholde sig 

til, om de dækker over en generel tendens. 

Hverken i kronikken eller andet steds har vi 

taget udgangspunkt i, at vi, altså fagets 

undervisere, er dem, der koger 

kristendommen ned til en positiv humanisme, 

og samtidig mener vi heller ikke, at vi kan 

uddanne alle onder væk. Men man kan 

spørge, om der ikke er en fælles forpligtelse 

til at undersøge, hvilket religionsbegreb, der 

er på spil såvel i samfundet som i 

læreruddannelsen. Religion spiller i dag en 

anden rolle end for bare 10 år siden, og ikke 

mindst spiller religion en langt større rolle i 

den politiske debat.  

 

Mange studerende kender på forhånd til en i 

tiltagende grad afdogmatiseret kristendom, 

som i tilgift præsenteres som 

demokratiserende, sekulariserende og som 

basis for velfærdsstaten. Denne fælles 

forudsætning leder hen til spørgsmålet: hvad 

kan gælde for faglighed i 

Kristendomskundskab i faget KLM? Er det 

kernetekster i NT? Og i så fald: hvilke 

kriterier bruger vi for at udvælge dem? Er det 

den del af kristendommens selvforståelse, 

som ytrer sig i modstillingen mellem 

evangelium på den ene side og lovreligion på 

den anden? Er det Folkekirkens historie med 

Grundtvig som ankermand? Er det nulevende 

danske teologer, og i så fald hvilke? Er det 

den ortodokse kirke, katolicismen eller 

pinsekirken? Er det kirkekristendom eller er 

det hverdagskristendom? Er det, at 

globalisering og deraf følgende miksede 

religiøse identiteter er en del af det nutidige 

religionsmønster? Er det, at religioner spiller 

vigtige roller i global politik. At præsteteologi 

og hverdagskristendom præsenteres i to vidt 

forskellige sprog? Er det, at det moderne 

forhold mellem stater og kirker er mere 

komplekst end "toregimentelæren" kan 

forklare; at sekularisme ikke er en neutral 

position, og at sekulariseringens historie er 

uhyre forskelligartet i Europa? Dette og mere 
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til er alt sammen gode faglige anledninger til 

at afklare kristendomskundskabsfagligheden 

på ny. Kort sagt: det nutidige, komplekse 

religionsmønster gør spørgsmålet om, hvad 

der er kristendomskundskabsfaglighed i 

KLM, til et udfordrende felt. 

 

Kulturkristendom og "Feelgood-

kristendom" 

I en undersøgelse fra 1996 om de 

lærerstuderendes religiøsitet påpeges det, at 

de lærerstuderende konstruerer deres egen 

form for kristendom, som de selv identificerer 

med evangelisk-luthersk kristendom. Denne 

konstruktion er karakteriseret ved at have 

fokus på menneskelivet frem for på Gud 

(Andersen 1999: 59), hvilket alle forskelle til 

trods – undersøgelsen fra 1996 omhandler de 

studerendes religiøsitet, og vores 

undersøgelse handler bl.a. om de studerendes 

reception af kristendommen i deres 

eksamensopgaver – har paralleller til den 

reception af kristendommen, vi hævder at 

finde i 2008. Som nævnt peger vi på, at der 

blandt lærerstuderende forefindes en bestemt 

form for kristendom, som vi betegner som 

"Feelgood-kristendom". Denne kan siges at 

være en blanding af kristendom og 

humanisme, eller måske snarere en måde at 

læse humanismen ind i kristendommen på; en 

særlig udgave af evangelisk-luthersk 

kulturkristendom, som ikke er karakteriseret 

ved teologiske overvejelser, men som til 

gengæld passer som fod i hose til en 

almindelig demokratisk borgeridentitet. Når 

vi kalder det "Feelgood-kristendom", er det 

fordi man med denne er klædt godt på i 

forhold til religiøs radikalisering og 

ekstremisme, og dermed konstruktivt kan gå 

ind i kampen på tolerancens og demokratiets 

side. For fokus er på Jesus som menneske, og 

ikke som Gud. Og mennesket Jesus skildres 

som værende både humanist og demokrat.  

 

Vi møder den fx i følgende citat: "Når 

mennesket handler ud fra sin sunde fornuft og 

dermed gavner sit medmenneske, mener 

Jesus, at man handler etisk korrekt. Den 

kristne gyldne regel siger: "vær imod andre, 

som de skal være mod dig" (eksamen sommer 

2008). Som resultat af "Feelgood-kristendom" 

bliver islam den store taber, for islam skildres 

i mange sammenhænge som kristendommens 

antipode.  

 

"Feelgood-kristendom" vil vi karakterisere 

som en "faglig" form for kulturkristendom, og 

naturligvis er der intet overraskende i, at 

kulturkristendommen præger de studerendes 

reception af kristendommen. Retter man 

blikket mod religionssociologiens 

beskrivelser af kristendommen i dag, peges 

der som bekendt på, at pluralisme og 

privatisering af religionen bevirker, at 

religionen bliver mindre dogmatisk; den 

forsvinder ikke, men optræder ikke længere i 

samme grad i konfessionelle/dogmatiske 

klæ'r. Spørgeundersøgelser viser, at Gud ikke 

forsvinder, men ændrer karakter, men centrale 

kristne begreber spiller ingen rolle i den 

almindelige danskers reception af 

kristendommen. Hans Ravn Iversen 

formulerer det således: "Even though 'God' is 

highly a debated figure in Denmark, faith in 

God is still the strongest and most centrally-

placed oak in the Danish Park of Religions. In 

contrast, Sin, Hell and Grace and Salvation 

are Christian concepts that are disappearing 

from the minds of the Danes" (Iversen 2006). 

I vores rapport demonstrerer vi, at de nævnte 

begreber ligeledes er fraværende i de 

studerendes reception af kristendommen. 

Flere religionssociologer peger på, at de 

evangelisk lutherske nationalkirker i de 

nordiske lande har en rolle som værende 

civilreligion, hvilket kan forklare, hvorfor de 

nordiske lande stadig har et højt medlemstal, 

om end Norden skildres som et af de mest 

sekulariserede steder i verden. Susan 

Sundbach siger om civilreligionens funktion, 

at "Civilreligion är en grundläggande 

värdeorientering som binder sammen ett folk i 

gemensam handling inom den offentlige 

sfären" (Sundbach 2000: 41). Interessant i 

vores sammenhæng er, at Ole Riss i artiklen 

"Implicit religion som sociologisk fænomen" 

hævder, at debatten om islam og kristendom 

ikke skal betragtes teologisk, men snarere 

civilreligiøst, og i forlængelse deraf siger: 

"Ofte skildres ens egen civilreligion som 

oplyst, tolerant og humanistisk medens 

modparten opfattes som fundamentalistisk" 
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(Riis 2002: 15). Denne skildring genfinder vi 

i de tilsendte eksamensopgaver. Derfor kan 

man overveje, om problemet netop er, at 

kristendom og islam af de studerende opfattes 

som civilreligioner, og at det forklarer, 

hvorfor der går en væsentlig faglighed tabt? I 

hvert fald kan man ofte konstatere, at de 

studerende har en utrolig loyalitet overfor, 

hvad de selv skildrer som evangelisk-luthersk 

kristendom.   

 

I "Feelgood-kristendom" er der en tendens til, 

at der hævdes en stærk sammenhæng ml. 

demokrati og kristendom. Lidt polemisk taler 

vi om "demokrat Jesus"/"demokrat Luther". 

Det forenklede syn på kristendommen, hvor 

alt bliver udlagt ud fra en protestantisk 

læsning af Bjergprædikenen, har nok altid 

huseret i seminarieverdenen. Der er 

formentlig sket en udvikling i det syn grundet 

kategorien medborgerskab; måske kan vi tale 

om medborgerskabskristendom. Nu handler 

NT ikke blot om det indre og næstekærlighed, 

men også om demokrati, menneskerettigheder 

og tolerance. Og igen: taberen er islam, eller 

måske snarere radikaliseret religion, hvor 

islam så bliver det foretrukne eksempel. Det 

er vores erfaring fra egen undervisning, at 

næsten ligegyldigt hvor meget man forsøger 

at nuancere, når talen falder på emnet Luther 

og demokrati, så skrider det ofte for de 

studerende til eksamen; en tendens, der også 

er udtalt i de indsendte eksamensopgaver. 

Martin Shwarz Lausten gør meget fint i 

artiklen "Tro og forandring. Konsekvenser af 

Lutherfortællingen?" (Schwarz Lausten 2009: 

47) opmærksom på, hvorfor 

middelaldermennesket Luther ikke er 

demokrat. I KLM må det være et mål, at de 

studerende både skal kunne forklare hvorfor 

Luther ikke er demokrat, men også hvorfor 

man i en større idehistorisk ramme kan sige, 

at fx tanken om det almene præstedømme 

måske kan siges at pege frem mod en 

demokratisk tankegang, men det er også 

ønskeligt, vil vi mene, at de studerende kan 

afkode, hvilke aktuelle og politiske interesser, 

der ligger i at gøre Luther til demokrat. Og 

det samme gælder toregimentelæren i forhold 

til sekularisering, altså hvorfor 

toregimentelæren ikke er lig med 

sekularisering, men i en større idehistorisk 

ramme har betydning for sekulariseringen i 

Europa, og igen: hvilket sigte har fx Anders 

Fogh Rasmussen med at trække 

toregimentelæren ud af stalden i forhold til 

islam. 

 

Det er vigtigt at understrege, at vores pointe 

ikke er, at de studerende skal overhøres i 

dogmatisk kristendom. KLM-faget har et stort 

potentiale i og med, at det i større grad end 

det tidligere krist/liv-fag åbner for en faglig 

diskussion af aktuelle problemstillinger og for 

en større kobling til skolen. Der er mange 

gode grunde til p.t. at bruge tiden på at læse 

fx Anders Fogh Rasmussens kronik "Hold 

religionen indendørs" frem for 2 kongesalmer. 

Men udfaldet må bare ikke blive at de 

studerende ikke kan skelne kristendom fra 

humanisme. Eller at vi får det forenklede 

skema, som vi hævder at kunne finde i en del 

eksamensopgaver, og som man kan finde 

mange andre steder i samfundet i dag, jf. Ole 

Riis. 

 

Ethvert fags udfordring 

Det er ganske sikkert ikke enestående som fag 

at kæmpe med omsætningen fra specialisering 

til generalisering, og det er heller ikke 

enestående, at mindre ihærdige studerende 

kommer vel hurtigt om ved kompleksitet og 

dilemmaer, men hvis KLM-fagets store 

potentiale skal indfries, må vi i fællesskab 

vove os ud i en drøftelse og undersøgelse af 

det, rapporten problematiserer og forsøge os 

med forskellige forklaringer og 

løsningsmodeller. Vi må gå videre med andre 

– fortrinsvis kvalitative – undersøgelser for at 

efterprøve, om det, rapporten beskriver, også 

dukker op ved andre undersøgelsesdesign og 

på andet undersøgelsesmateriale. Præmisserne 

for inklusion, tolerance i praksis og forholdet 

mellem religion og stat er noget af det 

allervigtigste, som de studerende skal have 

med sig ud i skolelivet fra KLM, og derfor 

bliver det så afgørende, hvis den svage 

faglighed påvirker deres resultater på netop 

disse områder. 
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ALT FOR MANGE UNUANCEREDE OG ABSTRAKTE 

MENINGER 
Kommentar til UP nr. 4, 2009: Kristendom / Religion / Filosofi 

Af Kirsten Andersen 

 

Heldigvis er det undtagelser, men det seneste 

nummer af Unge Pædagoger er desværre 

skingert og ubehjælpsomt i sin tematisering af 

skolens religionsundervisning og 

læreruddannelsens fag: 

Kristendomskundskab, Livsoplysning, 

Medborgerskab. Linjefaget: 

Kristendomskundskab/religion, der uddanner 

i religionspædagogik, er alene præsenteret, 

måske lige frem erstattet med en interesse for 

filosofi med børn. Bladet fremsætter stærke 

meninger om forholdet mellem kultur og 

kristendom. Der er kun få huller i 

uvidenheden, og nuancer er en mangelvare. 

Underligt, - for der er gode takter undervejs: 

et par interviews, en oplysende side om 

humanistisk samfund og et par artikler.  

  

Ole Gade og Connie Stendal Rasmussen, 

begge medlemmer af redaktionen, har lavet 

interviews med to lærere i faget fra en skole i 

Københavnsområdet, og skrevet om faget på 

baggrund af samtaler med lærerne på Holbæk 

Lilleskole. De små artikler giver et udmærket 

og retvisende billede af, hvordan 

undervisningen finder sted rundt omkring på 

landets skoler. Der er bredde, faglighed, 

engagement, der udviser fornemmelse for 

elevernes forudsætninger og evne til at få 

faget til at indgå i et samspil på tværs med 

andre fag.  

  

 

Dorete Kallesø forklarer, hvordan man 

indenfor skolefagets mål og indhold med 

fordel kan inddrage filosofi og arbejde 

pædagogisk med den filosofiske samtale i 

faget. Sammen med Merete Wiberg, der 

tilsvarende plæderer for den filosofiske 

samtale både i børnehaven og i skolen for at 

hjælpe børnene til at reflektere over 

spørgsmål, som der ikke er endegyldige svar 

på.  

  

I begge artikler sigtes der i højere grad end 

undervisning i kristendom og religion, på at 

opnå kompetencer, at tænke analytisk, logisk, 

opnå begrebsklarhed og blive i stand til at 

tænke selvstændigt og indgå i samtaler med 

andre. På mange måder et sympatisk projekt, 

som har medvind, aktuelt. Med DS's 

formulering er målet ikke, at børnene lærer 

om filosoffer, men at de indgår i en praksis, 

hvor de får erfaring ved at deltage i et 

undersøgende fællesskab. Undren, empati, 

samtale om det onde, gode, lykke, 

samvittighed etc. bliver en ny tids form for 

antiautoritær, og autoritetsfri 

moralundervisning. Det kunne være 

interessant med en pædagogisk vurdering af, 

hvordan samtalerne udvikler sig, når de finder 

sted med udgangspunkt i 'et fælles objekt', en 

fortælling, film, en episode eller andet, til 

forskel fra samtaler uden. Hvordan bliver 

samtalerne stimulerende og udfordrende etc. I 

sammenhængen er det ideen om den 

filosofiske samtale som redskab til at indfri 

oplysningens emancipatoriske vision og skabe 

selvstændige og myndige individer.  

  

I bladet er en annonceside, der oplyser om 

Humanistisk Samfund, og en artikel af 

Michael Rothstein, hvor han ikke forholder 

sig til fagets bestemmelser, indhold eller 

praksis, men  gentager sine sædvanlige ideer 

om, at religion i skolen ikke bør have et 

indhold, der afspejler kulturhistoriske 
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forudsætninger. Michael Rothstein postulerer, 

at folkeskolefaget forvaltes i en teologisk 

boble, at der ideologisk ikke skelnes mellem 

skole, kirke og stat, og at de til sammen udgør 

et moraliserende ideologisk miskmask af det 

nationalt danske og kristne. Undervejs 

berømmer han religionsvidenskabens metoder 

for at være, som han skriver videnskabelige 

og 'nede på jorden', men i stedet for at ønske 

et religionsfag, foreslår han i stedet en 

nedlæggelse af faget og at 'religion' kommer 

til at være et timeløst emne i andre fag: 

geografi, samfundsfag, dansk etc. Det opfattes 

tilsyneladende som den mest effektive måde 

at komme den ukritiske forestilling til livs, at: 

"Religion er løsningen, religion må der til." 

Rothstein hævder lige så unuanceret det 

modsatte synspunkt, at religion slet ikke er 

noget. Sådan har Rothstein på den anden side 

polemiseret i flere årtier, så havde der været 

røster i UP's temanummer til at forholde sig 

analyserende til forholdet mellem nationalitet 

og religion, kultur og religion, mellem 

kristendomskundskab og religion, så fred med 

det. Rothstein er i forhold til skolen, først og 

fremmest polemiker, der ingen distance har til 

sit religionshad og som hævder de underligste 

ting, når han skriver om teologi og 

kristendom. 

  

Den sidste artikel i temanummeret redegør for 

et praktikprojekt på Holbæk Seminarium: 

undervisning i demokrati og aktivt 

medborgerskab på Holbæk Lilleskole i 

tilknytning til læreruddannelsesfaget: 

Kristendomskundskab, Livsoplysning, 

Medborgerskab.  

  

I et interview med Malene Busk, der tager 

udgangspunkt i en evalueringsrapport 2008, 

af de studerendes skriftlige eksamensoplæg i 

faget KLM. Evalueringsrapporten er et godt 

grundlag for at se korrigere og foretage et 

kritisk eftersyn, og efterse forholdet mellem 

fagets enkelte dele, og ikke mindst 

undervisningen i kristendomskundskab, 

historisk og aktuelt, andre religioner og det 

humanistiske syn på mennesket og verden. 

Der er gode grunde til at diskuteres, i hvilke 

omfang faget repræsenterer en aktuel 

politisering af religion, og i hvilket omfang 

det er det rette tiltag i læreruddannelsen i et 

multikulturelt samfund, de diskussioner finder 

i høj grad sted indenfor rammerne af faget. 

Malene Busk er vred, hun ser et nationalt, 

kristent ideologisk fag, som undertrykker 

viden om, at demokratiet har arven fra 

oplysningen som sin forudsætning. Artiklen 

er illustreret med citater fra en nyere bog om 

Niels Ditlev Riegels, omtalt som kirkehader 

og kongeskænder. Niels Ditlev Riegels var i 

sin samtid optændt af den franske revolution, 

og er en af datidens ægte antiklerikale. 

Malene Busk trækker en lige linje fra datidens 

enevælde og fyrstestyrede kirke, som 

antidemokratisk og tyrannisk, til nutiden, hvor 

hun med udgangspunkt i et udsagn fra Luther: 

"Den sande troende skal rive fornuftens øje 

ud." sammenligner Luther og Bin Laden: 

"Med reformationen kom inderligheden på 

dagsordenen, troen skal komme fra dit hjerte, 

eller med andre ord, internaliseret 

tankekontrol føjer sig til ydre kontrol med 

folks handlinger. Lyt til reformatoren 

dengang, lyt til imamen i dag – inderligheden 

og radikaliteten går hånd i hånd. Sådan 

rekrutterer Bin Laden utilpassede muslimske 

unge i dag." Passagen fortsætter indtil 

selvmorderen detonerer sig selv på 

markedspladsen. Hvad skal man sige, det er jo 

ikke til at diskutere eller forholde sig til. Uden 

historisk fornemmelse skildres Luther som en 

autoritær og tyrannisk tænker, en religiøs 

reaktionær retning modsat renæssancens 

humanisme. Luther var renæssancetænker, 

men han var ikke humanist. Den slags 

nuancer har MB ikke sans for. Forståelse af 

forholdet mellem autoritet og frihed kræver 

nogle mellem regninger og er fremmed for en 

moderne forståelse af demokrati. Luther skal 

hverken læses som demokrat eller som 

fyrstetyran. Ved at citere fra Rigels kritik af 

enevældens fyrstekirke indfører MB og 

argumenterer som om det moderne er 

afhængig af en kamp mellem kirke og stat, og 

overser at reformationen tegner et andet spor i 

sekularisering og modernisering, hvor 

kritikken også finder sted i kirken. Det samme 

gør sig gældende i 1800tallet, 

frihedsbestræbelserne udkæmpes og 

udtrykkes i samfundet både politisk og 

kirkeligt. 
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Selve denne måde at indskrive en kamp 

mellem kirke og stat, som den vigtigste kamp, 

er et underligt abstrakt udgangspunkt for en 

tematisering og en diskussion af skolefaget, 

der bruges til at hævde, at det fag, der er i 

skolen, er et kirkeligt forkyndelsesfag og ikke 

det skolefag, det i realiteten er. Indledningen 

slår den skingre tone an på en af de første 

sider i bladet. Med store fremhævede typer 

annonceres indholdet: "Ethvert anstændigt 

menneske med kendskab til den danske skoles 

historie ved at der med 1975-loven blev sat en 

effektiv stopper for enhver religiøs 

forkyndelse i skolen som helhed, og i 

undervisningen i kristendomskundskab i 

særdeleshed."  Lad det være med 

anstændigheden, jeg forstår ikke hvorfor den 

skal føres frem i denne sammenhæng. Jeg vil 

foretrække historisk viden og indsigt hellere 

end en sådan fejlplaceret og ubehjælpsomt 

moraliserende appel. Faget fik nyt navn i 

1975 fra religion (kristendomsundervisning i 

Den Blå Betænkning) til 

Kristendomskundskab. Lovens sigte var, at 

skolens undervisning i særdeleshed skulle 

bibringe eleverne kundskaber. Faget ophørte 

ved den lejlighed med at være forkyndende. 

  

På ganske få linjer i indledningen lykkes det 

redaktionen på ganske lidt plads at forstå 

åndsfrihed som et synonym for religiøs 

neutralitet, at frakende Bertel Haarder hans 

mest vedholdende synspunkt: hævdelsen af 

frisind, som grundlag for religiøse ytringer i 

folkeskolen, og endelig konspiratorisk at 

antage, at der skulle være en hemmelig aftale 

mellem de partier som vedtog 75-loven. Det 

er så forvrøvlet, at det er vanskeligt at tage 

alvorligt. Udtryk for samme 

forhåndsindstilling er, at det før omtalte 

interview med skolelærere i faget har 

redaktionen udstyret med underoverskriften: 

"Belastet af fortidens forkyndelse."  og 

overskriften "Sådan kan man også undervise", 

som om det skulle være et særsyn. 

  

Emnerne i dette nr. af UP er vigtige. Der er 

god grund til at fremlægge og kritisk overveje 

forholdet mellem det nationale og det 

religiøse, religion og politik, frisind og 

medborgerskab, men i dette nr. af UP 

forbliver det en skyggekamp. 

 

 

EN USKARP FORBIER 
Kommentar til UP nr. 4, 2009: Kristendom / Religion / Filosofi 

Af Michael Riis 
 

Hvad sker der lige for redaktionen af Unge 

Pædagoger? Det seneste nummer 4/2009 

blæser til storalarm: Religiøs forkyndelse 

hærger i folkeskolens kristendomsfag! 

Folkekirken står bag! Stat og kirke bør 

adskilles! For så bliver "den helt naturlige 

konsekvens", at kristendomskundskab bliver 

"et religionsfag eller evt. et fagområde, der vil 

kunne indgå i andre faglige sammenhænge".  

 

Hallo UP! Folkeskolens kristendomsfag ér et 

religionsfag – og dets forskellige områder 

indgår fint i andre faglige sammenhænge. Læs 

fx de bidrag i jeres eget nummer, der har en 

ordentlig forbindelse til 

undervisningsverdenen: Kristendomslærerne 

fra København, der underviser pluralistisk og 

tværfagligt og er begejstrede for faget og kun 

beklager, at faget ikke har mere tid. 

Lilleskolen i Holbæk, som er en privatskole, 

og som har en tilsyneladende udmærket 

undervisning i faget. (Undervisningen 

adskiller sig ikke fra, hvad man ville kunne 

inden for rammerne af folkeskolens 

kristendomsfag, men redaktionen kalder 

artiklen: Sådan kan man også undervise.) 

Eller læs de to artikler om filosofi med børn: 

Den ene taler om fri og frisættende filosofisk 

undren som læringspraksis, noget som svarer 

fint til kristendomsfagets 'livsfilosofi og etik'-

område. Den anden taler ligefrem om 

kristendomsfagets 'udsøgte potentiale', når 
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den eksistentielle dannelse skal gå hånd i 

hånd med selvstændigt og kritisk 

medborgerskab – og det vel at mærke inden 

for det nuværende kristendomsfags 

bestemmelser. Så hvor er det lige, vi har 

branden? 

 

I mangel på giftig røg fra 

kristendomsundervisningens virkelige verden 

mobiliserer redaktionen en front af anti-

religiøse alarmister, der intet har med den 

pædagogiske verden at gøre: Humanistisk 

Samfunds formand får hele to artikler til 

rådighed, hvoraf den sidste kun mangler den 

fortrykte indmeldelsesblanket. 

Religionshistorikeren Mikael Rothstein kan 

fortsat ikke indse, at der kan være forskel på 

et religionsfag og et historie- eller 

samfundsfag, og han kaster op, blot han hører 

ordet 'eksistentiel' eller 'værdi'. Og ny-ateisten 

Malene Busk bruges i et langt interview v/ 

redaktør Gade som sandhedsvidne for 

påstanden, at evangelisk-luthersk kristendom 

og demokrati, velfærdsstat og skole faktisk er 

hinandens fjender. Anledningen er et 

kundskabsområde fra læreruddannelsens 

KLM-fag 

(kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab), der har ordlyden: Evangelisk-luthersk 

kristendoms betydning for demokrati, 

velfærdsstat og skole i Danmark. Det er "en 

pind, der står under fagdelen kristendom", 

understreges det i manchetten til artiklen – og 

det er skrupforkert: Der findes ikke nogen 

'fagdel', der hedder kristendom, og pinden står 

under afsnittet Religion og kultur, som også 

handler om jødedom og islam og 

menneskerettigheder og politik og 

kulturmøder mm.  Og kunne der mon tænkes 

at være en sammenhæng mellem KLM-fagets 

formål og så denne kundskabspind, som 

kunne være relevant i sammenhængen? Men 

hvorfor læse bekendtgørelser, når man kan 

nøjes med redaktørernes egne 

vrangforestillinger? Hvorfor ikke bruge et 

halvt nummer af UP på at få sine egne 

fordomme bekræftet af håndplukkede unge 

ikke-pædagoger? Hvorfor ikke gøre sig døv 

og blind for det udsagn om kristendomsfaget, 

der udgår fra de UP-artikler, der er skrevet af 

eller handler om praktiserende pædagoger? 

Hvorfor er det nu, at man sidder i redaktionen 

for UP? 

 

"I dette nummer har vi valgt at stille skarpt på 

hvilket grundlag undervisningen i 

kristendomskundskab i skolen i folkeskolen 

skal bygge på." (Citat fra nummerets leder). 

Skarpt? Nej, det er synd at sige! Og det er så 

ærgerligt, når nu det handler om dette 

ærværdige og hæderkronede tidsskrift, som vi 

ellers gerne ser, at vores studerende læser. 

 

 

 

 

ÅBENT BREV TIL KOLLEGERNE  
Kommentar til UP nr. 4, 2009: Kristendom / Religion / Filosofi 

Af KLM-lærerne på Læreruddannelserne Metropol (tidl. Frederiksberg Seminarium) 
 

 

I Unge Pædagoger nr. 4, 2009, leveres en 

massiv kritik af både faget 

kristendomskundskab i folkeskolen, faget 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab (KLM) og 

kristendomskundskab/religion (KR) på 

seminariet. 

 

Ingen af de billeder, der gives af de tre fag, er 

noget, vi kan genkende. 

Man kan udmærket diskutere de officielle 

bestemmelser ang. de tre fag, og det skal vi 

være de første til at deltage i. Men i flere af 

artiklerne gengives forestilling om, hvad der 

konkret sker i undervisningen i fagene, og 

denne forestillede praksis kan ikke genfindes 

hverken på Læreruddannelserne Metropol 

eller - efter vores bedste vurdering -  på en 

hvilken som helst af de øvrige 

professionshøjskolers læreruddannelser. 
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"Unge Pædagoger" har en ambition er at være 

kritisk og konstruktiv, og vi havde håbet på en 

mere stringent og professionel akademisk 

tilgang, som angav, at man som et mindstemål 

havde læst de officielle bestemmelser. Vi ville 

også have ønsket, at man i dette nummer var 

mere pluralistisk i sin tilgang og inddrog 

nogle af succeshistorierne i stedet for at være 

ensidigt negativ i sin fremstilling. 

 

Her er nogle eksempler: Man interviewer to 

lærere, der ikke har linjefag i 

kristendomskundskab/religion. Man refererer 

ukritisk til en undersøgelse som 

repræsentativ, selvom forfatterne udtrykkeligt 

gør opmærksom på, at det er den ikke. Man 

ved ikke, hvad KLM faktisk er en forkortelse 

for. Man inddrager hele sagen om Fadervor i 

skolerne, til trods for, at det intet har at gøre 

med fagenes indhold og praksis. Man 

interviewer en religionsvidenskabsmand, der 

har i mange år har været kendt som en af de 

mest aggressive modstandere af 

kristendomskundskab i folkeskolen. Man 

interviewer ikke en eneste seminarielærer. 

 

Vi er i læreruddannelsen fælles om at 

uddanne lærere til den danske folkeskole. 

Naturligvis kan vi være kritiske, endog meget 

kritiske, over for hinandens fag eller praksis, 

men vi mener, at vi skal føre en ordentlig og 

anstændig dialog på et sagligt grundlag.  

 

Dette nummer af "Unge Pædagoger" giver et 

falsk billede af den lærerfaglige 

professionalitet både hvad angår 

seminarielærere og folkeskolelærere såvel 

som studerende i KLM og KR.  

Vi opfordrer til, at hverken kolleger eller 

studerende tager fremstillingen af de tre fag 

for gode varer. 

 

Vi indgår gerne i en dialog ang. detaljerne i 

artiklerne. 

 

27. oktober 2009  

 

Gry Eliassen 

Laura Lundager Jensen 

Irene Larsen 

Claus Vang Petersen 

Rune Riberholt 

Solveig Fogh Rostbøll 

Peter Green Sørensen 

 

 

 

KOMMENTAR 

Af Ole Gade, redaktør på Unge Pædagoger 
 

Kære Gry Eliassen, Laura Lundsager Jensen, Irene Larsen, Claus Vang Petersen, Rune 

Riberholt, Solveig Fogh Rostbøll og Peter Green Sørensen, Metropol Læreruddannelserne.  

 

I skriver i et internt brev til alle jeres kolleger, 

at der i et nummer af Unge Pædagoger leveres 

en massiv kritik af faget 

Kristendomskundskab i skolen og af fagene 

KLM -  

kristendomskundskab/livsoplysning/medborg

erskab og Kristendomskundskab/religion i 

læreruddannelsen. Det er muligt at I ikke er 

enige i de fremførte synspunkter, men at 

påstå, at vi giver "et falsk billede af den 

lærerfaglige professionalitet både hvad angår 

lærere i læreruddannelsen og folkeskolelærere 

samt studerende" er betænkeligt. Når I bruger 

begrebet "et falskt billede", så må det betyde 

at I ligger inde med "et sandt billede". Det gør 

det lidt svært at tale med hinanden, det kræver 

i hvert fald at der argumenteres imod vores 

såkaldte falske billede, indholdsmæssigt. Det 

gør I desværre ikke.  

 

At I ikke kan genkende de billeder, der gives 

af de tre fag, behøver ikke at være tidsskriftets 

skyld. Det kunne jo skyldes at jeres billeder er 

lidt uskarpe, idet I vel ikke er vidende om, 

hvad der sker på alle landets 

læreruddannelsessteder endsige på alle skoler. 
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Det ved vi heller ikke, hvorfor vi som 

redaktion har lavet nogle punktnedslag dels 

ved interviews med lærere dels i en del af en 

undersøgelse i faget KLM, som en 

idehistoriker efterfølgende siger sin mening 

om. Hvad denne idehistoriker mener, kunne 

måske udfordre jer som undervisere, hvad 

enten I er enige eller uenige men for at 

understrege den professionelle akademiske 

tilgang.  

 

I giver nogle eksempler:  

I kritiserer os for at vi interviewer to lærere 

der ikke har liniefag i kristendomskundskab - 

det gør vi fordi der er mange lærere der 

underviser i dette fag uden af være 

liniefagsuddannet. Den undervisning, de 

præsenterer, er efter vor mening en 

succeshistorie. Men indholdet af deres 

konkrete undervisning kommenterer I ikke.  

 

I kritiserer os for at vi refererer dele af en 

undersøgelse der ikke er repræsentativ. Men 

da vi samtidig fortæller, hvor selve 

undersøgelsen kan skaffes, så er der skabt et 

grundlag for dels at forholde sig kritisk til 

selve undersøgelsen fx som der står, at den 

ikke er repræsentativ dels at diskutere/vurdere 

interviewet, der tager udgangspunkt heri. Det 

kunne måske være et spændende indhold i 

undervisningen på et læreruddannelsessted i 

faget KLM. Måske ikke hos jer, måske andre 

steder. Måske slet ingen steder. Det er jo 

undervisernes valg, hvilket dog ikke kan 

forhindre studerende i at læse det.  

 

I påstår at vi ikke ved, hvad KLM er en 

forkortelse af. Temanummeret hedder 

"Kristendom Religion - Filosofi" som helt 

bevidst IKKE er det samme som nøgleordene 

i faget KLM i læreruddannelsen. Vi har 

tidligere udgivet et temanummer om det nye 

fag i læreruddannelsen og det hed KLM, så 

det ved vi godt.  

 

I kritiserer os for at vi inddrager hele sagen 

om Fader Vor i skolerne fordi det intet har 

med fagenes indhold at gøre. Nej det har den 

da ikke, men det behøver da ikke forhindre en 

redaktion i at vurdere, om det er aktuelt og 

relevant - i et nummer med netop dette - brede 

- tema.  

 

I kritiserer, at vi interviewer en 

religionsvidenskabsmand der er en aggressiv 

modstander af faget kristendomskundskab i 

folkeskolen. Det er ikke et interview men en 

artikel, men vi undrer os over, at I går efter 

manden (han er aggressiv) og ikke efter 

bolden (hvad han egentlig præsenterer af 

synspunkter).  

 

I kritiserer at vi ikke interviewer en eneste 

seminarielærer. Nej det gør vi ikke, men vi 

bad en seminarielærer om at skrive en artikel 

om filosofi i skolen og som derudover 

argumenterer for kristendomskundskab i 

folkeskolen, som det er nu, men med mere 

vægt på filosofidelen.  

 

Det er glædeligt at I skriver, at I er endog 

meget kritiske over for hinandens fag eller 

praksis og at I i jeres dagligdag fører en 

ordentlig og anstændig dialog på et sagligt 

grundlag. Derfor undrer vi os over, at I ikke 

tager dette temanummers synspunkter, som I 

helt åbenlyst ikke bryder jer om, til jer under 

mottoet: Læs det og modsig det!  

 

Vi noterer os, at I opfordrer kolleger og 

studerende til ikke at tage fremstillingen for 

gode varer. Handler al undervisning ikke om 

ALDRIG at tage fremstillinger fx tekster for 

gode varer, men læse, diskutere, læse igen og 

diskutere videre og blive udfordret og 

"forstyrret" af underviserne og af dialogen i 

undervisningen, hvad enten det er i 

læreruddannelsen eller i folkeskolen. Man har 

før i historien hørt om advarsler fra autoriteter 

mod bestemte (falske) synspunkter i 

tidsskrifter og bøger.  

 

UP håber, at I vil gøre alvor af jeres 

afsluttende ord om at gå i dialog med jeres 

kolleger og studerende om detaljer i 

artiklerne. Det kunne nok blive en 

succeshistorie om undervisning i 

læreruddannelsen.  

 

Vi har i UP udvalgt disse artikler til dette 

temanummer. Hvis I havde været 
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(gæste)redaktører, så ville nummeret have 

præsenteret nogle andre synspunkter. Sådan 

er det og sådan har det altid været med 

redaktionelle vurderinger som de kommer til 

udtryk i bøger, tidsskrifter, lære- og 

skolebøger.  

 

De venligste hilsener på redaktionens vegne, 

Ole Gade  

København 5. november 2009 

 

 

REPLIK 

Af Michael Riis 
 

Kære Unge Pædagoger 

 

Jeg har i debatforummet Læreruddannelse på 

folkeskolen.dk lagt følgende (og smider det 

måske også under Anmeldelser): 

http://www.folkeskolen.dk/DebateShowPost.aspx?Deb

ateThreadId=4204&DebatePostId=4204#Anchor4204 

 

Indlægget bliver også bragt i det snarligt 

udkommende næste nummer af 

www.medlemskommunikation.dk 

(medlemspublikation for Seminariernes 

Religionslærerforening). 

 

(Indlægget kan læses på side 32. Red.) 

 

Jeg er bekendt med, at I har sendt et svar på et 

brev fra undervisere fra Frederiksberg 

Seminarium - og hatten af for det. Vi bringer 

gerne svaret i det pågældende nummer af 

Medlemskommunikation.  

 

Selvfølgelig har I lov til at vinkle religions- 

og medborgerskabsområdet fuldstændig som I  

vil. Men vil man en ægte debat med folk, der 

har - og skal have - fingrene i skidtet, så er det 

en skidt strategi at spille ud med et så 

paranoidt og virkelighedsfjernt særstandpunkt 

og flimrende fokus som den redaktionelle 

indledning og den valgte bidragsselektion 

afspejler. Derfor får I de golde og rent 

negative reaktioner, I får. Og sætter jer selv 

ud på sidelinjen. Hvad er pointen? Hvem 

flyttes af et sådant nummer? 

 

Diskussionsstof er der nok af, men der er 

grænser for, hvor langt forbi man orker at tage 

diskussionen op. 

 

Venlige hilsener 

Michael 
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HOVEDPUNKTER FRA ÅRSRAPPORTEN 2009 OM 

kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab 

Af Lakshmi Sigurdsson, censornæstformand KLM 
 

 

Der har været afholdt eksamen i KLM ved 17 

læreruddannelsesinstitutioner. I alt har 2.034 

studerende været til eksamen i faget. Set ud 

fra karakterstatistikken går det godt med 

KLM. 

Karaktergennemsnit på landsplan var 6,55 – 

dog med en forskel mellem de enkelte 

læreruddannelser fra et gennemsnit på 3,79 

som det laveste til 7,52 som det højeste.  

 

Karakterfordelingen på landsplan er som 

følger: 

-3=0%   

00=6%   

02=10%   

4=22%   

7=29%   

10=19%   

12=13% 

 

Det nye allokeringssystem rummer både 

fordele og ulemper. Det har ikke givet en 

tilstrækkelig bred fordeling af censur. Der er i 

alt 119 censorer beskikket i KLM, heraf har 

45 censorer været i brug. Der er således en 

del, som har haft mange censurdage og en del, 

som slet ikke har haft censur. Det skal også 

bemærkes, at 26% af allokeringerne var 

censorer over 60 år. Der er behov for en mere 

jævn aldersfordeling og en bredere brug af 

censorkorpset - herunder en øvre grænse for, 

hvor mange censurdage en enkelt censor kan 

tildeles. I KLM er der et særligt behov for at 

kunne sammenholde censorkompetencer og 

eksaminatorkompetencer, idet det er vigtigt at 

sikre, at alle kompetencer er til stede ved 

eksamensbordet. Det nye allokeringssystem 

giver kun information om institutionens navn, 

fag og censornavn, medens eksaminators 

navn ikke oplyses. Der er behov for en 

løsning, som gør det muligt at kende både 

eksaminator(er) og censor ved den enkelte 

eksaminer. 

 

Grundlaget for eksamen  

Generelt vurderes prøverne at være i 

overensstemmelse med uddannelsens mål og 

indhold. Det er dog også tydeligt, at bredden i 

faget og kravet om integration mellem de tre 

CKF fortsat byder på udfordringer. En del 

censorer fremhæver, at det er svært for de 

studerende at rumme fagets bredde og dermed 

at leve op til fagets identitet og mål. Nogle 

peger på en overbetoning af medborgerskab 

som tema, mens andre fremhæver en tendens 

til ensartethed i såvel skriftlige oplæg som 

mundtlige eksaminer. Det sammenfattes hos 

en censor således, 

Bekendtgørelsens mål og CKF’er for faget 

KLM er særdeles brede og ambitiøse, og der 

vil derfor utvivlsomt altid være områder, som 

en given censor finder underbelyst. 

 

Uddannelsens kvalitet, den lokale 

studieordning og uddannelsen som helhed 

Kommentarerne har især fokus på 

integrationen mellem en religionsfaglig, en 

idéhistorisk og en medborgerskabsrettet 

synsvinkel og på samspillet med 

lærerprofessionen. På den positive side 

fremhæves det, at KLM-faget fungerer fint og 

ser ud til at opleves som meget relevant af de 

studerende, og at forpligtelsen på 

sammenhængen mellem de tre synsvinkler 

gør KLM til et fantastisk godt fag i 

læreruddannelsen. På den negative side 

påpeges, at de studerende kan have svært ved 

at håndtere kompleksiteten i faget, ligesom 

der kan være en tendens til at KLM faget kan 

knække over i en religionsfaglig del og en M 

del, når indholdsområderne er delt så 

markant mellem to faggrupper.  

Sammenhængen med lærerprofessionen 

fremhæves flere steder positivt, f.eks. 

Underviserteamet havde prioriteret meget 

højt, at de centrale kundskabs- og 

færdighedsområder blev relateret til skolen 

og dens virke i en moderne verden og en 

anden skriver, at KLM-faget er et særdeles 
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relevant fag, fordi begrebet dannelse tages 

alvorligt og får de studerende til at reflektere 

de grundlæggende elementer i 

lærerprofessionen. Der peges dog også på 

store forskelle i det faglige niveau, idet der 

bliver lagt vægt på forskellige sider af fagets 

CKF’er. En censor oplevede således meget 

forskellige eksaminer de tre steder hvor jeg 

har været censor i KLM her i foråret. Derfor 

må man konkludere at faget har så stor en 

bredde, at CKF’erne overordnet set har svært 

ved at blive tilgodeset alle steder. 

 

Det særlige tema, udmeldt af 

Undervisningsministeriet:  

Sammenhæng med uddannelsens praktik 

og lærerprofessionens praksis 

Lærerprofessionens praksis og 

praktikerfaringer indgår i stort omfang såvel i 

eksaminationer som i KLM-fagets pensum. 

Det fremhæves, at faget i høj grad bidrager til 

at styrke de studerendes refleksion over 

væsentlige problemstillinger i 

lærerprofessionen’ ligesom mange 

eksaminationer inddrager folkeskolens 

formålsbestemmelser. Nogle censorer påpeger 

dog, at selv om teori-praksis relationen er 

vigtig, giver blot og bar praksisfiksering ikke 

nødvendigvis ny viden og nye 

handlemuligheder, og at eksempler fra 

praktikken kan indgå som ureflekteret 

praksisbeskrivelse. Den overvejende tendens 

viser et positivt samspil mellem fagets CKF-

områder og relevante praksisovervejelser, 

sådan at faget bidrager til de studerendes 

arbejde med at forstå og gennemtænke 

problematikker og løsninger til etiske, 

religionsspecifikke og 

medborgerskabsrelaterede praktiske 

problemer, som udspringer af erfaringer fra 

praktikken eller praksis som lærer.  

 

De formelle rammer  

Flere censorer påpeger, at de skriftlige oplæg 

som udgangspunkt for mundtlig eksamination 

kan gøre det svært at sikre bredde i 

eksaminationen. Dette sættes af nogle i 

sammenhæng med for kort eksaminationstid, 

idet den reelt er omkring 22 minutter, når der 

skal være tid til votering. Nogle censorer 

nævner, at gruppeeksaminer både gav mere 

dynamik og bedre mulighed for at sikre 

bredde. Det fremhæves, at faget for mange 

studerende bliver en 'øjenåbner' i forhold til 

den kommende lærerprofession, men at der 

kunne være grund til at overveje en placering 

af faget over 2 år – eller senere i uddannelsen, 

idet det mange steder læses og afsluttes på 1. 

år. 

 

Det er tydeligt i årets censorrapporter, at 

KLM-faget opfattes som et væsentligt bidrag 

til den samlede læreruddannelse, og at det 

fungerer godt som alment lærerkvalificerende 

fag. Det er samtidig tydeligt, at der er mange 

brydninger om faget – også i den forstand, at 

der blandt censorerne findes forskellige 

fortolkninger af fagets indhold og funktion i 

læreruddannelsen. Brydningerne om faget kan 

fungere konstruktivt som bidrag til en 

dynamisk udvikling af KLM, når blot der 

samtidig er en forståelse af de rammer, de 

lokale studieordninger sætter.  
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HOVEDPUNKTER FRA ÅRSRAPPORT  

om censur i kristendomskundskab/religion i læreruddannelsen 2009 

Af Hans Krab Koed, Censornæstformand i Kristendomskundskab/ religion. 
 

 
Generelt 
Det helt overvejende problem i år har været 

det nye allokeringssystem, som har flyttet 

censornæstformændenes kompetence til et 

system i Aabenraa. 

Censorformandsskabet har ikke været nok 

opmærksomt på de problemer, de nye system 

medførte. Fx er det indtil videre reelt umuligt, 

at overholde bestemmelserne i BEK nr. 782 af 

17/08/2009 om, at Censorformandskabet 

fordeler efter samråd med 

uddannelsesinstitutionen .. opgaverne til 

censur. 

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

.aspx?id=126394#K2  

§ 35. Censorformandskabet fordeler efter samråd med 

uddannelsesinstitutionen eller -institutionerne 

opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset 

under iagttagelse af reglerne i § 23 

§ 23. Censorerne må ikke være ansat på den 

uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som 

censorer. 

Stk. 2. Ved fordeling af censorarbejdet skal det 

tilstræbes, at der 

1) inddrages censorer fra flere uddannelsesinstitutioner 

og censorer fra det relevante arbejdsmarked 

(aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden 

for en given uddannelse, 

2) jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af 

censorarbejdet, 

3) ikke forekommer individuel gensidig censur inden 

for en periode på 2 år og 

4) ikke forekommer individuel gentagen censur inden 

for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét 

semester eller ét halvår. 

 

Siden maj 09 har det således ikke været 

muligt at forholde os til sammensætningen af 

censor og eksaminator. En yderst beklagelig 

situation i forhold til muligheden for at sikre, 

at erfarne og uerfarne censorer blandes 

fornuftigt, samt også for at undgår censur hos 

hinanden gentagne gange. 

 

Der er 139 beskikkede censorer i faget men 

kun 32 er blevet brugt i siden maj 09, heraf 

flere gentagne gange. 

 

Hvor der tidligere var en ligelig fordeling 

mellem interne og eksterne, så er billedet helt 

skævt i år med kun 3 interne og 29 eksterne 

censorer. Langt de fleste censorer er 

endvidere over 60 år. Begge forhold skyldes 

helt sikkert det nye censorallokeringssystem. 

 

I alt har 461 studerende været til eksamen i 

linjefaget og 79 i bachelorprojektet i perioden 

august 08 til juli 09. Gennemsnitskarakteren 

ved linjefagseksamen er 7,56. I 

bachelorprojektet er karaktergennemsnittet 

7,18. 

 

Linjefagseksamen 
Kommentarer og vurdering vedr. 

prøvernes overensstemmelse med 

uddannelsens mål og indhold. 

Eksamensgrundlaget var ifølge censorerne 

generelt udvalgt med en meget høj grad af 

overensstemmelse med læreruddannelsens 

formål.  

En censor nævner endda: De fleste prøver 

sågar med en eksplicit overvejelse over netop 

dette. 

 

En anden censor skriver: Jeg finder det 

uacceptabelt, at det skriftlige eksamensoplæg 

ikke skulle inddrages i bedømmelsen. Det 

skriftlige oplæg er den studerendes mulighed 

for at demonstrere akademisk metode på 

(professions-)bachelorniveau i de fag, hvori 

der ikke skrives bacheloropgave. 

Prøveformen var egnet til at vise 

eksaminandens læreregnethed, idet det 

fagdidaktiske aspekt var en naturlig integreret 

del. Det var let at finde niveauet og 

voteringen var problemfri. Kollegaen var 

velforberedt, venlig og yderst kompetent. 
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Uddannelsens kvalitet samt eventuelle 

overvejelser i relation til den lokale 

studieordning og uddannelsens som helhed. 

Svarene afspejler mange ordninger på hæld i 

den gamle 97 ordning, men frem for alt 

nævnes det, at tiden er knap, eksaminationen 

indeholder både opgave og lodtrukket 

spørgsmål. 

 

En censor skriver: De studerende var meget 

engagerede, men jeg kunne ønske lidt mere 

materiale til eksamen end en kort synopse til 

at vurdere de studerendes pædagogiske og 

faglige niveau, f.eks. et lodtrukket spørgsmål, 

eller en større opgave. Det ville også gøre det 

nemmere at give de studerende en ensartet 

bedømmelse. 

 

Bacheloreksamen 
Det svært at sige noget bestemt på baggrund 

af kun 6 rapporter. Men det er vilkårene, når 

censor oftest hentes fra de pædagogiske fag, 

fordi en sådan censor kan dække flere faglige 

kombinationer. Det burde teknisk kunne 

løses, at vi også får disse rapporter. 

 

Overordnet vurderes bacheloreksamen at 

være ok. En censor skriver: 

Der var forholdsvis mange fejl i de skriftlige 

opgaver. Med hensyn til de studerendes 

skriftlige formuleringsevne, finder jeg, at en 

del måske knap nok magter at formulere sig 

tilfredsstillende i betragtning af, at de skal 

undervise. Det gælder både den skriftlige 

formuleringsevne og forståelsen for kravene 

til en projektopgave af denne karakter.  Det er 

vigtigt, at der stilles vejledningstimer til 

rådighed, både hvad angår det faglige 

indhold OG hvad angår krav til 

projektarbejde. Som lærere skal de 

studerende selv senere være sikre i kravene til 

projektarbejdsformen, der spiller en større og 

større rolle i undervisningen helt fra de små 

klasser. Det er ikke underviserens skyld; det 

kan også skyldes, at de studerende ikke selv 

benytter tilbuddet om vejledning. 

 

Koblingen mellem teori og praksis. 

Uddannelsens praktik indgår ofte i 

eksaminationen, da den udarbejdede opgave 

også handler om didaktik, og de fleste 

studerende kommenterede gode og mindre 

gode resultater af deres eget praktikforløb 

med evaluering af deres egen planlægning og 

udførelse af undervisningen. 

Flere censorer mener der er for megen fokus 

på videnskabelighed og akademisk metode på 

bekostning af praksis. Måske lidt i retning af 

det en censor skrev sidste år om at der bringes 

for mange teorier ind uden de bruges til noget. 

 

Dog lad mig slutte af med at citere en censors 

tilfredshed af koblingen mellem praktik og 

teori: Jeg mener, at det er af meget stor værdi, 

at der indgår praksisreflektioner i 

linjefagseksaminander. Jeg oplevede under 

denne censur, at langt størstedelen af de 

studerende selv bragte undervisningsforslag 

ind i eksaminationen som modvægt til 

demonstrationen af fagfaglig kunnen. Efter 

min mening bør en linjefagseksamen både 

demonstrere fagfaglig kunnen på 

bachelorniveau samt demonstrere evne til 

overvejelser om undervisningsplanlægning i 

grundskolen. De dygtige studerende 

demonstrerede en dialektik mellem 

akademiske evner og erfaringer hentet i 

praktikperioderne.
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NYT FRA CENSORNÆSTFORMANDEN/23/10/09 

Af Lakshmi Sigurdsson og Hans Krab Koed 
 

 
Censorformandsskabet har holdt møde den 20. august 2009 og bl.a. drøftet følgende: 

 

Adgangskrav 

CF's høringssvar har ikke haft indflydelse på 

adgangskravet til linjefag. Vort udspil var 

realkompetencevurderinger; men ministeriet 

fastholder b-niveau som udgangspunkt i alle 

fag. 

CF stiller nu det spørgsmål, hvordan disse 

gennemføres og efter hvilke kriterier. 

 

Ændring af prøvebekendtgørelsen 

Den ny prøvebekendtgørelse er offentliggjort 

d. 17.08.2009: www.censorformandskabet.dk.   

 

Lodtrækning 

Lodtrækning drøftedes. Hensigten med de 

former, der er valgt i uddannelsens forskellige 

fag drøftedes. Princippet om lodtrækning bør 

fastholdes, det er også et formuleret krav i 

bekendtgørelsen, som vi skal følge - endda 

med specifikation om, at der skal være min. 

fire elementer, der kan trækkes lod imellem. 

De former, der så er valgt i de forskellige fag 

skal undersøges. Nogle steder håndteres 

lodtrækning således, at den studerende har op 

mod 6 uger til at forberede eksamen. Man kan 

læse mere om den sag i en artikel i 

årsrapporten. Forfattet af bl.a. Lakshmi 

Sigurdsson. 

 

Censorallokeringssystemet 

Det er centralt, at CF fordeler censorer i 

samarbejde med institutionerne. De krav til 

censorfordeling, der aftales i 

læreruddannelsen skal også kunne håndteres 

af det nye system. Systemet er grundlæggende 

godt, men det skal tilpasses 

læreruddannelsens krav og praksis. 

 

Køreplan for nybeskikkelser  

Kriterier for udvælgelses af censorer – 

behovet er især til stede i de fag, hvor 

censorkorpset skal reduceres. Fx i 

Kristendomskundskab / religion. Det 

modsatte er tilfældet for KLM. Før var der et 

fælles censorkorps, det er der ikke længere, 

selv om der er mere end 80 % sammenfald 

mellem de to korps. 
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IKKE ALT ER SPIN OG MAGTBEGÆR 

Anmeldelse af Steffen Støvring 
 

Brian McGuire: Da Himlen kom nærmere. 

Fortællinger om Danmarks kristning 700-

1300.  

264 sider. 279 kr. 

Forlaget Alfa 2008 

 

Det er en meget smuk bog. Glittet papir, et 

væld af skarpe fotos, overskrifter og sidetal i 

smuk layout og diskrete farver. Når man 

åbner bogen, er det næsten som at rulle et 

gammelt illustreret middelalder-håndskrift ud. 

Og det er vel også det, der er meningen. 

Sindet skal stemmes til opmærksomhed og 

modtagelighed. Og til forståelse af 

spiritualitet. 

 

Men så skal indholdet jo også kunne leve op 

til forventningerne. Og det kan det. Det er en 

både forfinet og åndfuld bog. Og man bliver 

bekendt med en lang række personer og hører 

om mange begivenheder, og McGuire er en 

grundig fortæller. Men vigtigst: Bag de lange 

(nogle gange lidt snørklede) fremstillinger, 

træder der nogle klare problemstillinger frem, 

og nogle klare tvivl og nogle klare svar. Og 

således bliver man ikke kun rent faktuelt 

klogere af at læse denne bog, men får også 

stof til eksistentiel eftertanke. 

 

For hvad er det, der driver menneskene? Er 

det når alt kommer til alt trangen til magt og 

kontrol? Er alle mere ædle motiver bare et 

skalkeskjul? Hvad er drivkraften bag 

Danmarks og Nordeuropas kristning? Og 

hvordan foregår den? Bliver kristendommen 

påtvunget, blidt eller brutalt? Eller er den en 

åndelig befrielsesmagt? Hvad er konger og 

kejsere og bisper og præster og missionerende 

munke drevet af? Hvad er den brede og 

forarmede befolkning, der overgiver sig til 

den nye religion, drevet af? 

 

Kristningen af Nordeuropa og Danmark er en 

meget lang proces, og Brian McGuire er ikke 

i tvivl om, at og brutalitet og beregning spiller 

en stor rolle. Karl den Store bruger tvang 

overfor sachserne, sachserne bruger tvang 

overfor slaverne, danerne bruger magt overfor 

de baltiske folkeslag. Det er tit meget 

beskæmmende og ubehageligt at erfare. Og 

der spekuleres i magtforhold og alliancer. 

Men det er ikke hele sandheden. Ikke engang 

den grundlæggende. Det vrimler i 

middelalderen med personligheder, der 

virkelig mener hvad de siger, og tror hvad de 

tror. 

 

Når Harald Blåtand (omkr.960) "gør danerne 

kristne", som der står på den store 

Jellingesten, så er det en politisk klog 

handling, der bringer ham på god fod med 

kejser Otto i syd, men det er McGuires 

konklusion efter en gennemgang af de 

forskellige beretninger vedr. hans omvendelse 

(herunder beretningen om Poppos jernbyrd), 

at Harald faktisk blev omvendt til 

kristendommen. Han var ikke på nogen måde 

presset sydfra. Han blev bare overbevist om, 

at der fandtes en større åndelig kraft end den 

der fandtes i den gamle hedenske tro. Han 

oplever noget, der løfter ham. 

 

Når Ansgar (omkr. 826) – ansporet af 

drømme og visioner - forlod sin 

meningsfyldte klostertilværelse og kastede sig 

ud i et livsfarligt missionsarbejde i Danmark 

og Sverige, var det ikke magtbegær og trang 

til eftermæle, der drev ham. Det var den 

strengeste pligthandling og udtryk for en 

brændende tro. Han var som andre 

missionerende munke overbevist om, at 

Norden var den yderste missionsmark, at dér 

lå verdens ende, og når evangeliet var nået 

dertil, så ville Kristus komme igen og gøre en 

ende på denne verdens fattigdom og 

elendighed  

 

Når adelskvinden Dhouda (omkr. 841) - med 

et væld af bibelcitater - skrev en håndbog til 

sin søn Vilhelm om Guds magt og mildhed og 

om bønnens magt og fredens søvn, så mente 

hun hvert ord, hun skrev.  
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Når forfatteren til heltekvadet om Beowulf 

(omkr.1000) digtede om sin tapre renfærdige 

helt, der ikke kendte til kynisme og magt for 

magtens skyld, så var det fordi de 

voldsprægede århundreder fra 500-1000 

efterlod et behov for en aristokratisk figur, 

som passede ind i en kristen sammenhæng. 

 

Og så videre. Og så videre. De beregnende 

banditter mangler ikke i McGuires bog. Men 

det vrimler også med kendte og ukendte 

personer, som er blevet bevæget af en større 

sandhed og nu begiver sig ud i verden eller 

ind bag klostrets mure for at virke for denne 

sandhed. 

 

McGuire er i sit opgør med en ensidig 

materialistisk historieopfattelse optaget af den 

åndelige kraft, som også driver historien. 

Fortællingen om kristningen af Norden er 

også fortællingen om, at "himlen kom 

nærmere".  Således som bogens titel lyder. 

 

Men dette tema om beregning og uskyld er 

ikke bogens eneste. McGuire er for eksempel 

også interesseret i den forandring, den 

invaderende kristendom undergår – fra at 

være en religion for de få (munke, gejstlige og 

stormænd) til, fra 1100-tallet, at blive en 

religion for alle. 

 

I den tidlige middelalders opfattelse er verden 

sort, så sort og mørk og svær, som vi næppe 

kan forestille os, og det er for den tids 

mennesker en lykke at kunne redde sig ind 

bag klostres mure, og dér i bøn og lovsang 

kunne hage sig fast til Gud og den frelse, han 

kan give. Denne nåde havde  kirkens folk 

også mulighed for at få del i, og også dem i 

den verdslige verden, som havde økonomiske 

midler til at understøtte den frelsende kirke. 

Den store brede masse derimod falder 

udenfor. Fortabt. 

 

Sådan er den kristendom, som kommer til 

Danmark, aristokratisk og eksklusiv. Men i 

løbet af 1100-tallet skifter den farve, ganske 

radikalt, og bliver inkluderende og pastoral 

(præget af omsorg). Sådan var 

kristendommen oprindelig. Sådan bliver den 

igen. Hvilket formentligt i høj grad er den nye 

cistercienser-munkeordens fortjeneste. 

 

McGuire illustrerer denne forvandling tilbage 

til det oprindelige på mange måder, hvoraf én 

var overraskende for mig.  

 

Det er den kendte krucifiks-sammenligning, 

der får en overraskende drejning. Det tidlige 

Åby-krucifiks, der viser den ranke, kraftfulde, 

udtryksløse Kristus på korset. Sejrende. Og så 

de senere kors, hvor Kristus er en smerternes 

mand. Det er ikke en livskraftig kristendom 

overfor en mere ængstet og nervøs 

kristendom. Det er (siger McGuire) en 

aristokratisk kristendom, hvor det gælder om 

at underkaste sig den tronende himmelkonge, 

der afløses af en human kristendom, hvor 

Kristus solidariserer sig med det lidende folk 

– og dermed bliver alles ven og 

rejsekammerat ind i en lykkeligere (hinsides) 

verden. 

 

Det er som sagt cisterciensernes og Bernhard 

af Clairvaux’ tanker, der er en 

hovedinspiration bag denne folkeliggørelse. 

Da tiggerbrødrene (franciskanerne og 

dominikanerne) kommer til (omkr. 1210) og 

bevæger sig ud på gader og stræder og 

landeveje, intensiveres arbejdet med at bringe 

evangelium om Guds omsorg for alle ud til 

alle. 

 

         * 

 

Hermed standser jeg, men det gør McGuire 

ikke. Bogen vrimler med tanker og 

iagttagelser og fortolkninger, som kan sætte 

gang i ens egne tanker.  Og den vrimler med 

skildringer af begivenheder og personer. Man 

får virkelig nytte af sin historiske viden, hvis 

man har nogen, eller lyst til at erhverve den, 

hvis man ikke har den. Hjemmevant færdes 

Brian McGuire blandt alle munke. 

Hjemmevant bevæger han sig i alle egne og 

ved alle hoffer. Hjemmevant ruller han 

kildeskrifterne ud. 
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Det er bestemt en anbefalelsesværdig bog. 

Også i seminariesammenhæng. Både i historie 

og kristendom/religion. Både for 

seminarielæreren og for det kvikke liniehold. 

Den studerende, der dernæst skal forestå et 

folkeskole-forløb om "Religionsskiftet i 

Norden" el. lign. vil med denne bog som 

grund være godt rustet til at gøre emnet 

nærværende og nuanceret. 

 

 

24. sept. 09: Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk

             

 

 

 

DET GAMLE TESTAMENTE MELLEM TEOLOGI OG HISTORIE  

Anmeldt af Henning Nørhøj 
 

Niels Peter Lemche: Det Gamle 

Testamente mellem teologi og historie. Den 

historisk-kritiske bibelforsknings storhed 

og fald.  

408 sider. 389 kr.  

Forlaget Anis 2008.  

 

Der gik en storm henover den gt-lige 

forskning i slutningen af 1960erne, da 

forskerne på Københavns universitets 

teologiske fakultet hævdede, at den bibelske 

historie var en konstruktion foretaget af 

præstelige kredse i eksiltiden. Argumentet 

var, at der ikke fandtes arkæologiske kilder, 

der kunne godtgøre en israelitisk kultur og 

statsdannelse i kongetiden. Israels stammer 

var ikke kommet fra ørkenen, men Israel var 

opstået på baggrund af en social udvikling i 

den kanaanæiske befolkning. Den hidtidige 

historiske forsknings grundproblem er, at den 

tager udgangspunkt i den bibelske 

historiefortælling. Det har bragt den 

traditionelle historisk-kritiske forskning i 

krise. Et paradigmeskift i forskningen er 

nødvendig for at nå til en forståelse af de gt-

lige teksters egenart. Allerede som stud. theol. 

fremførte Lemche sin opfattelse i en 

guldmedaljeafhandling. Men først fra 

1980erne talte man om et egentligt 

paradigmeskift. 

 

 I løbet af de sidste to årtier har Niels Peter 

Lemche videreført og udviklet den såkaldte 

Københavner-skoles opfattelse, dels i 

lærebøger til teologistudiet, dels nu 

nærværende bog,hvori han fremlægger de 

nyeste synspunkter. Lemches tese er, at "Det 

Gamle Israel" er et ideologisk begreb, som er 

skabt af moderne historikere og bibelforskere, 

som ikke svarer til den befolkning, der 

udgjorde de historiske stater Juda og Israel. 

Jødedommen, som kun kan dateres tilbage til 

den hellenistiske tidsalder, har konstrueret sin 

egen grundlæggelsesmyte, hvortil hører den 

monoteistiske religion. Hertil kommer, at de 

gt-lige skrifter stort set alle er fra den 

hellenistiske tidsalder, hævder Lemche. Og 

Det Gamle Testamente som bog og begreb er 

først blevet til i det 1. århundrede efter Kr. 

 

Lemche gør nu grundigt rede for den 

historisk-kritiske forsknings udvikling og 

resultater, herunder udviklingen af 

litterærkritikkens og redaktionshistoriens 

metoder. Dette forskningsparadigme er 

imidlertid kommet i krise, fordi det baserer 

sig på Biblens historiske skrifter, skriver 

Lemche. Det er mere end en problematiks 

opgave at beskrive Israels historie. De 

historiske skrifters indhold lader sig ikke 

verificere med arkæologiske vidnesbyrd., og 

forsøgene på "external evidence" fra både 

moderne israelsk og amerikansk arkæologi er 

netop stærkt "ideologisk" bestemt. Hertil 

kommer, at savnet af skriftlige kilder til 

"Israels historie" fra de omgivende kulturer er 

stort. Imidlertid lader Lemche ikke læseren i 

stikken. Vi får en grundig gennemgang af de 

forskellige perioder i Israels historie, sådan 

som Bibelen fremstiller den, og som den kan 

formuleres på grundlag af den moderne 

bibelforskning. Overbevisende og på grundlag 
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af detailundersøgelser gør Lemche det så klart 

for læseren, at denne historie så at sige kun 

eksisterer indenfor Bibelens eget univers. De 

bibelske tekster siger kun noget om den tid, 

som de er blevet til i. Lidt hårdt og meget 

forenklet trukket op, er det således Lemches 

konklusion, at den Jahvetro, der af sociale 

grunde har udviklet sig inden for 

befolkningsgrupperne i jernalderens 

Palæstina, har udkrystalliseret sig i den 

monoteisme jødedom i hellenistisk tid. De 

Jahvetroende har de sidste århundreder spredt 

sig fra Palæstina ud i det østlige 

Middelhavsområdet. Og i denne adspredelse 

har de set Guds dom over et syndigt folk. 

Historiefortælleren har placeret sin historie "i 

en udlændighed, der ikke bare kan snævres 

ind til det såkaldte "babyloniske eksil", men 

rettelig omfatter det fænomen, som er kendt 

som den jødiske diaspora – adspredelsen."  

(s. 252) 

 

Konsekvent nok hedder bogens sidste kapitel 

"Israels eller Palæstinas historie?". Heri 

beskriver Lemche så en Palæstina-historie 

uden Det Gamle Testamente. Hvor blev Israel 

så af i denne historie? – vil læseren spørge: 

Som statsdannelse har Israel haft en knap 200 

års historie fra o. 900-tallet til Samarias fald i 

722. Det er Lemches bud. 

Det nye forskningsparadigme, som Lemche 

fremlægger det, er rent faktisk ikke slået i 

gennem i skolens kristendomsundervisning. 

De nyere og ret så udbredte lærebogssystemer 

som Os og kristendom og systemet Religion 

fastholder, at de bibelske fortællinger har en 

historisk kerne og går ud fra en kronologi, der 

er baserer sig på det gamle 

forskningsparadigmes forskningsmetoder (se 

nærmere herom i Mette Buchardts 

Religionsdidaktik). Spørgsmålet er, om det 

nye paradigme er slået igennem i vores 

linjefag – og ikke mindst: Hvilke didaktiske 

konsekvenser har det så? 

Det lønner sig virkelig at arbejde sig igennem 

bogens 400 sider. Man både overraskes, 

provokeres og oplyses af en masse ny viden. 
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GUDS MODER OG HIMLENS VENINDE 

Anmeldt af Niels Willert 
 

Lisbeth Smedegaard Andersen:  

Guds moder og himlens veninde.  

Mariabilledets historie. 

395 sider. 299,95 kr. 

Thaning og Appel 2008. 

 

Det er efterhånden ikke så få bøger, Lisbeth 

Smedegaard Andersen har skrevet om kristen 

kunst før og nu. Denne gang opfylder hun så 

et længe ventet behov for en bog om 

billedkunstens opfattelse af Maria, Jesu 

moder, fra den tidligste kristne kunst og frem 

til i dag. Det er en velskrevet og rigt illustreret 

bog, hvor Smedegaard Andersen med sin 

eminente evne til at analysere billeder fører os 

igennem kirkens historie og belyser 

billedkunstens Mariamotiver med inddragelse 

af såvel sociale og politiske forhold som 

religiøse og teologiske brydninger op gennem 

tiden. Bogens titel hentyder på den ene side til 

betegnelsen "Guds moder" (på græsk 

theotokos), som det blev vedtaget at kalde 

Maria på synoden i Efesos 431, mens på den 

anden side udtrykket "Himlens veninde" er at 

finde hos Grundtvig. Umiddelbart tænker 

man, at Mariafremstillinger først og fremmest 

hører hjemme i senantikken og 

middelalderen, ligesom det som bekendt især 

er den katolske kirke, der før og nu har tillagt 

Mariaskikkelsen en særlig betydning. Men 

med den foreliggende bog bliver der gjort op 

med denne mytedannelse, hvorefter 

katolikkerne skulle have monopol på Guds 

mor. Det er således bogens styrke, at 

Mariaskikkelsen hos ikke mindst Luther og 

Grundtvig får så megen opmærksomhed, som 

det er tilfældet. Luther gjorde som bekendt op 

med den måde, hvorpå Mariakulten havde 

udartet sig i middelalderen, ligesom han ikke 

kunne acceptere den katolske opfattelse af 

Maria som formidler mellem mennesker og 

Kristus. Men det betød ikke, at Luther ikke i 

Maria-skikkelsen, sådan som den især træder 

frem i Lukasevangeliets fødselsfortælling, 

kunne se hende som et forbillede (mater 

humilitatis). Faktisk havde han et billede af 

hende hængende i sit arbejdsværelse. Går vi 

til Grundtvig, da møder vi en lignende 

fokusering på det forbilledlige ved Maria, 

denne gang i langt højere grad som bærer af 

de kvindelige egenskaber, den kvindekære 

Grundtvig i en kold rationalistisk 

oplysningstid måtte tilføre gudsforståelsen. 

Med Grundtvig bliver gudsbegrebet atter 

rummeligt med plads til kvindelige 

egenskaber som kærlighed, barmhjertighed og 

nåde. Som Smedegaard Andersen skriver: 

"Uden Maria bliver teologien nemt fortænkt" 

(side 372), for som bekendt skabte Gud 

mennesket i sit billede, som mand og kvinde, 

og så må Gud jo være i besiddelse af såvel 

mandlige som kvindelige elementer! Det kan 

man erfare ved at læse de ikke så få salmer 

omhandlende Maria, idet Grundtvig i 

1830erne oversatte en del byzantinske 

Mariahymner. 

 

I læreruddannelsen må denne bog kunne 

anvendes, måske ikke ligefrem til 

mariologiske studier, men som en blandt 

andre måder at perspektivere det bibelske stof 

og kirkens historie. Faktisk kommer vi vidt 

omkring, og især, synes jeg, er bogen nyttig 

til at få aflivet myter om, at Maria alene 

tilhører katolikkerne. Når Luther og 

Grundtvig er på programmet, så er det oplagt 

at inddrage bogens kapitler om deres 

Mariabilleder. Interessant er også bogens 

afsluttende refleksioner over Mariabilleder og 

nutidens problematisering af kvinde- og 

moderrollen. Man er ikke i tvivl om, at 

Smedegaard Andersens ærinde er at give 

Mariaskikkelsen mere plads på de 

nordeuropæiske breddegrader - uden at 

guddommeliggøre hende! 

 

Niels Willert, 

lektor, dr. theol. 

UCC. 
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MODERNITET OG RELIGION 

Anmeldt af Irene Larsen
 

Hans-Jørgen Schanz: Modernitet og 

religion. 

118 sider. 198 kr. 

Aarhus Universitetsforlag 2008. 

 

Lad det være sagt med det samme: Jeg synes, 

denne bog er rigtig god. Schanz forsyner 

læseren med en række definitioner af 

modernitet og religion samt en række 

relaterede begreber. Her bliver der sat nogle 

klare distinktioner op, som man kan være enig 

eller uenig i, men formodentlig vil det være 

nemt at præcisere, hvor man er enig eller 

uenig.  

 

Schanz skelner mellem modernitet og 

modernisering. Modernisering er, at man 

f.eks. betjener sig af moderne teknik som 

mobiltelefoner og internet. Der bliver det dog 

ikke til modernitet af. 

Moderniteten er nemlig normativ. Det er en 

bestemt "indstilling i og til livet". (s.12) 

Schanz opregner fire områder, hvor det gør 

sig gældende og fire tilhørende kriterier for, at 

´noget kan kaldes moderne. 

1. Menneskenes forhold til naturen - skal 

være afsakraliseret, afmytologiseret og uden 

religiøs mellemkomst, altså helt sekulariseret 

og derved pragmatisk. Naturen skal 

beherskes. 

2. Menneskenes forhold til hinanden - skal 

være bestemt af en adskillelse af det private 

og det offentlige. Der er regler for 

menneskelig omgang, der er bestemt af 

alment begrundelige, rent humane (altså ikke-

religiøse) regler, der kan opnå folkelig 

tilslutning. 

3. Menneskenes forhold til sig selv - skal 

karakteriseres ved selvbestemmelse, 

myndighed og autonomi - både på det 

offentlige og det private område. Det er altså 

et opgør med alle overleverede magter: 

religion, tradition og historisk overleveret 

autoritet. Demokrati bliver en direkte følge af 

denne dimension. 

4. Menneskenes forhold til Gud, det hellige 

eller det absolutte - skal være selvvalgt og 

alene gøre sig gældende i det private. Heraf 

følger, at der skal være religionsfrihed. (s.12-

18) 

 

Det moderne er altså sekulært. Men alt, hvad 

der er sekulært, er ikke nødvendigvis 

moderne, jf. det modernes normativitet. 

Denne fejlslutning findes hos både Weber og 

Marx, der også hver for sig er genstand for et 

kapitel i bogen. Det er også en fejl at kalde 

islamiske fundamentalister for moderne. De 

bruger bl.a. internet, men det bliver de ikke 

moderne af, højst moderniserede. 

 

Det modernes historie begynder o. 1750 og er 

karakteriseret ved historisering af 

menneskelivet, "desantropologisering af 

naturopfattelsen" og "denaturering af 

menneskeopfattelsen". (s.13) 

 

Religiøsitet defineres også. To faktorer skal 

være til stede: a) tro, b) en 

inderlighedsdimension. (Interessant, at man i 

en anden ny bog, "Gudløse hjerner" finder 

synspunktet, at religion netop ikke primært er 

tro, men måske snarere noget, vi gør. 
1
) 

Schanz samler sin opmærksomhed om de tre 

monoteistiske religioner: "Det ser ud til at 

religion skal være monoteistisk, hvis den skal 

rumme større konfliktualitet i forhold til 

moderniteten. Kun monoteistiske religioner 

udgør eller rummer potentialet til at artikulere 

et omfattende alternativ til moderniteten." 

(s.33) 

Der er også i disse tre religioner, man finder 

fundamentalisme; begrebet defineres i 

teksten. 

  

Man kan godt være religiøs og moderne. 

Fordi religion ikke omhandler alt i livet og det 

gør modernitet heller ikke. Religion, in casu 

kristendommen, skal bare ikke "spille det 

                                                 
1
 Lars Sandbeck og Lars Christiansen: Gudløse hjerner 

- et opgør med de nye ateister. Information 2009. s.46f. 
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amoderne ud som noget antimoderne" (s.105) 

Det er netop det, fundamentalismen gør. 

Adskillelsen mellem det moderne og det 

amoderne kan "kun artikuleres inden for 

rammerne af adskillelsen mellem privat og 

offentligt, .." (s.105) Det moderne handler 

heller ikke om alt. I et opgør med Marx' 

utopiske tænkning, lancerer Schanz begrebet 

"modernitetens selvindskrænkning". (s.82) 

Den kan netop finde sted i kraft af de 

differentieringer, der karakteriserer det 

moderne. 

 

Kai Sørlander mener (Præsteforeningens 

Blad, nr. 38, 2009), at Schanz' bog er 

utilstrækkelig på nogle afgørende punkter. 

Schanz forklarer ikke årsagen til 

modernitetens fremkomst, men anser den for 

at være en "pragmatisk selvfølgelighed" 

(Schanz, s.82). Sørlander mener heller ikke, 

Schanz har blik for kristendommens særlige 

indhold. Sørlander argumenterer for, at det 

moderne netop opstår i en kristen-

protestantisk verden. Har man ikke blik for 

det, har man ikke nogen modstandskraft over 

for kræfter, der truer "den sekulære 

demokratiske orden". 

 

Jeg kan kun anbefale, at man læser begge 

dele. Jeg vil anbefale Schanz' bog til 

studerende, der skriver bacheloropgave i 

religion, fordi de har brug for at få det 

moderne defineret. Styrken i Schanz' bog 

ligger bl.a. i lancering af begreberne om det 

modernes normativitet og selvindskrænkning. 

 

 

AT SKJULE DET MARKANTE OG OPHØJEDE SPROG 

Anmeldelse af Steffen Støvring 
 

Det danske bibelselskab: Den Nye Aftale. 

Det Nye Testamente på nudansk.  

528 sider.169 kr. 

Det Danske Bibelselskab 2008 

 

Engang i 50'erne var der en domprovst, som 

rigtig var med på noderne, og da han skulle 

fortælle en flok moderne skolebørn om julen, 

sagde han, at Jesus var født i en garage. Nej, 

råbte skolebørnene:" I en stald! Han blev født 

i en stald." 

 

I den nye nudanske oversættelse af NT er 

stalden bevaret, men ellers har jeg tit ved 

læsningen lyst til at råbe op som 

skolebørnene. Fx når saligprisningerne i 

Bjergprædiken behandles. Salige er de 

sagtmodige bliver til "I er heldige, hvis I er 

små og ubetydelige" – og Salige er de som 

hungrer og tørster efter retfærdighed bliver til 

"I er heldige, hvis I længes efter, at det bliver 

som Gud vil have det" . Jeg tænker: Hvorfor 

ikke 'held og lotto", hvorfor ikke 'heldet følger 

de tossede'? 

 

Nå, meningen er god nok. Man har villet lave 

en mere mundret og enkel oversættelse, 

forklares det i efterordet, en oversættelse 

hvor" sproget er så upåfaldende som muligt", 

- for at give indholdet hele opmærksomheden. 

Og arbejdet er ikke amatørarbejde. Det har 

været grebet meget grundigt an, af en række 

græsk- og dansk-kyndige og diverse 

konsulenter og redaktions-grupper. Og nogen 

gange er det også ok. Nogen gange bliver 

læsningen lettet for en almindelig sekulær 

dansker. Når eksempelvis visse af Paulus' lidt 

indviklede sætningskonstruktioner opløses (fx 

i Fil.1,12), når der indføjes et forklarende ord, 

fx "en fremmed, en samaritaner" (Luk.10), 

eller når lange indviklede konstruktioner 

koges ned til få ord (som i Lukas 23, 29). 

 

Man har taget Luther til forbillede, når han i 

forbindelse med sin bibeloversættelse sagde, 

at man skulle 'lytte til manden på marken og 

konen i køkkenet'. Og det vil i dag sige, at slå 

efter på Google og så ellers bruge sit gode 

sprogøre (!). Siges der i samme efterord. 

 

Hertil kan man sige: Det er fint med Luther, 

al ære og respekt, men - tiden var jo en anden 

i dag. I dag er det markante og ophøjede 

sprog virkelig trængt, og den traditionelle 
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bibel er et af de rum, hvor det værnes – og 

hvor der pludselig kan gå et lys op for én. 

Netop på grund af en uvanlig og markant 

formulering.  

 

Derfor er det langtfra altid godt, når 'Den nye 

Aftale' her luger ud. Jeg nævner nogle flere 

eksempler, nogle få blandt utallige: 

 

"Den der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og 

den der ydmyger sig selv skal ophøjes" - 

bliver til "Den der fremhæver sig selv, bliver 

nedværdiget, mens den der er beskeden, 

bliver fremhævet af andre" (Lk.18). - Ikke 

bare de stærke ord, men også selve ordspillet 

forsvinder. 

 

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren 

- bliver til "Hør nu her! Jeg er 

indgangen"(Joh. 10) 

 

Arbejd med frygt og bæven for jeres frelse. 

For det er Gud der virker i jer både at ville og 

at virke  - bliver til "I skal arbejde ihærdigt på 

at blive frelst, og Gud vil give jer både viljen 

og evnen" (Fil. 2). Ikke bare sprogkraften, 

men også selve pointen (at man skal overgive 

sig til Guds virke!) er væk. 

 

Den (kærligheden) tåler alt, tror alt, håber 

alt, udholder alt - bliver til "Kærligheden 

finder sig i alt, tror alt, håber alt, udholder alt"  

Men størst af dem er kærligheden - bliver til 

"kærligheden er det vigtigste" (1. Kor. 13) 

 

Og en "knaldperle" som Bliv blot vrede, men 

synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres 

vrede - bliver til "Selv om I bliver vrede, så 

må I ikke gøre noget, der er forkert, så lad 

ikke jeres vrede vare i flere dage" (Ef. 4). - 

Den sproglige spændstighed er væk; og 

pointen fortoner sig. 

 

Og så lige et par til: 

 

Fra juleevangeliet: 

Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor 

glæde.  

Hvem er det blandt de argeste sekulære, der 

ikke forstår dette ophøjede fælles kulturgods? 

Men det bliver til "I skal ikke være bange, for 

jeg kommer med en god nyhed" 

 

Fra Fadervor: 

Ske din vilje bliver til "Lad alting bliver som 

du vil have det" Forlad os vor skyld  til 

"Tilgiv os det vi har gjort forkert. Og Thi dit 

er Riget, magten og æren, i evighed til "For 

du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde 

dig". 

 

Fra Thorvaldsens Kristus (næsten da): 

Kom til mig! Lær af mig, for jeg er sagtmodig 

og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for 

jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde 

er let. 

Bliver til det næsten enslydende, men dog 

anderledes "Kom! Lær af mig, for jeg er 

beskeden og tålmodig. Så får I ro i sjælen. 

Min byrde er god, og den er let at bære." 

(Matt. 11) 

De bibelske profeter og andre profeter 

formede deres ord, så de var udmejslede og 

kunne prente sig i hukommelsen. Man havde 

ikke lige papir og papyrus ved hånden.  Deraf 

kan man slutte, at udmejslede udsagn ofte er 

tæt på historisk udtalte ord.   

Men man kan også sige, at vi jo lever i en tid 

med overflod af papir og filer. Vi behøver for 

hukommelsens skyld ikke længere de 

udmejslede ord. Hvis en lidt sludrevorn Jesus 

er lettere at læse, så kan man lade ham 

fremstå således. Måske går det ud over 

historien, det går givet ud over styrken og 

kraften. Men hvad er vigtigst? 

Det tror jeg man kan få mangen god debat om 

i en seminarieklasse. Og derfor vil jeg da også 

varmt anbefale denne bog til en fælles 

sprogøvelse i KLM og religion og såmænd 

også dansk og historie. 

Jeg tror evnen til iagttagelse kan skærpes ved 

at læse og sammenligne en lang række afsnit. 

Og skærpe bevidstheden - om både form og 

indhold. 

16. okt. 2009: Steffen Støvring                 

www.steffenstovring.dk 



Anmeldelser                                                                                                                       Medlemskommunikation 2, 2009 

 50

 

DEN TREENIGE IDENTITET - GUD IFØLGE EVANGELIET 

Anmeldt af Henning Nørhøj 
 

Robert W. Jenson: Den treenige identitet – 

Gud ifølge evangeliet.  

Med indledning og oversættelse ved Karsten 

Farup Hansen og Lars Sandbeck.  

240 sider. 249 kr.  

Forlaget Anis 2008. 

 

Robert W. Jenson hører ikke til de teologiske 

kentnisser. Derfor er det prisværdigt, at 

Forlaget Anis introducerer ham på dansk 

grund. Og han er da bestemt værd at stifte 

bekendtskab med. Hans formulering af en 

trinitetsteologi er simpelthen velgørende og 

spændende. Det er Jensons tese, at 

treenighedslæren er opstået i den tidlige 

kristendoms konfrontation med det græske 

gudsbegreb. Det græske gudsbegreb er statisk, 

Gud eller guderne tager ikke del i 

menneskelige nød, lidelse og død, men er 

hævet over tidens strøm. Den treenige Gud 

derimod er dynamisk og går ind i tiden, 

forandrer sig og handler. Imidlertid er det 

kristne Gudsbegreb, Gud som treenig, blevet 

en selvfølgelig og indlysende for den kristne 

teologi i de århundreder, hvor kirken havde 

dominansen. "En sådan luksus kan vi ikke 

længere tillade os. Indenfor en overskuelig 

fremtid vil livet i den vestlige verden komme 

til at minde os om livet i den antikke 

verden… en verden, hvor forskellige guder er 

til salg på hvert gadehjørne" (s. 33). 

 

Identifikationen af Gud sker i Gammel 

Testamente ved at give Gud navnet "Jahve" 

eller "jeg er den jeg er". I Bibelen hører Guds 

navn og fortællingen om hans handlinger 

sammen. I Det Nye Testamenter er det 

opstandelsen, der identificerer Gud: Den Gud 

der oprejste Jesus er den samme som den, der 

udfriede Israel. Men der optræder en ny 

navngivning i Det Nye Testamente, nemlig 

det treenige navn, "Fader, Søn og Helligånd. 

Jenson påstand er nu, at den trinitariske 

identifikation af Gud netop sker i mødet med 

den hellenistiske gudsopfattelse. Hellenistisk 

teologi stod fra begyndelsen i modsætning til 

bibelsk tro (s. 100). Græsk religion og 

refleksion er grundlæggende tragisk, skriver 

Jenson. Myten om Kronos, der æder sine børn 

er myten om, at tiden opsluger det, den selv 

frembringer.. græsk religion er derfor en 

søgen efter det, der er klippefast i forhold til 

tidens strøm. 

Jenson påpeger, at allerede de første 

generationer af kristne "vanemæssigt" 

anvendte de treleddede formuleringer. I 

kirkens liv med bøn og velsignelse er 

påkaldelsen af Gud som Fader, Søn og 

Helligånd veletableret. Ja, Matt 28,13: 

"Gå…idet I døber dem i Faderens, Sønnens 

og Helligåndens navn" er troens 

grundlæggende doktrin, siger Jenson. 

Resultatet af  kampen mod den græske 

gudsforståelse blev ikke en konfrontation, 

men en "sammentømring" af det kristne og 

det græske. Sådan forklarer Jenson de 

oldkirkelige teologers brug af det græske 

begrebsapparat for at forklare treenigheden 

som f.eks. tre personer (persona) i ét væsen 

(substantia). Således som Tertullian gjorde 

det. Eller Augustins brug af analogier fra 

menneskelivet som f.eks. kærlighedens tre 

sider: 1) Den som elsker. 2) Det som elskes. 

3) Selve kærligheden. Men hverken det 

antikke begrebsapparat eller analogierne slår 

til. Om det sidste siger Jenson, at Augustins 

analogier fra menneskelivet kun siger noget 

om mennesket ikke om Gud. 

Gud er både begivenhed og vedvarende 

entitet. Gud er begivenhed i og med, at han er 

i det som Jesus gør. Forstår jeg Jenson ret, så 

mener han, at Gud er selve den begivenhed, 

som Jesushistorien er. Og Gud er 

begivenheden, når Helligånden skaber tro, 

håb og befrielse hos mennesker. Og som 

sådan er Gud personlig. 

 

Det er ikke nogen let sag at læse Jensons bog. 

Mange steder vover han sig ind i det, som 

man i min studietid lidt hånligt kaldte "det 

trinitariske værksted". Men det ret så sundt 

for teologien, at den igen udfordres til at 
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gennemtænke, hvad der egentligt menes med 

det trinitariske Gudsbegreb – ikke mindst i 

konfrontation med islams monoteisme. Og så 

véd vi fra vore lærerstuderende, at det her 

med treenighed, vil de gerne have helt styr på. 

 

 

KOMMENTAR TIL MARKUSEVANGELIET 

Anmeldt af Niels Willert 
 

Aage Pilgaard:  

Kommentar til Markusevangeliet.  

Dansk Kommentar til Det nye Testamente 5. 

424 sider. Pris: 348 kr.  

Aarhus Universitetsforlag 2008. 

 

I 1988 udgav Aage Pilgaard en kommentar til 

Markusevangeliet, som sidenhen har været 

meget brugt, først og fremmest på 

universiteter, men også i læreruddannelsen i 

det mindste som en håndbog, man kunne 

konsultere. Nu har Pilgaard så revideret sit 

oprindelige arbejde og skåret det til i forhold 

til standarden i den nye danske 

kommentarserie, der foreløbig omfatter 

kommentarer til Matthæusevangeliet (Mogens 

Müller) og Johannesevangeliet (Helge Kjær 

Nielsen). I serien er også udgivet en 

metodebog og en nytestamentlig tidshistorie 

som indledende bind. Nu venter vi så bare på 

Lukasevangeliet - og alle de andre 

nytestamentlige skrifter, hvis serien da 

overhovedet bliver ført videre. Det er vist et 

uoverskueligt projekt i et lille land som 

Danmark. Men så er det på den anden side 

godt, at kommentarerne er skrevet på en 

sådan måde, at de ikke kun henvender sig til 

græskkyndige og dermed først og fremmest 

teologer og præster. Kommentarerne kan med 

fordel anvendes også i læreruddannelsen, 

hvor Markusevangeliet vel nærmest har 

kanonisk status, både i KLM-faget (som en 

kristen fortælling!) og i linjefagets arbejde 

med kristendommens baggrund og tilblivelse. 

Pilgaards kommentar er et nyttigt redskab, 

men man skal - og det er også tilfældet med 

de andre kommentarer i serien - ikke forvente 

de store overraskelser. Det er solidt og trygt 

arbejde, men tekstudlægningen vover sig 

sjældent udover det forholdsvis velkendte. 

Styrken ved Pilgaards arbejde er dog den 

teologiske og narrative tilgang til såvel 

evangeliet som helhed som de enkelte 

perikoper. Og så er der en fremragende 

indledning (side 19-46), der på en overskuelig 

måde guider læseren igennem 

evangelieforskning, genrebestemmelse, 

narrativ struktur samt forfatterspørgsmål, tids- 

og stedsbestemmelse. Her fremgår det også 

tydeligt, at Pilgaards interesse er at kaste lys 

over evangeliets teologi, hvilket vil sige, at 

belyse evangeliets kristologiske karakter og 

narrative præsentationsmåde. Og det betyder, 

at der lægges vægt på teksten, som den 

foreligger. Tydeligvis er Pilgaard inspireret af 

Ole Davidsens narratologiske undersøgelse af 

Markus' fortælling. Fokuseringen på teksten i 

dens foreliggende skikkelse indebærer dog 

ikke, at den historiske kontekst lades ude af 

betragtning. Evangeliets kristologisk narrative 

teologi hører jo hjemme i et historisk rum, og 

her kommer den historiske interesse i spil. 

Men hvad der gik forud, den historiske Jesus 

og førmarkinske traditionslag, det har ikke 

Pilgaards interesse. I den forstand er hans 

kommentar ikke traditionel, og derfor er den 

velkommen læreruddannelsen, hvor den 

narrative tilgang som bekendt er i høj kurs, 

såvel i de ministerielle tekster som i meget 

undervisningsmateriale. 

 

Niels Willert, 

lektor, dr. theol. 

UCC. 
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RUSLANDS IKONER  

Anmeldt af Henning Nørhøj 
 

Annika Hvithamar: Ruslands ikoner.  

264 sider. Kr. 399,95.  

Bruun Rasmussen /Gyldendal 2009 

 

Ikonen forbindes i særdeleshed med den 

ortodokse kirke. Ifølge Johannes fra 

Damaskus (d. 754), der forsvarede billedet 

under den ikonoklastriske strid, er ikonen 

symbolet på det hellige. Ikonen er som ordet, 

bærer af det guddommelige, der har sit 

virkelige nærvær i billedet. Ligesom Gud er i 

nadveren, sådan er han også i ikonen. Den 

ortodokse teologi er i ikonens farver og 

komposition. Ikonen er vinduet til Guds rige. 

Ved det 7. økumeniske koncil i 787 blev det 

imod ikonoklasmen fastslået, at Gud bliver 

menneske i Jesus Kristus. Gud giver sig 

kende i menneskelig skikkelse. Det usynlige 

og for mennesket utilgængelig får en 

menneskelig form, ja Gud bliver menneske i 

kød og blod. Derfor er billedforbuddet fra GT 

ophævet i den ny pagt.  Og derfor kan ikonen 

æres. 

 

I 1987 udkom sognepræst Søren Prahls bog 

om den ortodokse kirkes ikoner. Bogen er for 

længst udsolgt og på det nærmeste umulig at 

opdrive. Nu foreligger Annika Hvithamars 

bog om Ruslands ikoner.  Annika Hvithamar 

er til daglig lektor ved Syddansk Universitet 

og uddannet som religionssociolog. I en 

årrække har hun forsket i russisk-ortodoks 

kristendom og ikonografi. Hun har studeret og 

rejst i Rusland. Med nærværende bog 

imødekommer Annika Hvithamar så den 

stærkt stigende interesse for ikoner og deres 

verden - ikke mindst de russiske ikoner. Det 

er nemlig en interesse, der har forplantet sig 

fra den ortodokse til den vestlige verden. Fra 

at være religiøs brugskunst er ikonerne blevet 

et investringsobjekt. Ikonen værdsættes som 

verdslig billedkunst. Og mange ikoner 

repræsenterer da også en høj kunstnerisk 

værdi. Og så er ikonerne den ortodokse kirkes 

mest unikke bidrag til kristendomshistorien 

(Annika Hvithamar). 

 

Lad det være sagt med det samme: Annika 

Hvithamars bog er på én gang en 

lettilgængelig og grundig indføring i de 

russiske ikoners fascinerende verden. Og så er 

bogen pragtfuldt ustyret med 200 

farveillustrationer af de mest kendte ikoner. 

Gengivelserne af ikonerne er så forsynet med 

bokse, der giver informationer om baggrund 

og motiv. Og piletekster hjælper yderligere 

læseren til at trænge ind i det enkelte ikons 

symboler og teologi.  

Endelig fortælles om principper for vurdering 

af ikoner med en "vurderingsnøgle". 

 

Vi får først beskrivelse af ikonens historie fra 

dens sandsynlige fremkomst i 500-tallet til 

den via Byzans fandt vej til Rusland i 

slutningen af 900-tallet. Alt i alt overtog 

Rusland ved den officielle kristning i 988 

både styreform, kultur og kristentro fra 

Byzans. Ikonen er iøvrigt vores eneste 

billedkilde til Ruslands historiske udvikling 

frem mod år 1600.  

Annika Hvithamar fører nu læseren ind i selve 

ikonens brug. Her er det vigtigt at forstå den 

ortodokse kirkes opfattelse af tradition. 

Traditionen er hele den bibelske historie, som 

beskrives i højtidsikonerne, og dernæst 

kirkemøderne, gudstjenester, helgenbedrifter, 

mirakler og andre hændelser fra kirkens 

historie. Alt dette ses i kirkens ikoner, og det 

almindelige menneske, som er i kirken, er 

således en del af den hele tradition. I denne 

forbindelse gennemgås ikonostasens 

opbygning, altså den væg, der skiller 

menighedens gudstjensterum fra kirkens kor. 

Men vi føres også ud i det russiske privathjem 

med det "hellige hjørne", hvor familiens 

ikoner er stillet op til brug for den daglige 

andagt. Hertil kommer ikonen i det offentlige 

rum og hos langturschaufføren, taxamanden, 

soldaten og den handelsrejsende mv. Ja, 

ikonen har bredt sig igen efter Sovjet-

ikonoklasmen. 
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Ikonerne er typer eller piktogrammer – aldrig 

frie fortolkninger. Langt den største gruppe af 

typer udgøres af gudsmoderikonerne.  Mange 

af disse typer på ikoner af Maria med barnet 

har deres helt særlige historie. Mest 

fascinerende er for mig at se den såkaldte 

Tikhvinskaja-ikon. Ifølge traditionen viste 

denne ikon sig første gang for indbyggerne i 

Novgorod i 1383. Ikonen svævede over 

Ladoga-søen i et strålende lys. Imidlertid blev 

den først fundet i 1510 i Tikhvin, nær 

Novgorod, hvor man opførte en kirke til 

ikonens ære, og etablerede et kloster. Da 

svenskerne i 1613 angreb byen prøvede 

munkene at flygte. Men ikonen kunne de ikke 

få med sig. Den rokkede sig ikke ud af stedet. 

Og i en natlig drøm viste Gudsmoder sig for 

munkene og de russiske soldater og lovede 

dem sejr over svenskerne. Det blev da også 

resultatet, for svenskerne blev grebet af panik 

og flygtede. Senere kom ikonen til Moskva og 

under anden verdenskrig blev den bragt i 

sikkerhed til USA (Chicago). Herfra blev den 

leveret tilbage til Tkhvinklosteret så sent som 

i 2004. 

Ligesom der er typer af gudsmoderikoner, 

sådan er der også typer af Kristusikoner. 

Hertil kommer så højtidsikonerne, der har 

motiver fra især Ny Testamente. Hvithamer 

gennemgår også nøje, hvilken placering 

helgener har i den ortodokse kristendom. Og 

til helgener hører vel at mærke også en række 

af de bibelske personer. Men det er først og 

fremmest middelalderens og nyere tids 

helgener, der beskrives ved hjælp af deres 

ikoner. Vi føres nu ind i det mere tekniske 

mht. hvordan ikoner fremstilles, materialer 

mv. Ikke mindst spændende bliver det, når 

ikonskoler og kunstnere behandles. Der 

opstod både skoler med særlig stilarter og 

farvevalg i Moskva, Novgorod, Pskov og 

Kiev.  Mærkværdig er jo de gammeltroendes 

skole. De gammeltroendes gruppe skyldes et 

skisma i 1650erne pga. strid med den 

officielle kirke om bevarelse af de oprindelige 

ritualer og tekster. De gammeltroende 

fastholdt f.eks. velsignelsen med de to fingre 

mod den officiel kirke der gik over til 

velsignelse med tre fingre. Konflikten blev 

blodig og langvarig. Og velsignelsestegnet på 

ikonerne afslører altså, hvilke der stammer fra 

de gammeltroende. 

Ja, så er der selvfølgelig også noget om de 

store ikonmalere som Feofan Grek, Andrej 

Rublev og Dionysios – alle fra 1400-tallet. 

 

Er det her så relevant for undervisningen i 

kristendom/religion på læreruddannelsen?  

For det er en side af det faglige, som vi ikke 

gør så meget ud af. Her giver basisfaget os 

ikke megen viden om den ortodokse teologi. 

Kirkehistorien og systematikken, som vi 

kender den fra universiteterne, har helt klart 

sin basis i katolsk og protestantisk teologi. I 

Religionspædagogisk Forum 2009/1 skriver 

Annika Hvithamar selv en artikel om den 

ortodokse kirkes manglende præsentation i 

dansk lærebogsmateriale til folkeskolen. I 

artiklen nævner hun de mest brugte 

lærebogssystemer – og konstaterer deres 

mangel på omtale af den ortodokse kirke. Dog 

må det retfærdigvis siges, at den nyeste 

udgave af Fælles Mål nævner den ortodokse 

kirke. Den nævnes som eksempel på 

undervisningen i 4.-6. klasse. Men den 

kirkelige, pluralistiske indstilling mangler 

rigtignok i skolebogsmaterialet. Den mangler 

også i klm-faget og i linjefaget. Samtidig 

stiger den almindelige interesse for, hvad de 

store, gamle kirker forstår ved kristendom. Og 

ikke mindst den ortodokse kirkes mystiske 

teologi – en teologi der ikke skrives eller 

tænkes, men bliver til i billedets og liturgiens 

form. Mon ikke det var sagen at få den 

kristendomstolkning repræsenteret! Og til 

dem, der vil give sig i kast med ortodoks 

kristendomsforståelse og dens billedverden er 

der med Annika Hvithamars bog kommet en 

ren foræring. 
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