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INDLEDNING
KLM OG DaNNeLse

BJØRG BOGISCH OG BRIT TA KORNHOLT

K ,  L  og  M

Faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM) har 
eksisteret i læreruddannelsen siden 2007, og med den nuværende lærer-
uddannelse har faget fået endnu en tillægsbetegnelse, nemlig almen 
dannelse. Hvordan vi forholder os til de forskellige elementer i bogen 
her, vil vi præsentere i dette indledende kapitel.

Ser vi på enkeltdelene i fagets navn, er det kristendomskundskab, der 
har den længste historie i læreruddannelsen i og med, at kristendoms-
undervisning har været en del af læreruddannelsen siden det første læ-
rerseminarium blev oprettet i 1791. I den første lov for folkeskolen fra 
1814 er skrevet, at læreren skal danne eleverne til ”gode og retskafne 
Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære”, 
hvorfor lærerne dengang naturligvis selv skulle være fortrolige med den 
evangelisk-lutherske lære. Siden 1975 har enhver form for forkyndelse i 
folkeskolen ikke været tilladt, og kristendomskundskab i læreruddan-
nelsen handler følgelig på ingen måde om at tilegne sig eller viderefor-
midle religiøse værdier. Hensigten er i dag en helt anden, hvilket kan 
læses af det overordnede mål for KLM-faget, som lyder således:

Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, de-
mokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, foræl-
dresamarbejde og skole i et globaliseret samfund (Bekendtgørelse om uddannel-
sen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 08/03/2013).

KLM-faget sætter derved spørgsmål om religion i en skolesammen-
hæng i forhold til nutidens skole i et globaliseret samfund. Det er derfor 
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heller ikke kun evangelisk-luthersk kristendom og dens rolle i forhold 
til folkeskolen og samfundet, der vil blive behandlet i bogen her, men li-
geledes andre religioner og livsopfattelser, som spiller en rolle i skolens 
dagligdag og i samfundet som sådan.

Livsoplysning som begreb stammer tilbage fra Grundtvig, og begre-
bet har længe været en dimension i læreruddannelsen, omend selve be-
tegnelsen først blev tilføjet læreruddannelsens fag kristendomskund-
skab i 1998. For Grundtvig handlede livsoplysning kort fortalt om, at 
mennesket skulle blive klogere på meningen med livet. I nutidig KLM-
faglig sammenhæng handler det blandt andet om at forholde sig til, 
hvad der er vigtigt for den enkelte, samt at drøfte, hvorledes vi kan leve 
sammen, også når vi har forskellige ønsker og behov. Herunder indgår 
for eksempel etiske spørgsmål og forskellige syn på og argumenter for, 
hvorledes samfundet og skolen skal indrettes. Men det handler også om 
at blive klogere på, hvilke værdier og normer man selv lever efter, samt 
at undersøge, hvor de kommer fra, og reflektere over, hvorfor man fin-
der dem vigtige. Faget giver derved indsigt i, hvad man som lærer brin-
ger med sig ind i klasserummet af grundlæggende værdier, forforståel-
ser og fordomme i forhold til forskellige livssyn og religioner. Hvis man 
ikke er sig sine egne værdier og normer bevidst, kan det nemlig være 
svært at indgå professionelt i dialog med forældre og elever om deres 
værdier og normer. 

Medborgerskab blev indført i 2007 som det nyeste element i KLM-fa-
get. Tager vi udgangspunkt i statsborgerskab, så indebærer det et sæt 
rettigheder og pligter i forholdet til den stat, som man er statsborger i. 
Forskellen mellem statsborgerskab og medborgerskab ligger i, at hvor 
statsborgerskab er noget, man kan få tildelt, så er medborgerskab noget, 
som man kan føle eller udvise. Statsborgerskab handler således om for-
mel status, mens medborgerskab handler om personlig identitet og en-
gagement. Når man taler om en medborgerskabsrettet undervisning, 
indebærer det, at undervisningen bidrager til, at eleverne udvikler per-
sonlige medborgerskabskompetencer, hvilket vil sige, at de bliver bedre 
til at identificere sig med og arbejde aktivt for fællesskabet i Danmark. 
Hvad der skal karakterisere dette fællesskab, og hvordan man bedst 
kan bidrage dertil, findes der mange forskelligartede bud på, hvorfor 
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man ikke blot kan sætte medborgerskabsundervisning på formel. Tæn-
ker man fællesskabet som et kulturelt fællesskab (ethnos), vil dannelsen 
til medborgerskab primært indebære, at man viderefører kendskab til 
kultur og historie til den kommende generation. Ser man derimod fæl-
lesskabet med udgangspunkt i det politiske fællesskab (demos), så vil 
dannelse til medborgerskab handle om, at eleverne skal lære at indgå i 
demokratiet og følgelig tilegne sig demokratiske kompetencer. Hvad 
demokratiske kompetencer er, afhænger igen af, hvorledes man opfatter 
demokratiet og individets rolle deri. Den kommende lærer bør derfor 
kende forskellige bud derpå, samt fagligt kvalificeret kunne argumen-
tere for sine egne valg og prioriteringer i den medborgerskabsrettede 
undervisning. 

aLMeN DaNNeLse

I 2013-læreruddannelsen indgår KLM under betegnelsen almen dan-
nelse. Almen dannelse har traditionelt været en betegnelse for det, der 
af de toneangivende i samfundet er blevet betragtet som det nødven-
dige minimum af viden og færdigheder, som et menneske skal tilegne 
sig for at kunne begå sig i det specifikke samfund, man vokser op i. 
Derfor vil indholdet i almendannelsen naturligt også ændre sig over 
tid. Desuden kan begrebet dannelse både betegne den proces, hvorigen-
nem et menneske tilegner sig en bestemt viden eller et bestemt sæt af 
færdigheder og holdninger, og dannelse er samtidig også resultatet af 
denne proces, som formodes at have påvirket menneskets personlige 
dannelse i den ønskede retning. Der er forskellige dannelsesteorier i 
spil i den uddannelsespolitiske debat, og for den kommende lærer er det 
centralt at kende til disse teorier for at kunne afkode og deltage i drøf-
telsen af, hvilken forståelse af almen dannelse, der skal ligge til grund 
for folkeskolen.

Danne lses teor ie r

Dannelsesteoretikeren Wolfgang Klafki forsøgte i 1950’erne at systema-
tisere de allerede eksisterende dannelsesteorier og kategoriserede dem i 
to overordnede grupper, som han valgte at kalde henholdsvis material 
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og formal dannelse. De materiale teorier har fokus på undervisnings-
indholdet og dermed på den objektive viden og klassiske kultur.  Her 
antages det, at man kan definere særlige tekster som kulturbærende, 
hvilket udarbejdelsen af litteraturkanonen i 2004 er et eksempel på. De 
formale teorier fokuserer derimod på individet og på at udvikle elevens 
personlige evner og kompetencer til at handle og være problemløsende.  
Denne formale position i dannelsestænkningen vandt indpas i forlæn-
gelse af reformpædagogikken, som især i 1960 érne kritiserede den 
autoritære undervisning og terperi i skolen.

Klafki gør opmærksom på, at både de formale og de materiale dan-
nelsesteorier lider af en betydelig reduktionisme, idet de enten tager ud-
gangspunkt i verden (stoffet) eller i mennesket (eleven). Da der sjældent 
er tale om et enten-eller, men derimod om et både-og, udviklede Klafki 
en syntese af de to grundteorier, kaldet den kategoriale dannelsesteori 
(Klafki 2002). I mødet med et specifikt undervisningsindhold sker, 
ifølge Klafki, en kategorial forandring i både elevens verdensforhold og 
selvforhold. Det betegnes som en dobbelt åbning, hvor undervisnings-
stoffet ”åbner” sig for eleven, og eleven ”åbner” sig for undervisnings-
stoffet.  Denne dobbelte åbning etableres gennem målrettet eksempla-
risk undervisning. Eksemplarisk undervisning er for eksempel at skabe 
rammer for, at eleven kan arbejde sig frem til en forståelse af mere eller 
mindre generaliserende principper, der ligger inden for eller kan gøres 
til en del af elevens erfaringsområde. Det vil sige, at det ikke kun hand-
ler om at gøre et valgt emne mere tilgængeligt for eleven, men også må-
den, der undervises på, skal kunne medvirke til en øget forståelse af lig-
nende problemer, fænomener eller strukturer. 

Som et resultat af målrettet eksemplarisk undervisning, vil eleven 
udvikle sine evner (som udgør dannelsen) på følgende områder: 1. Selv-
bestemmelse (evnen til at kunne bestemme over etiske, økonomiske, 
politiske og religiøse holdninger og meninger), 2. Medbestemmelse (ev-
nen til at deltage i indretningen af den fælles kulturelle og politiske of-
fentlighed), 3. Solidaritet (evnen til at kunne gøre en indsats for de svage 
i samfundet). Indholdstemaerne i den eksemplariske undervisning gi-
ver Klafki også et bud på, nemlig de såkaldte epoketypiske nøgleproble-




