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KKONFERENCE::    
MEDBORGERSKAB MELLEM  

FØLELSE OG FORNUFT  
29. – 30. Januar 2018 i Vartov, København  

  
Medborgerskab er en kategori, der er placeret mellem følelse og fornuft, det kommunitære og 
det liberale. På én gang transcenderende det partikulære og det umiddelbare; og i stand til at 
etablere sin egen patos. Repræsenterende den kunstigt indstiftede lighed og villede civilitet; 
men også borgerfællesskabets broderskab og esprit. Konferencen Medborgerskab mellem fø-
lelse og fornuft vil tydeliggøre flere forskellige aspekter af medborgerskabet.  
Medborgerskabet understøtter en motivation for handling.  Vi skal føle for en sag, mærke en 
indignation, have med-følelse, og føle en konkret forpligtelse i en gruppe for at handle.  
Medborgerskabet er ligeledes med til at forme solidariteten i nationale fællesskaber. Solidari-
tet fordrer en samhørighed med en konkret gruppe. Viljen til at ofre sig for hinanden – ja bare 
gøre vores pligt, støtte op om institutioner, valgte ledere og bidrage til den samfundsmæssige 
omfordeling har historisk set forudsat skabelse og vedligeholdelse af solidariteten i nationale 
fællesskaber, med dets emotionelt investerede symboler, historier, helte og landskaber.   
Moralsk dømmekraft er et centralt element i medborgerskabet med intuitionen som sin vig-
tigste byggeblok, og som prøvesten for ethvert abstrakt princip. Den der – også i politik – er
uden kontakt med sine egne eller andres følelser, er ilde stedt. Endelige er medborgerskabet
knyttet til anerkendelse.  At have hjemme i et samfund – som i ethvert fællesskab – er også at
føle sig velkommen, værdsat og anerkendt. Den fattige, indvandreren, minoriteten ønsker nok
andel i rettigheder og ressourcer, men i sidste ende er fordeling og formel retfærdighed ikke
nok; hvis ikke der opleves en ligeværdighed i relationer og sociale interaktioner. 
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Program   

Mandag den 29. Januar 2018   
  
10.00   Ankomst og registrering samt kaffe   

10.30   Lektor Per Mouritzen, AU: Medborgerskab mellem følelse og fornuft. Om 
medborgerskab begrebets forskellige dimensioner  
  

11.30   Lektor Jens Erik Kristensen, AU: Borgerbegrebet i et idehistorisk perspektiv 
Borgerbegrebet har gennemløbet en udvikling fra det antikke Grækenland og 
frem til moderne tid. Er der en rød tråd eller er der tale om væsensforskellige 
begreber om borgeren?    

  
12.30    Frokost   
  
13.15     Professor em. Ove Korsgaard, AU: N.F. S. Grundtvigs forslag til en ny form for 

børnelærdom og en ny form for borgerlig konfirmation, der tog sigte på de 
unges optagelse i borgersamfundet. Hvilken rolle spillede N.F.S. Grundtvig for 
afviklingen af en evangelisk-luthersk stat, hvor borgerne juridisk var defineret 
som luthersk kristne?    

  
14.00              Professor mso Tine Damsholt, KU: ´I didn’t think I would be emotional until I 
                        started saying the oath’ - Statsborgerskabets ritualisering og emotionalise- 
                        ring.  I de seneste årtier har mange vestlige lande søgt at øge statsborgerska- 
                        bets betydning gennem afholdelse af statsborgerskabsceremonier. Der er for- 
                        skelle men også tværgående mønstre i disse ceremonier. Hvordan kommer  
                        forskelle og ligheder til udtryk og hvordan opfattes de af nye medborgere?  
 
14.45  Kaffe      
  
15.15  Professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke Högskola: Om fællesskab og 
                        autonomi i den moderne skandinaviske velfærdsstat. I 2006 udgav Lars 
                        Trägärd og Henrik Berggren bogen Är svensken människa?: gemenskap och 
                         oberoende i det moderna Sverige. Bogen er blevet en moderne klassiker og især 
                         kendt for begrebet ’statsindividualisme’.  
   
  
16.30              Billedkunst og nationalfølelse. Besøg på museum.   
    
19.00  Middag  
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Tirsdag den 30. Januar   
 

09.00  Dr. Elie Hindy from Notre Dame University-Louaize, Libanon: Citizenship, Iden-
tity and Social Cohesion - the case of Lebanon.   
Is there a shared Lebanese identity? How are the dynamics between identi-
ties, feelings of belonging, nationality and solidarity in Lebanon? What are the 
major current challenges? How does the relationship between religion and 
politics influence citizenship in Lebanon?  

  
10.00  Coffee  

10.30  Professor, dr. Cok Bagger, Utrecht Univeristy: Challenges for citizenship edu-
cation - the case of (post) pillarization in the Netherlands   
What is and has been the impact of pillarization? Is Holland a special case?  
How do majority-minority issues manifest in relation to citizenship education? 
What challenges do teachers face in citizenship education?  

    
11.30  Lakshmi Sigurdsson, UCC: Didactics of Citizenship. The challenges and possibil-

ity of Citizenship Education. 

12.30 Conclusion  
Lunch: Sandwich and beverages   
 

Praktiske oplysninger 
 
Tid: Mandag – Tirsdag den 29.-30. Januar 2018 
Sted: Vartov, Farvergade 27, København 
 
Pris for deltagelse inkl. alle måltider Kr. 500,- incl. moms 
Ved bopæl mere end 50 Km. fra København er der mulighed for overnatning. Oplys venligst 
dette ved tilmelding til teoms@cas.au.dk  
 
Tilmelding skal finde sted via følgende link: 
 
https://auws.au.dk/medborgerskab2018 
 
Max. deltagere: 40 
 
Tilmeldingsfrist: 19. Januar 2018 
 
Yderligere oplysninger ved 
 
Michael Schelde, Centerleder  Mail: teoms@cas.au.dk   T: 2899 2591 
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