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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

INTRO 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

KERNESTOF: 

 

Lene Madsen m.fl: ’Grundbog til Religion C’. Systime. (ibog) 

*Brillekursus om Religion i det senmoderne samfund = 4,5s  

*fakta om religion i det senmoderne samfund = 1s 

* Ritualer og overgangsritual = 3s 

* Myter = 3s 

*tekstanalysemodellen = 1s 

* Ninian smarts 7 dimensioner =1s 

 

Podemann-Sørensens teori om privilegeret talesituation (egne noter) = 1s 

Indefra - udefra synsvinkler (egne noter) = 1,5s 

 

 

SUPPLERENDE STOF: 

Purusha-hymnen, fra Ahle, Allan m.fl.: ”Horisont - grundbog i religion”. Gylden-

dal. 2013. = 1s  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 45 min. Antal sider: ca. 17 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

FORLØBSOVERSIGT: 

Introduktion til faget (læreplan, religionsdefinitioner, religionsfaglig teori og me-

tode (Ritual, Myte) – Smarts model, privilegeret talesituationer, præsentation af 

religionsfaglig tekstanalysemodel). Religion i det senmoderne samfund. 

 

LÆREPLANENS MÅL: 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religi-

onsfaglige begreber. 

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige forhold. 

- Demonstrer viden om fagets identitet og metode 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 

 

KRISTENDOM 

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

KERNESTOF 

GT: 

Skabelsesberetningerne: 1. mos. 1+2 

Syndefaldet: 1.mos. 3  
De ti bud: 5.mos. 5,1-22 
Herrens lidende tjener: Esajas 52.13-53.12 
Overholdelse af sabbatten: 2.Mos. 35, 1-3 
 

NT:  

De dødes opstandelse: 1. Kor. 15.1-19  

Lidelsesmyten: Matt. 27, 1-50. 

Opstandelsesmyten: Matt. 28. 
Aksplukningen på sabbatten: Mark.2, 23-28. 
Helbredelsen af manden med den visne hånd: Mark.3, 1-6 
Bjergprædiken: Matt. 5, 17-48. 

(= Alt i Bibelen online = 13s) 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline  

 

Lene Madsen m.fl:  ’Grundbog til Religion C’ (e-bog) (Systime)  

- Fakta om kristendom 

- Den historiske og mytiske Jesus 

- Oversigt over kristendommens formative periode 

- Hovedretninger  

- Det kristne kultrum incl. T 6-9 

- En sociologisk undersøgelse af det kristne praksis 

- Hvad tror kristne på incl. T11 

- Menneskesyn 

- Kristen etik (excl. T16, 17, 18 og 19),  

(I alt = ca. 24 s) 

 

 Artikler 

- ’Danskerne tror mere på et liv efter døden end på Jesu opstandelse’ Kristeligt Dag-

blad. 4.4.2015 (=1,5 s) 

- ’Fasten varer 40 dage’ Kristeligt Dagblad. 1.2.2008 (= 1s) 

- ’Ritualer skaber kontrol når livet ryster os’ Kristeligt Dagblad. 27.1.2012 (=1s) 

- ’Caminoen – verdens ældste pigrimsrute’ 10.10.2011. www.pilgrimsvandring.dk 

(=3s) 

 

SUPPLERENDE STOF 

Allan Poulsen og Jakob Schow –Madsen: ’Kristendom i nutid’. Gyldendal. 

2000/2003 (nyeste udg). T.83 (om kristendom og reinkarnation) (= 2,5s) .  

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
http://www.pilgrimsvandring.dk/
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’Sådan foregår dåben’ 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/saadan-foregaar-daab 

 

Dåbsliturgien (uddrag) fra folkekirken.dk (=1 s)  

 

”5 skarpe om kristne ritualer” fra dr.dk/undervisning 

 

Præstedokumentar: Krarup og Lægsgaard – hvad er næstekærlighed? 

https://www.youtube.com/watch?v=BifwMZ29AoU&feature=youtu.be 

 

Omfang 

 

 Anvendt uddannelsestid: 26 lektioner af 45 min. Antal sider: ca. 48 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

FORLØBSOVERSIGT: 

1. Introduktion 2. Hovedpunkter i Jesu Liv (død og opstandelse) 3. Jesu forkyndelse 

(kødets opstandelse og det evige liv – herunder det moderne menneskes forhold til 

døden og efterlivet, kristen etik), 4. Kirken og de kristne ritualer (kirken, Folkekirken, 

sakramenter, faste, valfart), 5. Kristendommen i Danmark i dag 

 

LÆREPLANENS MÅL: 

- Grundlæggende sider af kristendommen i dens formative, historiske og nuti-

dige skikkelse og rolle i europæisk og dansk idehistorie og identitetsdannelse 

- Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 

etiske og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans 

- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af reli-

gionsfaglige begreber 

- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af reli-

gionsfaglige begreber 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Elevfremlæggelse 

 

 

Titel 3 

 

ISLAM 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

KERNESTOF 

Lene Madsen m.fl: ’Grundbogen til Religion C’. Systime. (e-bog) 

- Fakta om islam 

- Islams historiske udvikling (excl. T2) 

- religiøs praksis og ritualer 

- Helligsteder 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/saadan-foregaar-daab
https://www.youtube.com/watch?v=BifwMZ29AoU&feature=youtu.be
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- trosforestillinger 

- samfundssyn 

- islam i Danmark (incl. ”Moustapha Kassem (tekst 5) og Hizb-ut-tharir (tekst 6)) 

(= i alt 28 s) 
- ”Jan Hjärpes model” I værktøjskassen (=1s) 
- “Maksimalisme og Minimalisme” I værktøjskassen (=1s) 

 

Kilder: Tekst: 96 (kopi): Pagterne med jøderne og de kristne (sura 5, 13-17)  

           Tekst 97 (kopi): Bøgerne (sura 5, 45-49) 

           Tekst 98 (kopi): Messias og treenigheden (sura 5, 73-76) 

           Tekst 92 (kopi): Allah - altets skaber (sura 57, 1-7) 

           Tekst 93 (kopi): Fordrivelsen fra haven (sura 20, 116-127) 

           Tekst 95 (kopi): Dommedag (sura 50, 21-36)  

           Tekst 106 (kopi): Oplevelsen af valfarten fra ”Kuplen Muren Graven" af 

Hanne Følner mfl. (= i alt 7 s) 

           Tekst 27 (kopi): Familieplanlægning i islam - eksempel på en fatwa. (= 

ca.2,5s) 

 

SUPPLERENDE STOF 

’Religionsnørden’ om islam. YouTube.  

 

’Fasten som vidnesbyrd’. KD. 27.10.03 (= ca. 4 sider) 

’Renselse’ fra Ahle, Allan m.fl.(red.): Horisont - grundbog i religion. 

2013.  Gyldendal. s. 160-161. (= 1 s) 

 

World’s largest pilgrimage – Hajj documentary: (= 7s) 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKIkilde 

 

Video om renselse ”how to make Wudu” 

https://www.youtube.com/watch?v=DaKb2zX1QBs 

 

Video om tidebønnen: https://www.youtube.com/watch?v=6QulvzwryTc 

 

Fatwaer på nettet.  

 

ISLAM I DET SENMODERNE SAMFUND 

Kilder: Muslimske punkere giver fingeren til vesten og islam, på: 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/muslimske-punkere-giver-fingeren-til-vesten-

og-islam  

Native Deen: http://www.youtube.com/watch?v=bx7uj-yFpC0 

Muslim Punk - A Taqwacore Call to Prayer: 

https://www.youtube.com/watch?v=NNZnZJIRL40 

 

(= ialt 3s) 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 18 lektioner af 45 min. Antal sider ca. 55,5 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKIkilde
https://www.youtube.com/watch?v=DaKb2zX1QBs
https://www.youtube.com/watch?v=6QulvzwryTc
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/muslimske-punkere-giver-fingeren-til-vesten-og-islam
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/muslimske-punkere-giver-fingeren-til-vesten-og-islam
https://www.youtube.com/watch?v=NNZnZJIRL40
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FORLØBSOVERSIGT: Islam tilblivelse og udvikling, islamiske trosforestillinger, 

Religiøs praksis, Islamisk samfundssyn, Islam i Danmark, Islam i det senmoderne sam-

fund.  

 

KOMPETENCER: 

- Fortsat udvikling af it-færdigheder 

- Faglig og studiemæssig selvstændighed 

- Gennemførelse af en mindre undersøgelse – se nedenfor mhp. Islam i 

Danmark. 

 

LÆREPLANENS MÅL: 

- Redegørelse af væsentlige sider af islam, herunder formative og nutidige 

skikkelser 

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-

det mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, smat anvende 

religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstil-

linger og konflikter 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metode. 

- Analyse af fagets dokumentariske materiale – herunder perspektivet ’inde-

udefra’; ’redegørende’/’vurderende’, ’klassisk’/’repræsentativ’ 

- Kildekritisk bevidsthed 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/  

 

 

 

Titel 4 

 

BUDDHISME 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

KERNESTOF 

Lene Madsen m.fl: ’Grundbogen til Religion C’. Systime. (e-bog) 

- Øjenåbner  

- Fakta om buddhisme 

- Buddhismens historiske udvikling 

- Religiøs praksis incl. T3, T4 og T5. 

- Buddhistiske forestillinger  

- Mahayana buddhisme 

- Vajrayana buddhisme  

- Buddhisme i Danmark  

(= ca. 23 sider). I store dele af materialet er kun grundbogsstoffet anvendt – og ikke 

teksterne!) 

 

Jens Bruun m.fl: ’Buddhismen – Tanker og livsformer’. Gyldendal. 1982. T6 (om 

Karma) og T7 (om Samsara) (= 1,5s) 
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”Buddhalegenden” i Bruun, Jens m.fl.: ”Buddhismen. Tanker og livsformer”. 1988. 

s. 26-34. (= 6,5 ) 

 

’Buddhistisk religion fylder mere og mere i Danmark’. www.Religion.dk 27.4.2015 

(=2s) 

 

Tekster fra Andreasen, Esben m.fl. (red.): ”Mennesket og magterne – en tekstsam-

ling til religion”. 1992  

- Benarestalen (T.4 s. 162) (= 1s) 

 

Højholt, Lene: ”Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme”. 1984: 

T.12 ”Bodhisattva’ens eksempel og kollektiv frelse” 

T. 13 (ca. ”Almindelig menneskers liv i relation til tulu’ens”  

T.16 ”Lamaens funktion” ( = i alt 3s) 

 

SUPPLERENDE STOF 

’Religionsnørden’ om buddhismen. YouTube.  

 

’ The Life of the Buddha animation’. Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=nsN7NLs-0jI 

 

’Buddhismens tre hovedretninger’. www. Religion.dk 2.9.2018 (=3s) 

 

”Buddha, Buddha cool” (uddrag) fra Ahle, Allan m.fl.(red.): Horisont - grundbog i 

religion. 2013.  Gyldendal. T.10, s. 280-283 (= 2s) 

 

’Det udvalgte barn’ (film) www.dr.dk/undervisning 

 

Brug af buddhisme i reklamer: 

Kleenex: https://www.youtube.com/watch?v=znnQCXp2iY8 

Pepsi: https://www.youtube.com/watch?v=XH_T9NlhJEc 

 

”Buddha på Djursland”, TV2 Østjylland, april 2015: 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/buddha-pa-djursland 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner af 45 min. Antal sider: ca. 50.  

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

FORLØBSOVERSIGT: 1. Introduktion (Buddhas liv og buddhismens tidligste 

historie), 2. Buddhistisk praksis, herunder de tre praksisformer. 3. Buddhistiske fo-

restillinger (Benarestalen, Karma-Samsara, Livshjulet). 4. Buddhistiske retninger 

(Therevada, Mahayana og Vajrayana) 5. Buddhisme i Danmark 

 

KOMPETENCER: 

Faglig og studiemæssig selvstændighed 

Opøve beherskelse af forskellige arbejdsformer  

Tekstanalytiske kompetencer 

Bevidsthed om og håndtering af egne læreprocesser 

http://www.religion.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=nsN7NLs-0jI
https://www.youtube.com/watch?v=XH_T9NlhJEc
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/buddha-pa-djursland
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LÆREPLANENS MÅL: 

- Redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion  

- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af re-

ligionsfaglige begreber 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metode 

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende re-

ligionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillin-

ger og konflikter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde 

 

 

 

Titel 5 

 

ASATRO 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

KERNESTOF 

Andersen, Birgit m.fl.: ”Senmoderne religiøsitet i Danmark”. Systime. 2008. 

”Asatro: Harreskovens Blótgilde” s.16-31 (= 15 s) 

”Samfund, individ og religion” s.7-15 (= 9,5 s) 

 

+ T.1 ’Trosgrundlaget’ s.32-34 (= 1s) 

+ T.3 ’Harreskovens vielsesritual’ s. 36-39 (= 2,5s) 

+ T.4 ’Jævndøgnsblót i Harreskoven’ s. 39-41 (= 2,5s) 

 

SUPPLERENDE STOF 

 

Artikel: ’Vi vælger selv vores Gud’ fra kristeligt dagblad. 2009. (= 1,5) 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/vi-v%C3%A6lger-selv-vores-gud 

 

 ”Vølvens spådom” fra filmcentralen: (= 5s) 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/volvens-spadom?uniuser=sign881b 

 

Visuel guide: Hvordan hænger verdenen sammen i nordisk mytologi: (= 1s) 

https://www.religion.dk/yggdrasil 

 

Visuel guide: Til de nordiske guders stamtræ: (=1s) 

https://www.religion.dk/viden/visuel-guide-de-nordiske-guders-

stamtr%C3%A6 

 

om ’Helligt og profant’ i: Lene Madsen m.fl: ’Grundbogen til Religion C’. Sy-

stime. (e-bog) (=0,5s) 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/vi-v%C3%A6lger-selv-vores-gud
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/volvens-spadom?uniuser=sign881b
https://www.religion.dk/yggdrasil
https://www.religion.dk/viden/visuel-guide-de-nordiske-guders-stamtr%C3%A6
https://www.religion.dk/viden/visuel-guide-de-nordiske-guders-stamtr%C3%A6
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”Anne på herrens mark - asatro” (film) 

https://www.tv2lorry.dk/anne-pa-herrens-mark/anne-pa-herrens-mark-asatro 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner af 45 min. Antal sider ca. 39,5 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

FORLØBSOVERSIGT:  

1.Hvad er asatro - hvad tror man på? 2.Nordisk mytologi og Guderne 

3.Religiøse praksis (Blót) 4.Organisering og medlemmer 5.Forhold til samfundet - 

godkendte trossamfund 6. Asatro som senmoderne religion  

 

 

KOMPETENCER: 

- Fortsat udvikling af it-færdigheder 

- Faglig og studiemæssig selvstændighed 

 

LÆREPLANENS MÅL: 

- Redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefineret 

religionsfagligt emne. 

- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religi-

onsfaglige begreber. 

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en 

global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og hånd-

tere aktuelle problemstillinger og konflikter. 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metode. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/Gruppearbejde/Elevfremlæggelse 

 

 

ANTAL SIDER I ALT: CA. 210 sider 

https://www.tv2lorry.dk/anne-pa-herrens-mark/anne-pa-herrens-mark-asatro

