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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Introduktion til religion

Titel 2

Islam

Titel 3

Kristendom

Titel 4

Hinduisme

Titel 5

Scientology og senmodernitet

Titel 1
Indhold

Introduktion til religion
•
•
•
•
•

Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Ca. 10 sider

Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s. 11-19
Danskernes tro i tal: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danskernes-tro-anno2019-spoergsmaal-og-svar
Ark omkring indefra og udefra optik. Eksempler: Hjemmesiderne islaminfo.dk
og islamstudie.dk, https://www.youtube.com/watch?v=Up7-CkiAY9o
Informationsfolder fra Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i Danmark
og klip fra dokumentaren Fodbold er Gud, 2010,
https://filmcentralen.dk/alle/film/fodbold-er-gud
Ninian Smarts syv dimensioner fra Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s.
267-68

Trine Ryhave: ”Verdensreligionerne” i Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C,
Systime, 2012, s. 217-220
4 blokke á 95 minutter
Introduktion til religionsfaget og dets metoder
Hvad er religion? (religionsdefinitioner)
Øvelser i kildekritisk informationssøgning
Kort om religion i Danmark i dag
Klasseundervisning, gruppearbejde.

Titel 2
Indhold

Islam
Kernestof:
Hvor intet andet er nævnt, er teksterne fra Jens Forman: Muslimernes religion: Tro, praksis og
sharia, Systime, 2006
•
•
•

Allah: T2 og T3
Koranen og Muhammed: Koranen om Koranen (T11) og Muslimsk
koranforståelse (T12), Profetens himmelrejse (T6)
Den rituelle dimension: De fem søjler: T 35 og 36 (trosbekendelsen) i Edvard
Wulff Pedersen, Aminah Tønnsen: ”Den rituelle bøn”
http://islamstudie.dk/?page_id=1013 (bøn), tekst 52, 53 og 54 (almisse) i Edvard
Wulff Pedersen, tekst 56 og 57 (fasten) i Edvard Wulff Pedersen, T62 og 63
(pilgrimsrejsen) i Edvard Wulff Pedersen. Differentieret gruppearbejde – fremlagt
for klassen både skriftligt og mundtligt.

•

Pilgrimsrejsen som overgangsritual: van Genneps model for overgangsritualer
er anvendt på dokumentar om pilgrimsrejsen ”Rejsen til Mekka - om hajj”, BBCdokumentar.

•

Dommedag, forudbestemmelse og fri vilje: T 31 i Edvard Wulff Pedersen:
Islam. Tekster og stemmer fra den muslimske verden, Gyldendal, 1982 (1980).

•

Moderne og traditionel islam
Skilsmisse:
Opslag på ”Skilsmisse” i Anders Nygaard: Gads leksikon om islam, 2008
http://islamstudie.dk/?page_id=1785 (Aminah Tønnsen: “Billiger islam
hustruvold?”)
https://www.religion.dk/muslimske-kvinder-i-danmark-det-er-svaert-komme-udaf-islamiske-aegteskaber
https://www.berlingske.dk/aok/mette-frederiksen-sharia-maa-aldrig-aldrig-blivedansk
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-09-25-skilsmissedokument-afsloerersharialov-i-vollsmose
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ekspert-om-sharia-skilsmisse-selv-imamerfrygter-de-voldelige-aegtemaend
Dokumentar: Reformisten - den kvindelige danske imam, DR1

•

Synet på homoseksualitet:
”Helvedes homo – en muslim springer ud” (2:2), DR dokumentar, 2018
https://www.dr.dk/tv/se/helvedes-homo/helvedes-homo-2/helvedes-homo-enmuslim-springer-ud-2-2#!/10:59
Klip fra forskellige artikler

•

Islam og demokrati: ”Hizb ut Tahrirs kampagne i Sverige: Brug din stemme,
men ikke til valget” http://www.hizb-uttahrir.dk/content.php?contentid=877&caller=http://www.hizb-uttahrir.dk/category.php?searchword=demokrati
”Kritiske muslimers manifest” (T3 i uddrag) fra Kate Østergaard: Danske
verdensreligioner. Islam, Gyldendal, 2006

Læreroplæg + noter om ritualer
Esben Andreasen m.fl.: Mennesket og magterne – en grundbog til religion, Systime, 1991, s. 99100 (om dommens dag og fri vilje)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s. 92-95 (baggrund om islam), s.
97-101 (om de fem søjler), s. 264-66 (bl.a. om Jan Hjärpes model), s. 110-111 (om sharia),
s. 253-57 (om ritualer og helligt/profant).
Dorte Thelander Motzfeldt: Religion: Teori – Fænomenologi – Metode, Systime, 2010, s.
33-36
Anders Nygaard: Gads leksikon om islam, Gads Forlag, 2008: Opslag på skilsmisse

Omfang

Ca. 12 blokke

Særlige
fokuspunkter

Gudsopfattelse, den rituelle dimension, synet på frelse, forskellige tolkninger af islam i
dag.
Redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser
Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige
begreber.
Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og
aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og
udefraperspektiver.
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 håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.

Væsentligste
arbejdsformer
Ca. 75 sider

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Klasseundervisning, gruppearbejde, differentieret gruppearbejde, elevoplæg, besøg i
Mariam Moskeen i København.

Titel 3
Indhold

Kristendom
Kernestof:
• Skabelsen (grundlæggelsesmyten): 1. Mosebog 1-2
• Syndefaldsmyten (problemmyten) 1. Mosebog 3; Pauluscitater
(løsningsmyten)
• Pagtstanken i NT og GT: GT: 1. Mosebog 17,1-14 (Omskærelsen) + 2.
Mosebog 19 -20,21 (Åbenbaringen på Sinaj og De ti bud). NT: Rom 5,19 og Matt
26,28
• Om dommedag i NT og forestillinger om dommedag i dag:
Verdensdommen (Matt 25, 31-46) og udlægninger af den i dag: Anne Torpegaard
Dolmer og Brian Christensen – i Katrine Haaning og Søren Korshøj Laursen:
Kristendom – tro og praksis, Systime, 2016, s. 29-31)
•
•
•
•
•
•

•

•

Jesu liv og virke: Mar 1,1-28 (Dåb, helbredelse, m.m.), evangeliernes fremstilling
af Jesus (T5 i Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s. 57)
Lignelser: Frelse og Jesus’ opgør med jøderne: Luk 15, 11-32 (Den fortabte
søn) + Matt. 18,21-35 (Lignelsen om den gældbundne tjener) + Mar 7,1-23 (Om
rent og urent)
Bjergprædikenen: Jesus’ forkyndelse, frelse, Jesus & Loven: Matt. 5-6,34 +
7, 28-29.
Lidelseshistorien: Mar 14 -16,20; Paralleller til ’Jesu død’ (Matt 27, 45-55; Luk
23, 44-49; Johs 19, 25-36); Josefus om Pilatus (Pilatus’ voldsmetoder. Bel. II, 17577).
Opstandelsen: ”Jesu opstandelse er bare et symbol”, Kristeligt Dagblad, 3. marts
2007; Stephanie Surrugue: ”Det er jo en helt ufattelig historie”, Politiken, 8. april
2007.
Frelse: Tro og gerninger – blik fra NT og frem til i dag:
Paulus: Rom 2,1-10 (Guds retfærdige dom) og 3,21-26 (Retfærdighed ved tro på
Jesus Kristus)
Luther: ”Et opgør med gerningsretfærdigheden” fra Jacobi og Josephsen:
Religionerne, Munksgaard, 1987 (T31)
Knud Gjesing: ”Genuin kristendom og historisk kristendom” (tekst 12) og Poul
Langagergaard: ”Genuin kristendom. Nix!” (tekst 13) fra Jens Forman De kristnes
religion, Systime, 2008.
Aktuel debat i folkekirken om spørgsmålet om frelse:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/professor-biskops-bastante-afvisningaf-alles-frelse-er-problematisk , 6/1-22
Hvad er næstekærlighed? (sættes i relation til tidligere læste tekster)
Anna Rask Pedersen: ”Buddet om næstekærlighed river i mig, hvis jeg vender
ryggen til”, ”Marie Krarup: ”Den syriske flytning er ikke min næste” og Marie
Louise Poulsen: ”Næstekærlighed er at elske andre i en handling”. Alle tekster er
fra kristendom.dk
Karismatisk kristendom (frikirker)
https://www.bykirken.dk/#frikirkevideo (Hvad er en frikirke?)
Analyse af Citykirkens hjemmeside http://www.ckirken.dk/da/
Første Mosebog 11,1-9 (Babelstårnet) og Apostlenes Gerninger 1,6-8 og 2,1-19
(helligånd og tungetale).
Praksis og ritualer: https://kristendom.systime.dk/?id=c1095 (Bøn og
meditation) og https://www.youtube.com/watch?v=dYMzAVXRf-s (bøn og
lovsang)

Dokumentar ”Mirakler i Midtjylland” (afsnit 2), DR
Esben Andreasen m.fl.: Religion og kultur – en grundbog, Systime 2005-2006 (2. udg.), s. 168170 (om BP og næstekærlighed).
Film: Luther (Eric Till, 2003)
Jens Forman: De kristnes religion, Systime, 2008, s. 35-38 (Om kristne retninger)
Henning Nørhøj: ”Jesus – en biografi”
Katrine Haaning og Søren Korshøj Laursen: Kristendom – tro og praksis, Systime, 2016,
s. 11-19 (i uddrag), uddrag fra siderne 21-28ø (bl.a. om pagter i GT, NT og jødernes
Messiasforventninger).
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s. 251-252 (om mytegenren),
s. 52-55+59 (baggrund om kristendommen), s. 61-62 (”Den anden splittelse: Katolsk og
protestantisk kristendom” + ”Forskelle mellem katolicisme og protestantisme”
Thomas Bank Møller: Hvem var Paulus? https://www.kristendom.dk/troenshovedpersoner/paulus-ca.-10-67

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Karismatiske bevægelser: https://denstoredanske.lex.dk/karismatiske_bevægelser
Allan Ahle m.fl.: Horisont C. Grundbog i religion, Systime - under overskriften: Andre kristne
ritualer https://horisontc.systime.dk/?id=c707
Ca. 16 blokke
Kristendommens opståen, Jesusfiguren, synet på frelsen, forskellige former for
kristendom i dag.
Redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske
og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse.
Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige
begreber.
Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og
aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og
udefraperspektiver.
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 håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.

Væsentligste
arbejdsformer
Ca. 85 sider

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Klasseundervisning, gruppearbejde, kreative skriveøvelser, elevoplæg, rollespil.

Titel 4
Indhold

Hinduisme

Hvis andet ikke er nævnt, er teksterne fra Allan Poulsen: Hinduisme, Systime, 2012.
•
•
•

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Det hinduistiske panteon
Differentieret gruppearbejde om de vigtigste guder.
Skabelsesmyter: Verdens skabelse: Purusha-hymnen fra Rigveda (T29) og
Shiva-Purana: Om skabelsen (T10) fra Puranaerne.
Livssyn, menneskesyn og frelsesopfattelse
Atman, brahman, karma, reinkarnation, samsara, moksha, de fire livsaldre, m.m.
Religionsportalen, Systime: https://religion.systime.dk/?id=c2814 (om
menneskesynet)
”Det tilbagetrukne stadium” (T28)
”Krop og forgængelighed” (T1)

•

Ritualer
Ritualanalyse af puja-ritualet: http://religion.systime.dk/?id=c1087 (udførelse af
puja i templet i Herning)
http://religion.systime.dk/?id=c2285 (om pujaritualets forskellige delelementer)
”Yogananda: Kosmisk bevidsthed” (T21)

•

Kastesystemet
Uddrag af Manus’ Lovbog (om kastesystemet)
Kastesystemets betydning i dag:
http://www.jeevansathi.com/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/den-tredje-verden/er-enden-på-indienskastesystem-virkelig-nær
https://www.information.dk/indland/2009/05/danske-tamiler-foretraekkerkasteaegteskab
http://www.religion.dk/nyheder/indiens-kastel%C3%B8se-skifter-religion

•

Frelsesveje: Bhagavadgita (T6 a-c)

•

Hinduisme i DK i dag:
Interview med Marianne Qvortrup Fibiger: http://religion.systime.dk/?id=p549
(om institutionalisering og hinduistisk variation)
https://www.tvsyd.dk/nyheder/11-06-2010/1930/anne-på-herrens-markhinduer (om hindu-templet i Brande)

Allan Poulsen: Hinduismen, Systime, 2012, s. 11n-13ø (om gudsopfattelsen og guderne),
18-20ø (om kastesystemet), 22-32m, 35-39, 58-60 (Puja), 68-71 (Yoga og meditation), s.
91-92 (Hinduismens forskellige dimensioner/fire livsmål og fire livsaldre)
Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 2012, s.122 (Fakta om hinduismen)
Ca. 7 blokke
Hinduismens opståen, livssyn, menneskesyn, synet på frelse, hinduisme i DK i dag.

Redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere
historie og global betydning og udbredelse
Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige
begreber
Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og
aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og
udefraperspektiver

Væsentligste
arbejdsformer
Ca. 50 sider

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 håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.
Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde.

Titel 5
Indhold

Scientology og senmodernitet
Teksterne er fra i Birgit Andersen m.fl.: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime, 2008,
hvis andet ikke er nævnt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klip: ”Hvad er Scientology” https://www.scientology.dk/what-is-scientology/
Klip: ”L. Ron Hubbard: Grundlægger” https://www.scientology.dk/l-ronhubbard/
Case om Daniel, s. 64-66
”Kirkens trosbekendelse” T13
”En præclears rapport” T14
”Dianetics: At forstå sindet” https://www.scientology.dk/what-isdianetics/basic-principles-of-scientology/dianetics-understanding-the-mind.html
”En introduktion til Scientology auditering” https://www.scientology.dk/whatis-scientology/an-introduction-to-auditing.html
”Hvad er Scientology?” https://www.scientology.dk/what-isscientology/#slide5 (teksten)
Dokumentar: ”Med Scientology i hælene”, 2012
Lars Lydholm: ”Scientology - drømmen om supermennesket”

Birgit Andersen m.fl.: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime, 2008, kap. 1, s. 7-15 (om
religion i det senmoderne samfund)
Rene Dybdahl Pedersen: ”Scientology” i Birgit Andersen m.fl.: Senmoderne religiøsitet i
Danmark, Systime, 2008, s. 52-60m
Ann Steendahl Søndergaard: ”10 ting Scientology tror på”,
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/10-ting-scientology-tror-på

Omfang
Særlige
fokuspunkter

5 blokke
Scientology som religion i det senmoderne samfund
Vi har arbejdet med Scientologys tro og praksis.
Krop, sind, ånd, thetan, MEST, engrammer, erindringsbank, Broen til Fuldkommen
Frihed, clear, Pre-Clear, Opererende Thetan (OT), auditering, exteriorisering, m.m.
Desuden har vi set på kritikken af Scientology.
Redegøre for væsentlige sider af yderligere valgfri religion eller et veldefineret
religionsfagligt emne.
Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige
begreber

Væsentligste
arbejdsformer

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 håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.
Klasseundervisning, gruppearbejde, besøg i Scientologykirken i København

Ca. 30 sider

