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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til religionsfaget 

Indhold Kernestof: 

 ”Hvad er religion” & ”Hvad kan vi bruge faget religion til?” + 9 forsøg på 

definitioner af religioner (fra Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime, 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=278) 

 Ninian Smarts 7-dimensionnele bud på en religions-definition 

 Indefra & Udefra + 3 teorier om hvorfor mennesker er religiøse: Deprivation + 

Rational choice + Socialisation (alle fra Lykke-Kjeldsen m.fl.: Begrebsnøglen til 

religion, Systime p. 32, 11-12, 88-89, 120-121) 

 

 

Supplerende stof: 

 Kort interview med Cecilie Rubow: Definition af religion (fra 

https://religionsvideo.systime.dk/index.php?id=146&L=0) 

 Youtube-klip: Church of the Flying Spaghetti Monster 

(https://www.youtube.com/watch?v=0XebqnAf4Zw) 

 Besøg på hjemmesiden Church of the Flying spaghetti Monster, 

(https://www.spaghettimonster.org/) 

 FOX News-interview med Reza Aslaan 

(https://www.youtube.com/watch?v=f_0UkKHy1U4&t=9s) 

 

 

Omfang 

 

9 lektioner, 15 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

 Religionsdefinition 

 Indefra – udefra 

 Hvorfor er mennesker religiøse? Deprivationsteori, rational choice, socialisation 

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, par-arbejde, matrix, relativ høj grad af lærerstyring 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=278
https://religionsvideo.systime.dk/index.php?id=146&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=0XebqnAf4Zw
https://www.spaghettimonster.org/
https://www.youtube.com/watch?v=f_0UkKHy1U4&t=9s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Civilreligion (herunder værklæsning) 

Indhold Kernestof: 

 Definition på civilreligion af Brian Arly Jacobsen (fra Theander. Grundbog til 

religion B, Systime, p. 15) 

 Civilreligion i Danmark + eksempler på civilreligiøse myter og ritualer i Danmark 

(fra https://religion.systime.dk/index.php?id=1024) 

 ”Civilreligion ubevidst religion for folket” (fra religion.dk/undervisning/religion-

ubevidst-religion-for-folket) 

 Civilreligion + Amerikansk civilreligion (fra 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=133) 

 Amerikansk civilreligion – forening af religion og politik (A city upon a Hill, 

Oplysningstidens idéer, Teori om amerikansk civilreligion, Præsidentens rolle i 

civilreligion, Mytologisering af fortiden, ”We the people of the United States”, 

Det guddommelige mandat, Manifest destiny ), fra Bøtcher: Når Gud bliver 

nationalist p. 19-25 + 29-31. 

 DR-program: USA's fremtid 3 – om religionens rolle i det amerikanske samfund 

historisk set, 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&sear

ch=titel:%20USA%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cs%20fremtid%20-

%20religion%20og%20tro&orderby=title&SearchID=e8c71f2a-e607-4bb0-b18a-

ec4e9d228ccb&index=1 

 ”Kampen mellem det gode og det onde – religion og politik i USA 1945-2010 

”(om amerikanske præsidenters taler og religiøse og civilreligiøse referencer. 

Fra Bøtcher: Når Gud bliver nationalist – Civilreligion i Danmark og USA p. 34-

48. 

 ..Hvert år afholdes der Super Bowl den første søndag i februar..." + 

"Civilreligion som religion" + "Hvad er USA lavet af?” Fra Madsen m.fl.: KS-

bogen p 225-226254-255 

 ”Årets gang i dansk civilreligion” samt ”Fire civilreligiøse mærkedage” 

(sankthansaften, 4. juli-festen i Rebild, Våbenstilstandsdagen, 11. nov & 

Gudsteneste ved Folketingets åbning), fra Warburg (red.): Civilreligion i 

Danmark p. 16-24. 

 ”Teorier om civilreligion: Rousseau & Durkheim”, Fra Bøtcher: Når Gud bliver 

nationalist – Civilreligion i Danmark og USA, p. 15-16. 

 ”Begreber: Civilreligion + Amerikansk civilreligion”, fra Begrebsnøglen til 

religion p. 8-9. 

 

 

 Dronningens nytårstale 2019 (http://kongehuset.dk/monarkiet-i-

danmark/nytarstaler/hendes-majestat-dronningens-nytarstaler) 

 Præsident Kennedys tiltrædelses-ed, januar 1961: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E Fra Danmarkshistorien.dk 

 Kort uddrag af Trumps State of the Union-tale, februar 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7Ug8gdIEcQ 

https://religion.systime.dk/index.php?id=1024
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=133
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20USA%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cs%20fremtid%20-%20religion%20og%20tro&orderby=title&SearchID=e8c71f2a-e607-4bb0-b18a-ec4e9d228ccb&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20USA%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cs%20fremtid%20-%20religion%20og%20tro&orderby=title&SearchID=e8c71f2a-e607-4bb0-b18a-ec4e9d228ccb&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20USA%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cs%20fremtid%20-%20religion%20og%20tro&orderby=title&SearchID=e8c71f2a-e607-4bb0-b18a-ec4e9d228ccb&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20USA%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cs%20fremtid%20-%20religion%20og%20tro&orderby=title&SearchID=e8c71f2a-e607-4bb0-b18a-ec4e9d228ccb&index=1
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/nytarstaler/hendes-majestat-dronningens-nytarstaler
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/nytarstaler/hendes-majestat-dronningens-nytarstaler
https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E
https://www.youtube.com/watch?v=V7Ug8gdIEcQ
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 Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land. 

 George W Bushs tale til nationen i kølvandet på 9.11.: 

https://www.youtube.com/watch?v=rGwxw4tUzlo 

 Grundtvig-salme: Vær velkommen Herrens år – nytår: 

https://www.ugle.dk/vaer_velkommen_herrens_aar_2.html 

 Grundtvig-salme: Vær velkommen Herrens år – kirkeåret: 

https://www.ugle.dk/vaer_velkommen_herrens_aar.html 

 Lene Kühle: Robert Bellah – en stor sociolog in Memoriam, fra Tidsskrift.dk 

(file:///C:/Users/luis0878/Downloads/20406-Artikeltekst-46349-1-10-

20150227%20(4).pdf – RVT 60 (2013) 5-10) 

 Værklæsning: Religionshistoriske hovedværker: Robert Bellah: Civilreligion i 

Amerika – oversat og redigeret af Carin Laudrup, Systime 2013. 

 

 

Supplerende stof: 

Eksempler på Civilreligion i USA:  

 Arlington National Cemetary 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.arlingtoncemetery.mil

%2FExplore&sa=D + 

  Lincoln Memorial 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Flinc%2Find

ex.htm&sa=D 

 Vagtskifte ved Den ukendte soldats grav på Arlington kirkegården: 

https://www.youtube.com/watch?v=jRDQ4UOo8vQ 

 

 Youtubeklip om patriootisme i NFL – spillere i konflikt med præsident Trump 

om respekt for nationalhymnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7Ug8gdIEcQ 

 

 Kursist-selvfundet materiale om Super Bowl, februar 2020 

 

Beginners Bible – Moses, fra https://www.youtube.com/watch?v=65KgsHvFKd4 

(myten om israelitters udvandring fra Egypten, et folk udvalgt af Gud, som 

amerikansk civilreligion trækker på, når de mytologiserer kolonisternes udvandring 

fra England til Guds eget land, Amerika) 

 

 

Omfang 

 

 8 x 4 lektioner (herunder værklæsning), 75 sider, herunderværklæsning 

Særlige 

fokuspunkter 

 Definition af civil religion (Rousseau, Durkheim, Warburg, Laudrup og 

Bellah) 

 Civil religion vs. partikulær religion 

 Civil religions udtryk i USA 

 Civil religions udtryk i DK. 

 

 disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 

religionsfaglig terminologi, teori og metode 

https://www.youtube.com/watch?v=rGwxw4tUzlo
https://www.ugle.dk/vaer_velkommen_herrens_aar_2.html
https://www.ugle.dk/vaer_velkommen_herrens_aar.html
file:///C:/Users/luis0878/Downloads/20406-Artikeltekst-46349-1-10-20150227%20(4).pdf
file:///C:/Users/luis0878/Downloads/20406-Artikeltekst-46349-1-10-20150227%20(4).pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.arlingtoncemetery.mil%2FExplore&sa=D
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.arlingtoncemetery.mil%2FExplore&sa=D
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Flinc%2Findex.htm&sa=D
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Flinc%2Findex.htm&sa=D
https://www.youtube.com/watch?v=jRDQ4UOo8vQ
https://www.youtube.com/watch?v=V7Ug8gdIEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=65KgsHvFKd4
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 karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 

religionsfaglige begreber og –teorier 

 karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en globaliseret verden, samt anvende 

religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle 

problemstillinger og konflikter 

 analysere en længere, kompleks religiøs eller religionsvidenskabelig tekst 

 et veldefineret religionsfagligt emne ̶ 

 religionsvidenskabelig teori, metode og terminologi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, par-arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, fra høj 

lærerstyring til lavere lærerstyring 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Kristen fundamentalisme 

Indhold Kernestof: 

 
 ”Den kristne grundmyte”. Fra Storgaard-Mikkelsem: Kristendom og en moderne dansk 

virkelighed, Systime, 2003 p 8-11 

 Sekularisering og modernitet – Fundamentalismens forudsætning (Anvendelse af 

begrebet fundamentalisme, Betegnelsen fundamentalisme – fra kristendom til islam, 

Begrebet fundamentalisme I hverdagssproget, begrebet fundamentalisme som fagligt 

begreb, Sekulariseringsprocessen I Europa, Det sekulariserede samfund som livsfarlig 

fjende, Samfund og religion I 1800-tallet, Industrialiseringens betydning for religionen, 

Religionsfrihed, Naturvidenskaben udfordrer religionen, Psykologiske og filosofiske 

teorier om religion, Historievidenskabens syn på Bibelen, Det moderne samfund eller 

moderniteten, Af-sekularisering?, ) Alt fra Følner & Lund: Fundamentalisme i 

Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud, Systime p. 11-14 + 16-20. –  

 Fundamentalisme – et moderne fænomen, Fællesnævnere for al fundamentalisme: 

Kampen mod det moderne, Fjender og kampformer, Andre lighedstræk i 

fundamentalistiske bevægelser, Religiøse ideer og virkelighedsopfattelse, Forholdet til 

det moderne – selektivitet og påvirkning, Dualisme. Alt fra Følner & Lund: 

Fundamentalisme i Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud, Systime p 21-26. 

 Synet på historiens forløb + struktur og organisering, Ligheder, men også forskelle. Alt 

fra Følner & Lund: Fundamentalisme i Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud, 

Systime p 26-29. 

 Fundamentalisme i slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet, fra Følner & 

Lund: Fundamentalisme i Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud, Systime p70f. 

 Hvad er kreationisme, Kreationisme som bevægelse + Hvad er Intelligent Design, fra 

Følner & Lund: Fundamentalisme i Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud  

 ”Indre Mission” + ”Historie: Lægmænd og prædikanter”, Kamp for den bibeltro teologi” 

& ”Kritik af kirke og samfund”, Struktur og organisation, Teologi og Livssyn, Bibelsyn, 

Trosopfattelse og menneskesyn, Er indremission fundamentalistisk? fra Følner og Lund. 

  

 

 Jan Hjärpes typologi-model (fra (Fra Klassisk og moderne islam: 

https://islam.systime.dk/index.php?id=231&L=0#c505) 

 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fislam.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D231%26L%3D0%23c505&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZJvEWQ3M-SOX2aWTwnNQPnAFOSg
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 ”Bibelens skabelsesberetninger, Adam og Eva & Syndefaldet.” Fra 1. Mosebog kap 1-3,23. 

 ”Hvorfor gør vi, hvad vi gør? ”- fra Bob Jones Universitetets værdigrundlag, fra Følner & 

Lund: Fundamentalisme i Kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud, Systime 

 ”Om påklædning – forventninger til de studerende” – fra Bob Jones Universitets 

hjemmeside, Ibid. 

 ”Ken Ham: Jordens alder – Se Bibelens skabelsesberetninger”, fra Følner + Lund. 

 ”Teori om Intelligent Design udfordrer udviklingslære” – kronik af Jakob Wolf i Kristeligt 

Dagblad, 22.11.04” 

 ”Den femte magt – Interview med Jakob Wolf” 

https://www.youtube.com/watch?v=DoB_eDTN3Yk 

 ”Det er fedt at finde sandheden” – fra Følner og Lund. 

 Anders Agger møder Indre Missions Ungdom: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031810152130 

 

 Matthæus-evangeliet kap 24 v. 1-31 ” De sidste tiders tegn og Jesu genkomst” 

 

 Avisartikel: Klimaforandringer måske tegn på dommedag? Fra 

https://nordjyske.dk/nyheder/klimaforandring-maaske-tegn-paa-

dommedag/938d5f86-d430-4f06-98bc-e21a1ebb2fe5 

 

 Interview: ”Par fra Ribe har forberedt sig i årevis – Coronakrisen er begyndelsen på 

Jordens sidste tid”, fra JyskeVestkysten https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-

forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-

sidste-tid 

 

 DR3-Dokumentar: Mit liv som jomfru (fra 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&sear

ch=Mit%20liv%20som%20jomfru&orderby=title&SearchID=0d1ee7ee-b3fa-

4479-a909-8e357e49f895&index=1) 

 Med Gud mod Darwin. Fra DR-programmet Big brother og Gud vs. Darwin: 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031201021340 

 My life inside the purity movement: 

https://www.youtube.com/watch?v=c0vTn177UVg 

 The truth about pornography . 

https://www.youtube.com/watch?v=g3cqI_UKX1o Fra World video Bible 

School 

 Dokumentar: Kampen mod Darwin 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030702152000 

 Besøg på Indre Missions hjemmeside:  www.Indremission.dk 

 

 The Simpsons - The monkey suit . (Om kampen mellem kreationisme og 

evolutionsteori) 

 

 

 

Omfang 

 

10 undervisningsgangen (4 x10 timer), 75 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

 Hvad karakteriserer fundamentalisme? 

 Historiske / samfundsmæssige forudsætninger 

https://www.youtube.com/watch?v=DoB_eDTN3Yk
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031810152130
https://nordjyske.dk/nyheder/klimaforandring-maaske-tegn-paa-dommedag/938d5f86-d430-4f06-98bc-e21a1ebb2fe5
https://nordjyske.dk/nyheder/klimaforandring-maaske-tegn-paa-dommedag/938d5f86-d430-4f06-98bc-e21a1ebb2fe5
https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-sidste-tid
https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-sidste-tid
https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-sidste-tid
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=Mit%20liv%20som%20jomfru&orderby=title&SearchID=0d1ee7ee-b3fa-4479-a909-8e357e49f895&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=Mit%20liv%20som%20jomfru&orderby=title&SearchID=0d1ee7ee-b3fa-4479-a909-8e357e49f895&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=Mit%20liv%20som%20jomfru&orderby=title&SearchID=0d1ee7ee-b3fa-4479-a909-8e357e49f895&index=1
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031201021340
https://www.youtube.com/watch?v=c0vTn177UVg
https://www.youtube.com/watch?v=g3cqI_UKX1o
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030702152000


 

Side 7 af 10 

 Fundamentalisme i USA 

 Fundamentalisme i Danmark  (Indre Mission) 

 Kreationisme og Intelligent Design 

 

 redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller 

buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige 

skikkelser 

 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 globaliseret verden, samt anvende 

religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle 

problemstillinger og konflikter 

 kristendom set i globalt perspektiv, samt europæiske og danske 

fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye 

Testamente, samt andre tekster fra kristendommens historie og nutidige 

tekster 

 religionsvidenskabelig teori, metode og terminologi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, fra høj grad af 

lærerstyring til lavere grad 

 

Titel 4 

 

Islam – At være dansk muslim 

Indhold  

Kernestof: 

 

 Islam som minoritet, (fra Østergaard: Danske verdensreligioner – Islam, 

Gyldendal p. 63-65). 

 ”Der er stor forskel på, hvordan muslimer i Danmark opfatter islam…”. 

Baggrundsstof om Traditionalister, Modernister og Fundamentalister. Uddrag 

af ”Religion i spil, Kan man være muslim i det danske samfund?”, fra Madsen 

m.fl.: Grundbogen til Religion C p. 144-146. 

 ”Religion i det danske samfund: Religion og integration”, fra Deniz Kitir: Klassisk 

og moderne islam, https://islam.systime.dk/index.php?id=253#c846 

 ”Ritualer”, ”Ritualer som kommunikation”, ”Ritualer som funktion”, fra 

Thelander Motzfeldt: Religion, teori – fænomenologi – metode – Grundbog til 

Religion B, Systime, p. 33-40. 

 ”Overgangsritualer” + ”Den liminale fase og det frugtbare kaos” (van Gennep + 

Turner), fra Thelander Motzfeldt: Religion, teori – fænomenologi – metode – 

Grundbog til Religion B, Systime, p 40-49 

 ”Pilgrimsfærden” + ”Pilgrimsfærden som ritual” (om hajj) fra Østergaard, 

Danske verdensreligioner, Islam 

 ”Ritualteori – Fænomenologisk” + ”Jørgen Podemann Sørensens ritualteori”, fra 

Begrebsnøglen til Religion p 114. 

 Konversionsteori (Rambo): Konversion, fra Begrebsnøglen til Religion. 

 Konvertit-islam + Model for omvendelse, fra Østergaard: Danske 

verdensreligioner – Islam p. 194-198 

https://islam.systime.dk/index.php?id=253#c846
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 ”Hvordan bliver man muslim? + ”Årsager til omvendelse”, fra Østergaard: 

Danske verdensreligioner: islam. 

 Hellige steder + Georgrafiske helligsteder (herunder Davies ”7 måder, hvorpå 

helligstedet kan betragtes”, fra Motzfeldt p. 107-114 

 ”Kuplen” + ”Helligstedet” (herunder axis mundi-begerebet), fra Muren, Graven, 

Kuplen 

 

 

 Kildetekst: Moustapha Kessem: Vi tror på en sekulær islam, fra Deniz Kitir: 

Klassisk og moderne islam, https://islam.systime.dk/index.php?id=253#c846 

 Kildetekst: Hizb ut-Tahrir om synes på samfundet, Ibid. 

 Korantekst: Koranen, sura 1, al-Fatiha – om bøn 

 Dokumentar om hajj: Mecca Diaries – Vice. Fra 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI 

 Kildetekst om konversion: Abdul Wahid Pedersen: Den lange vej hjem. Fra 

Deniz Kitir: Klassisk og moderne islam, 

https://islam.systime.dk/index.php?id=184&L=0 

 DR-Dokumentar: Når naboens datter bliver muslim, afsnit 2 

 Kildetekst: Jacob Werdelin: At vælge islam, fra Østergaard: Danske 

verdensreligioner – Islam. 

 Kildetekst: En tur til Eyüp, fra Motzfeldt: Religion, teori, fænomenologi, metode 

p. 112ff. 

 Kildetekst: Profetens natterejse og himmelfærd. Fra Skovgaard Petersen: 

Moderne islam 

 

 

 

 Youtube-klip: Obama aflægger ed for anden gang: 

https://www.youtube.com/watch?v=6cANpyxrtTE 

 Youtube-fremlæggelse af lektor Elin Brandi Sørensen om overgangsritualer i en 

moderne, dansk virkelighed – barnevognen… 

 https://www.youtube.com/watch?v=8bfZySph4sc 

 Mini-dokumentar: The Dome of the Rock, fra Youtube: 

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

 

Omfang 

 

 12 undervisnings-gange (12 x 3, virtuel undervisning), 60 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

 Grundlæggende  forestillinger i Islam (myter, ritualer, gudsopfattelse) 

 Konversionsteori - Rambo 

 Helligstedsanalyse - Davies 

 Ritualanalyse: Hajj – van Gennep, Turner og Podemann Sørensen 

 Jan Hjärpes typologi 

 Minoritet – majoritet. (integration, assimilisation, segregation) 

 

 redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller 

buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige 

skikkelser 

https://islam.systime.dk/index.php?id=253#c846
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
https://islam.systime.dk/index.php?id=184&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=6cANpyxrtTE
https://www.youtube.com/watch?v=8bfZySph4sc
https://www.youtube.com/watch?v=xv_TMHYuiHE
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 karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 

religionsfaglige begreber og –teorier 

 islam set i globalt perspektiv, samt europæiske og danske 

fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsamlinger 

samt andre historiske og nutidige tekster 

 religionsvidenskabelig teori, metode og terminologi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, fra høj grad af 

lærerstyring til lavere grad. Virtuel undervisning med GoogleMeet 

 

Titel 5 

 

Basis-buddhisme (virtuelt forløb. Intenderet UVB) 

Indhold Kernestof: 

 

 Fakta om Buddhisme + Buddhismens historiske udvikling + Buddhistiske 

forestillinger, fra Grundbogen  til Religion C p. 186ff. 

 Buddhas vej til Oplysning, fra Ibid. P. 19ff. 

 Buddhismens Livssyn (om Karma, Samsara, Lidelse, Ædle 8-ledede vej , Livshjul 

+ Nirvana), fra Ibid. P. 24-36 

  

 

 

Kildetekster og kildemateriale: 

 Buddhalegenden, fra Højholt: Buddhas Lære og den tibetanske buddhisme 

 The Buddhist Wheel of Life and Death, fra 

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

 Man bestemmer selv sit liv, fra Grundbogen  til Religion C p. 6f 

 ”Sådan bliver du buddhist, https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-

buddhisme/s%C3%A5dan-bliver-du-buddhist  

 ”Jeg kan huske, at jeg tænkte, der blev jeg vist buddhist: 

https://www.berlingske.dk/kultur/jeg-kan-huske-at-jeg-taenkte-der-blev-jeg-

vist-buddhist  

 ”Min vej til buddhisme: http://www.chizen.dk/hvordan-starter-du/min-vej-til-

buddhismen/fra-kristen-til-buddhist/ 

 

Øvrigt materiale. 

 Film: Buddha og milliardæren, fra 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/buddhisme 

 

 

Omfang 

 

 7 undervisningsgange (7 x 3 lektioner) 40 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Basis-buddhisme: Oprindelse, forestillinger (Karma, Samsara, Nirvana, Lidelse, 

Livshjul, Middelvejen, Vestlig buddhisme, konversion (Rambo, se under Islam-

emnet), ritual-teori (van Gennep, se under Islam-emnet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnwWHugSUzg
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-buddhisme/s%C3%A5dan-bliver-du-buddhist
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-buddhisme/s%C3%A5dan-bliver-du-buddhist
https://www.berlingske.dk/kultur/jeg-kan-huske-at-jeg-taenkte-der-blev-jeg-vist-buddhist
https://www.berlingske.dk/kultur/jeg-kan-huske-at-jeg-taenkte-der-blev-jeg-vist-buddhist
http://www.chizen.dk/hvordan-starter-du/min-vej-til-buddhismen/fra-kristen-til-buddhist/
http://www.chizen.dk/hvordan-starter-du/min-vej-til-buddhismen/fra-kristen-til-buddhist/
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 redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller 

buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige 

skikkelser 

 karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 

etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 

både indefra- og udefraperspektiver 

 udarbejde et mindre, religionsvidenskabeligt baseret projekt. 

 buddhisme eller hinduisme, herunder tekster fra religionernes tidlige 

udviklingshistorie og nutiden 

 religionsvidenskabelig teori, metode og terminologi 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning via GoogleMeet, Individuelt arbejde, pararbejde, fra høj 

grad af lærerstyring til lavere grad 

 

Titel 6 

 

Særligt virtuelt evalueringsforløb ( Erstatter Scientology-emne, ”valgfri religion”) 

Indhold Repetitionsforløb, hvor der arbejdes med eet af ovenstående 4 emner:  

 

 Civil religion,  

 Kristen fundamentalisme,  

 Islam: At være dansk muslim,  

 Buddhisme. 

   

 

Omfang 

 

 10 undervisningsgange af 3 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 Fokus på taksonomi 

 Kunsten at formulere problemstillinger 

 Fagbegreber 

 Anvendt teori 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning via GoogleMeet, Individuelt arbejde, gruppearbejde, 

evalueringssamtale 

 


