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Titel 1 
 

Introduktion til religionsfaget  
 

Indhold  Kernestof: 
 
Myter: 
- Theogonien vers 116-138, Hesiod,  
- Bibelen kap. 1-2,4½ – skabelsen, www.Bibelenonline.dk  
- maoriernes kosmogoni, Skriftløse Folks Religioner – traditioner og dokumenter, af 
Jørgen Podemann Sørensen, 1. Udg./Oplag, Gads Forlag, 1998 s. 106 
- Völuspá - Vølvens spådom, Det danske filminstitut, Maria Mac Dalland, Danmark, 
1996, DK/Kort fiktionAnimation 
 
Ritualer: 
- Skildpaddedansen Skriftløse Folks Religioner – traditioner og dokumenter, af Jørgen 
Podemann Sørensen, 1. Udg./Oplag, Gads Forlag, 1998 – ”Andamanerne” s. 94-97 
- Dåb i Den danske Folkekirke (redigeret version) fra folkekirken.dk 
 
supplerende stof: 
Grundbog til Religion C, Lene Madsen m.fl., Systime (i-bog)  
- Hvad er religion 
- Hvordan undersøger man en religion (indefra/udefra):  
 
Begrebsnøglen til religion, Lykke-Kjeldsen, Carsten mfl., Systime (i-bog)  
- Myter 
- Ninian Smarts 7 dimensioner 
- Fænomenologi 
- Myteteori (strukturalisme) 
- Ritualtyper 
- Ritualteori – funktionalistisk (A. Van Gennep) 
- Ritualteori – fænomenologisk (Jørgen Podemann Sørensen) 
 
Video: 
- Reza Aslan Destroys CNN By Rebutting Their Weak Arguments On Violence in 
Islamic Countries 
 
- Verdenshistorien del 1 
 
Normalsider: ca. 25 ns (videoer ikke medregnet) 

Omfang 
 

21 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: Kursisten introduceres til religionsfaget. Hertil præsenteres kursisten 
for: 
● Vi har hovedfokus på de tre begreber, verdensbillede, menneskesyn samt 

gudssyn, og hvordan de kommer til udtryk i de religiøse kilder. Begreberne er 
grundlæggende begreber, og vil gå igen i alle forløb. Derudover vil Ninian Smarts 
religionsdefinition/typologi være en gennemgående model. 

● Hvordan man arbejder med religiøse kilder fænomenologisk og strukturalistisk 
metode. 

● Religionsfaglige begreber: indefra/udefra, monoteisme og polyteisme, helligsted, 
urtid, myte, kult, ritual, rent/urent, hellig/profan, differentiering, kaos og kosmos, 
kosmologi, verdensbillede, gudsopfattelse og menneskesyn. 

http://oldportalen.gyldendal.dk/Indgange/Bibliotek.aspx
http://www.bibelen.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=R95pilK152c&ab_channel=S%C3%B8renMangelsHansen
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/8/d/b/4/8db48aa940ee2b387976f060ad3f0f739c538f35/D%C3%A5b%20i%20kirken%20-%20liturgi.pdf
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=frontpage
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=140
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=141&L=0
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=frontpage
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=148
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c447&L=0
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p196
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p149
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p159&L=0
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=160
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c493&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=G1QfgDkFR5E&ab_channel=Swagface
https://www.youtube.com/watch?v=G1QfgDkFR5E&ab_channel=Swagface
http://filmcentralen.dk//gymnasiet/film/verdenshistorien-1-del-en-plads-paa-jorden
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● Benytte Religionsvidenskabelig metode som: A. Van Genneps analysemodel til 
overgangsritualer, Jørgen Podemann Sørensens model til forholdet mellem 
myte og ritual, og Ninian Smarts syv dimensioner. 

● Endvidere introduceres kursisten til tekstlæsning i religion, ligesom kursisten 
anvender de ovenfor nævnte religionsfaglige begreber tekstlæsning. 

● Endelig præsenteres kursisten for en række forskellige religiøse traditioner med 
udgangspunkt i myter og ritualer. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ Selvstændig Tekstlæsning/ Gruppearbejde/ Fremlæggelse/ 
Cooparativ Learning /anvendelse af IT (Google Site, Docs, Classroom, meet, chat) / 
Virtuel undervisning 

Titel 2 
 

Nordisk religion og moderne asatro 

Indhold  Kernestof: 
 
- Nordboernes gamle religion: fortællinger fra edda, saga og kvad, Carsten Lyngdrup 
Madsen, forlaget univers, 2014. s. 52-54, 81-82, 86, 113, 122, 131, 137-138, 142-143, 
155-156, 170, 175 
- Völuspá - Vølvens spådom, Det danske filminstitut, Maria Mac Dalland, Danmark, 
1996, DK/Kort fiktionAnimation 
- Nordiske Myter, Alex Frith og Louie Stowell, Forlaget flachs, 2014 s. 13-23 
- Adam af Bremen: Kulten i Uppsala” s. 206-208, fra Vikingers tro og tanke, uddrag, 
Uffe Hartvig Larsen, 2. Udg. Akademisk forlag, 2000. 
- "Ibn Fadlan om vikingernes skikke ca. 922" (uddrag) fra Danmarkshistorien.dk, 
Aarhus Universitet 
- Asatoren ofring og mad.. uddrag fra “Hedning på høje hæle”. Film fra 
dr.dk/undervisning 
- “Asatroende tv-kendis: Thor får øl, og jeg får styrke” af Ditte Jensen fra religion.dk 
(30. november 2012) 
 
Supplerende stof: 
Begrebsnøglen til religion, Lykke-Kjeldsen, Carsten mfl., Systime (i-bog) 
- Religionstyper (frelsesreligion og frugtbarhedsreligion) 
- Gudsopfattelser  
- Offer 
 
Grundbog til Religion C, Lene Madsen m.fl., Systime (i-bog)  
- Fakta om religion i det senmoderne samfund 
- Religion i det senmoderne samfund 
 
”Asatro: Harreskovens Blótgilde” Fra Birgit Andersen m.fl. Senmoderne 
religiøsitet kap. 2 s. 16-27, af Vinni Bøgelund, Systime 2008 
 
Dertil har kursisterne i gruppearbejde undersøgt forskellige hjemmesider for 
asatroende grupper i Danmark (hver gruppe havde ansvar for én retning, og alle har 
derfor ikke læst alt). De undersøgte retninger var: 

1. Forn Sidr 
2. Harreskovens Blótgilde 

 
Normalsider : ca. 35 ns (videoer ikke medregnet) 

Omfang  12 lektioner af 50 minutter 

https://www.youtube.com/watch?v=R95pilK152c&ab_channel=S%C3%B8renMangelsHansen
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/?no_cache=1&cHash=27f66820f0c8b41f2
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/?no_cache=1&cHash=27f66820f0c8b41f2
https://www.youtube.com/watch?v=rLt00F40d0I&ab_channel=JanNielsen
http://www.dr.dk/undervisning/religion/himlen-over-danmark
https://www.religion.dk/interview/asatroende-tv-kendis-thor-f%C3%A5r-%C3%B8l-og-jeg-f%C3%A5r-styrke
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=frontpage
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p157
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=137
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p150
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=frontpage
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=139
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=138
http://www.fornsidr.dk/
http://www.blotgilde.dk/
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Særlige 
fokuspunkter 

Med udgangspunkt i en for kursisterne ukendt religion har vi arbejdet med at 
indkredse religionsfagets metoder. Fokus har været på begreberne “ritual” 
(herunder særligt “offer”), “myte” og “gudsopfattelse” samt på hvordan 
asatroende i nutidens Danmark organiserer sig og praktiserer deres tro. 
 
I dette forløb har der været et mindre tværfagligt samarbejde med 
historiefaget, hvor kursisterne har taget den historiske kildekritik med i 
deres læsning af kilderne og som perspektiv til den moderne asatros 
grundlag, samt et feltarbejde på nettet af to udvalgte trossamfunds 
hjemmesider. 
 
Mål:  
● At anvende en analysemodel, herunder opnå bevidsthed om 

indefra-udefra synsvinkel 
● sammenhæng mellem myte og ritual 
● at have kendskab til kildesituationen i den førkristne nordiske religion 
● at have kendskab til centrale guder i den førkristne nordiske religion 
● at have kendskab til verdensbilledet i den førkristne nordiske religion 
● at kunne karakterisere senmoderne religion/identitet med 

udgangspunkt i moderne nordisk religion i form af asatro 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ Selvstændig Tekstlæsning/ Gruppearbejde/ Fremlæggelse/ 
Cooparativ Learning /anvendelse af IT (Google Site, Docs, Classroom, meet, chat) / 
Virtuel undervisning 

Titel 3 
 

Kristendom (inkl. kort om jødedom) 

Indhold   
Kernestof: 
Bibelen fra www.bibelen.dk  

1) Tekster fra GT 
o 1. Mos. 1–2,1-4a: Verdens Skabelse 
o 1. Mos. 2,4b-25: Adam og Eva 
o 1. Mos 3: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have 
o 1. Mos. 6-9,1-17: Vandfloden (3. skabelsesmyte) 
o 1. Mos. 17: Omskærelsen 
o 1. Mos. 22,1-19: Abraham skal ofre Isak 
o 2. Mos. 19-20: Pagtslutningen på Sinaj - og ”De 10 bud” 
o 3. mos. 20 Dødsstraf for overtrædelse af budene 

 
- Tekster fra NT: Bibelen: www.bibelen.dk  

o Matt. 1, 1-17 Jesu Slægt 
o Matt. 3, 13-17 Jesu dåb 
o Matt. 5-7 Bjergprædikenen (uddrag) 

▪ 5, 17-20 Om loven 
▪ 5, 21-26 Om vrede 
▪ 5, 27-30 Om ægteskabsbrud 
▪ 5, 31-32 Om skilsmisse 
▪ 5, 38-42 Om gengældelse 
▪ 5, 43-48 Om fjendekærlighed 
▪ 6, 1-4 Om almisse 
▪ 6, 5-8 Om bøn 
▪ 6, 9-15 Fadervor 
▪ 6, 19-21 Skatten i himlen 

http://www.bibelen.dk/
http://www.bibelen.dk/
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▪ 6, 24-34 Om bekymringer 
▪ 7, 1-5 Om at dømme andre 
▪ 7, 6 Perler for svin 
▪ 7, 12 Den gyldne regel 
▪ 7, 13-14 Den snævre port 

o Luk. 10, 25-37 Lignelsen om den barmhjertige samaritaner 
o Matt. 22, 15-46 Spørgsmålet om skat til kejseren 
o Matt. 22, 34-40 Det største bud i loven 
o Matt. 22, 41-46 Davids søn eller Davids herre 
o Matt. 26, 1-5;14-16 Beslutningen om Jesu død og Judas’ forræderi 
o Matt. 26, 17-29 Nadveren 
o Matt. 27, 1-66 Lidelseshistorien 
o Matt. 28, 1-10; 16-20 Jesu opstandelse, Mødet med den opstandne 

Jesus og Missionsbefalingen 
 
- Folkekirkens liturgi med fokus på nadver (uddrag): 
http://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi  
 
Supplerende stof: 
Grundbog til Religion C, Lene Madsen m.fl., systime.dk, 2020:  

■ Fakta om jødedom  
■ Jødedommens historiske udvikling 
■ Fakta om kristendommen 
■ Kristendommens historiske udvikling: 

■ Den historiske Jesus – fra Jesus-bevægelse til verdensreligion 
■ Den mytiske Kristus – evangeliernes fremstilling af Jesus 

 
Artikel: ”Jøderne venter stadig på Messias” (uddrag), Lea Braüner Larsen, religion.dk, 
2010 (24.11) 
 
Artikel (undervisningsmateriale): ”Bag om Bjergprædikenen”, Preben Medom 
Hansen, www.Bibelselskabet.dk  
 
Artikel: Næstekærlighed, www.Folkekirken.dk  
 
Artikel: Marie Krarup: ”Den syriske flygtning er ikke min næste”, 6. oktober 2015, 
kristendom.dk 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-nae
ste  
 
Artikel: ”Svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min næste”, 9. 
oktober 2015, kristendom.dk 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygt
ning-er-ogsaa-min-naeste  
 
Statistik over folkekirkens medlemstal, 1. januar 2017: 
http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/  
 
Artikel: De 10 vigtigste ting om den danske folkekirke fra religion.dk 
 
Video: 
Kristendom Basis: https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE  
5 skarpe om Luther: https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe 

http://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=145
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=146
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=284
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288
http://www.bibelselskabet.dk/
http://www.folkekirken.dk/
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/
https://www.kristendom.dk/guide-til-folkekirken/ti-vigtige-ting-om-den-danske-folkekirke
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
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Den barmhjertige Samaritaner: https://www.youtube.com/watch?v=JxWtYkGSmDI  
Rejseholdet - Hvad er næstekærlighed?: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoSjGAP9ZFw  
The Bible PREVIEW -- Sacrifice of Isaac: 
https://www.youtube.com/watch?v=6s9ldacroHM 

 
Normalsider: ca. 67 ns. (videoer ikke medregnet) 

Omfang 
 

24 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  
Kursisten skal opnå indsigt i: 
● Jødedommens verdensbillede, menneskesyn og gudssyn 
● Jødedommens historie og selvforståelse i grove træk 
● De jødiske skrifter: TaNaKh, med fokus på Torahen 
● Jødedommens baggrund og historie. 
● De 3 skabelsesmyter. (skabelsen, edens have/syndefaldet og vandfloden) 
● Kunne anvende begreber som: monoteisme, antropomorf, transcendent, 

immanent, Torah, Messias  
● At foretage en tekstlæsning med analyse, dvs. karakteristik, fortolkning og 

perspektivering, dvs. sammenligne religiøse temaer og fænomener indenfor 
Jødedommen eller i relation til anden religion. 

● Redegøre for centrale jødiske ritualer og trosforestillinger  
● Kristendommens baggrund og historie 
● Den kristne tro, herunder det treenige gudsbegreb. 
● Jesus Kristus: den historiske Jesus og Kristus som Guds søn. 
● Kristendommens tanker om ”skabelse”, ”syndefaldet”, ”arvesynden”, ”det 

dobbelte kærlighedsbud”, ”lidelseshistorien” og ”syndernes forladelse” m.m. 
● Kunne anvende begreber som: monoteisme, skabelse, syndefald, arvesynd, det 

dobbelte kærlighedsbud, lidelseshistorien, syndernes forladelse, sakramente, 
messias, nadver, dåb m.m. 

● At foretage en tekstlæsning med analyse, dvs. karakteristik, fortolkning og 
perspektivering, dvs. sammenligne religiøse temaer og fænomener indenfor 
kristendommen eller i relation til anden religion. 

● Kristendommens virkningshistorie i relation til den europæiske kultur. Herunder 
forskellen mellem katolicisme og protestantisme (sakramenterne) og Martin 
Luthers rolle i reformationen  

● På et fagligt grundlag kunne indgå i en dialog om egne og andres kulturelle 
værdier. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ Selvstændig Tekstlæsning/ Gruppearbejde/ Fremlæggelse/ 
Cooparativ Learning /anvendelse af IT (Google Site, Docs, Classroom, meet, chat) / 
Virtuel undervisning 

Titel 4 
 

Islam 
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/religion-c-pgd-2rec327/tema-3---islam  

Indhold  Kernestof 
 
Koranen: 
Grundbog til religion C, systime.dk (e-bog) 

● Sura 3,18 
● Sura 2,238 
● Sura 2,277 

https://www.youtube.com/watch?v=JxWtYkGSmDI
https://www.youtube.com/watch?v=CoSjGAP9ZFw
https://www.youtube.com/watch?v=6s9ldacroHM
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/religion-c-pgd-2rec327/tema-3---islam
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● Sura 2,185 
GADS religionshistoriske tekster, Bendt Alster og Christian Lindtner, 5. oplag 
Narayana Press, Gylling 1998 s. 399-400 

● Sura 1 “Den åbnende” 
● Sura 112 “Den rene erkendelse” 
● Sura 24, 35-39 “Lyset” 
● Sura 2, 255 “Tronverset” 
● Sura 2, 115-117 

Hadith: 
Al-Bukhari. SB 47, OB 1:47. Fra: Religionshistoriske hovedværker. Systime 
online.  

● Åbenbaring 
● Renselse uden vand (tayammum) 

 
Danske Verdensreligioner, Islam, Kate Østergaard, Gyldendal, 2006,  
Tekst 74: ”Interview med Sherin Khankan om Sharia”;  
 
Lars Halskov og Henrik Røjgaard, Politiken, 31.12.2001: Interview om 
Euro-Islam: Tariq Ramadan: Profetens ord på europæisk 
 
Fatwaonline: 
http://www.fatwa-online.com/missed-prayers-during-the-days-he-was-unconscious/  
 
Hanne Følner og Bente Lund: ”Fundamentalisme i kristendom og islam”, 
systime 2012 s. 170-72 – ”Appel til de troende” Løbeseddel fra Hizb-ut Tahrir 
 
Supplerende stof: 
Grundbog til religion C, systime.dk (e-bog) 
- Obligatoriske ritualer 
- Hvad tror muslimer på? 
- Fakta om islam 
- Islams historiske udvikling 
 
GADS religionshistoriske tekster, Bendt Alster og Christian Lindtner, 5. oplag 
Narayana Press, Gylling 1998 s. 398 om koranen 
 
Esben Andersen, m.fl.: Religion og Kultur - En grundbog. Systime 2012 (3. udg.). S. 
274-275. ca. 1,8 ns. Findes religionerne? (om essentialisme og social-konstruktivisme) 
 
Jakob Skovgaard-Petersen: Moderne Islam – Muslimer i Cairo, 1995, 1. udgave, 
3. oplag s. 17-20 - Muhammed 
 
Grundbog til Religion C, Lene Madsen m.fl., Systime (i-bog) 
- Det islamiske samfundssyn  
 
Jens Forman: Muslimernes Religion – Tro, praksis og sharia, systime, 2009 s. 
14-18, 49-56, 120-122, 128, 134-137 
 
Artikel: ”Hvad er forskellen på sunni- og shiaislam?”, Egil Bargfeldt, 2011 (23.8.) 
religion.dk 
 
Artikel: Muhammeds Dunkle fortid, 2008,  Brian Arly Jacobsen fra religion.dk 

https://rh.systime.dk/?id=c284
http://www.fatwa-online.com/missed-prayers-during-the-days-he-was-unconscious/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=223
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/muhammeds-dunkle-fortid
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Artikel: Muhammed levede i et multireligiøst samfund, 2005, Safia Aoude fra 
religion.dk 
 
Video: 
CNN inverview Reza Aslan: Does Islam Promote Violence? Interview I CNN  
 
Interview med Sherin Khankan (deadline – dr2) 
 
Deadline 15.12 (dr2) uenighed mellem Sherin Khankan og Naser Khader 
 
Normalsider : ca. 38 ns. (videoer ikke medregnet)  
 

Omfang 
 

18 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: Kursisten skal opnå teoretisk indsigt i: 
● Den muslimske tro. 
● Islams grundlæggelse. 
● Muhammeds liv og betydning for islam. 
● De fem søjler. 
● Kunne anvende religionsfaglige begreber som: indefra/udefra, 

Maksimalisme/minimalisme, essentialisme (os/dem), Allah, Muhammed, de 6 
trosartikler, de 5 søjler (pligterne), trosbekendelse, bøn, almisse, faste og valfart, 
fundamentalisme, modernisme, sekularisering, traditionalisme, koran, hadith, sunni, 
shia, privilegeret talesituation, Sharia, Fatwa, ijtihad,  

● Religionsfaglig metode som Jens Formans 4 religiøse typologier, Ninian Smarts 
religionsdefinition/typologi og Arnold Van Genneps ritualmodel (separation, liminal 
og integration) 

● Jens Formans 4 religiøse typologiier: Traditionalist, sekularist, modernist 
(euroislam) og fundamentalist (islamisme) 

● Vurdere om et givet materiale anskuer islam indefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel 
eller udefra, dvs. fra en ekstern, religionskritisk vinkel. 

● Kunne redegøre for centrale religiøse fænomener i islam. Herunder hellige steder, 
bøn, koranens lovstof og hadith. 

● Kunne gennemføre en tekstlæsning med a) analyse, dvs. karakteristik b) 
fortolkning og c) perspektivering, dvs. kunne sammenligne religiøse temaer og 
fænomener indenfor islam eller i relation til anden religion, f.eks. kristendom. 

● Kunne relatere islam og dens virkningshistorie til den europæiske kultur. 
På et fagligt grundlag kunne indgå i en dialog om egne og andres kulturelle værdier. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ Selvstændig Tekstlæsning/ Gruppearbejde / Fremlæggelse/ 
Cooparativ Learning /anvendelse af IT (Padlet, google site, docs m.m.) / Virtuelle 
arbejdsformer / ekskursion  

Titel 5 
 

Buddhisme (forløbet er ikke påbegyndt da UVB’en er lavet) 

Indhold  Kernestof: 
“Buddhalegenden”. I uddrag. 
 
“Benarestalen”. I uddrag. 
 
“Samsaras endeløshed”, “Karma” og “Nirvana” Fra Jens Bruun, 

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/muhammed-levede-i-et-multireligi%C3%B8st-samfund
https://www.youtube.com/watch?v=G1QfgDkFR5E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=0W29-MrEWZQ
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-tv/deadline-2017-12-15#!/10:48
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Christian Lindtner og Peter Boile Nielsen Buddhismen – Tanker og livsformer, 
Gyldendal 1982:40-42 
 
“Etik” fra Anders Nielsen: Buddhisme. Introduktion og tekster. i-bog. 
Systime.dk 2017.  
 
Lene Madsen m.fl.. Grundbogen til Religion C. Systime 2012. ibog 

● “Den klassiske buddhisme” (baggrundsstof til“Buddhalegenden”, 
“Benarestalen” og “Det buddhistiske livshjul”)  

● “Religiøs praksis i buddhismen” 
● “Buddhisme i Danmark” 

 
"Buddhismen" Af Esben Andreasen. I: Esben Andreasen og Allan Poulsen: 
Religion og kultur - en grundbog. 3. udgave, Systime 2011, s. 59-68. 
 
“Buddha, Buddha Cool”. Uddrag. Af Jørn Borup. Instituttet for 
Fremtidsforskning. 
 
“Med Buddha under huden”. Interview med Christian Stadil. Jyllands-Posten, 2. 
januar 2006. 
 
Supplerende stof: 
“Fakta om buddhisme”. Fra Lene Madsen m.fl.. Grundbogen til Religion C. 
Systime 2012. ibog, Side 11 af 13 
 
-  “Story of the Buddha”. (Tegnefilm). 
-  “Buddhismen globalt”. Video fra Religionsportalen, systime.dk. 
 
- “Asiens religioner i vesten” - antropolog Karen Lise Salamon. Fra 
Religionernes verden på video, systime.dk 
 
- “5 skarpe om buddhisme”. Fra 
 
- Korte film om buddhismen fra “God Karma”, 

● “Lys” 
● "Buddhistisk skrin" 
● "Livshjulet" del 1-3 
● "Meditation" 

 
Normalsider: Ca. 35 ns. (videoer ikke medregnet) 
 
Samlet læsestof ( videoer ikke medregnet) : ca. 200 ns. 
 

Omfang 
 

12 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

I buddhisme-forløbet har kursisterne arbejdet med buddhismens historiske 
opståen og udvikling, verdensbilledet og menneskesynet i buddhismen med 
særligt fokus på samsara, nirvana, karma og reinkarnation. Vi har også 
arbejdet med centrale buddhistiske tekster for derigennem at kunne forklare 
den buddhistiske trosbekendelse (Buddha, dharma og sangha). Vi har også 
læst nutidige tekster om buddhisme i Danmark hvor kursisterne har skulle 
inddrage begreber om senmoderne religiøsitet. 
 

https://buddhisme.systime.dk/?id=p155&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=234#c690
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=238
http://iff.dk/publikationer/magasinet-scenario/2009/fo-22009-spiritualitet-og%20-mobilitet/futureorientation-22009/buddha-buddha-cool/
https://www.youtube.com/watch?v=wbDNlTXatp4
https://religion.systime.dk/?id=p562
https://religionsvideo.systime.dk/?id=c200
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
http://www.godkarma.nu/til-eleven/smaa-film-om-buddhisme/
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Dette forløb dækker over læreplanens faglige mål om at kursisterne skal 
kunne redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende 
religion med en længere historie og global betydning og udbredelse. 
 
Samtidig har dette forløb, som progressionsmæssigt er det der ligger tættest 
på eksamen, også inkluderet en prøveeksamensøvelse. 
 
Derudover har vi brugt Ninian Smarts 7 dimensioner har dannet 
udgangspunkt for en før- og efter-refleksion omkring egen læring. 
 

● At have kendskab til buddhismens historiske opståen og udvikling  
● At kunne redegøre for buddhismens verdensbillede og menneskesyn 

med særligt fokus på samsara, nirvana, karma og genfødsel 
(reinkarnation)  

● At kunne redegøre for centrale buddhistiske tekster som 
Buddhalegenden og Benarestalen og bruge dem til at forklare den 
buddhistiske trosbekendelse (Buddha, Dharma og sangha)  

● At karakterisere buddhisme i Danmark med inddragelse af begreber 
om senmoderne religiøsitet 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning / Selvstændig Tekstlæsning/ Gruppearbejde / Ekskursion / 
Projektarbejde / Fremlæggelse/ anvendelse af IT (Google Site, Docs, Classroom, 
QR-koder) 
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