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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Intro-emne: Hvad er religion? (ikke selvstændigt eksamens-emne)

Titel 2

Kristendom

Titel 3

Islam

Titel 4

Buddhisme

Titel 5

Klassisk Religionskritik

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

Titel 1
Indhold

Intro-emne: Hvad er religion?
Kernestof:
• Hvad er religion?" + "Hvad kan vi bruge faget religion til" +
Citater: Definition af religion, fra Grundbog til religion C p. 16f
• Ninian Smarts 7-dimensionelle religionsdefinition
• Indefra vs. Udefra-synsvinkel: Fra Begrebsnøglen til religion
• Teori om hvorfor mennesker er religiøse: Deprivation,
socialisation & rational Choice. Fra Begrebsnøglen til religion.

•
•

Fox News-interview med Reza Aslan: Worse Fox News Ever:
Reza Aslan 's New Book, Zealot
Part of the game/Youtube-video om Church of Maradona:
REPORT: The Church of Maradona

Supplerende stof:

•

Dansk dokumentar: Fodbold er Gud - fra MitCFU.dk

Omfang

3 undervisningsgange af 3 x 50 minutter

Særlige
fokuspunkter

Indefra og udefra synsvinkel
Religions funktion
Religionsdefinition - Ninian Smart
Er fodbold en religion?

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 2
Indhold

Varierede arbejdsformer.
Fra høj grad af lærerstyring til mindre lærerstyret

Kristendom

Kernestof:
•

•
•
•

Den kristne grundmyte. Fra Storgaard Mikkelsen: Kristendom og
en moderne dansk virkelighed (Om skabelsesmyte, problemmyte
og Løsningsmyte)
Jesus af Nazareth - Jesus Kristus, fra Andreasen: Religion og kultur
p. 147-150 - om Jesu lidelseshistorie
Myter og lære: Verdensbillede, Gudsbegrebet, Skabelsen,
Syndefaldet
Youtube: Tegnefilm: The beginners Bible: The story of Moses

•
•

De 10 bud (baggrundsstof). Af Eckl: 50 klassiske Bibelhistorier

•

Etik og Levevis, fra Andreasen m.fl.: Religion og kultur p 169-170

•

5 skarpe om Luther (Kort introduktion til Reformationen)

•

Uddrag af spillefilm: Luther

•
•
•

En kirke, 2 evangelier. Af Jens Forman - om bredden i den danske
folkekirke
Bibelens skabelsesberetninger: Verdens skabelse, Adam & Eva,
Syndefaldet og Uddrivelsen af Paradiset
Billede: Michelangelo: Syndefaldet - freske fra Det Sixtinske kapel

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jesu lidelseshistorie - Beretningen om Jesus død og opstandelse.
Bibelen.dk
Interview i Politiken: Karsten Nissen: Det er jo en helt ufattelig
historie. Politiken
Interview med Sven Andersen: Jesu opstandelse er bare et
symbol. Politiken
Åbenbaringen På Sinai (De 10 bud) - om jødisk etik
Bjergprædiken - om kristen etik
Brevkasse: “Hvorfor gjorde Jesus de 10 bud så svære at
overholde?” & svar af Carsten Poulsen. Fra Religion.dk
“Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste”. Fra
Religion.dk - Et nutidigt bud på forståelse af næstebegrebet
“Svar til Marie Krarup - Kim Hartzner: Den syriske flygtning er
også min næste”, fra Religion.dk- Et andet nutidigt bud på
forståelsen af næstebegrebet.
Den barmhjertige samaritaner, fra Lukasevangeliet 10, 25-37. Om kristen etik og næstekærlighedsbegrebet

Supplerende stof:
•
•
•

Omfang
Særlige
fokuspunkter

5 skarpe om Jesus - fra CFU
Youtube-video: The Story of easter - The last supper
Youtube-video: The Story of easter - The sacrifice

11 lektion af 3 x 50 minutter.

Den historiske Jesus vs. Den mytiske Kristus. Grundlæggelsesmyte,
problemmyte, Løsningsmyte. Synkretisme. Gammel pagt vs. Ny pag (nadver)t.
Jødisk etik og Kristen etik, næstekærlighedsbegrebets udvikling. Monoteisme
og Treenigheden. 2 skabelsesberetninger. Død, synd og lidelse introduceret af
Adam og Eva, “ophæves” med Jesu død og opstandelse. Reformationen.

Væsentligste
arbejdsformer

Varierede arbejdsformer. Fra høj grad af lærerstyring til mindre grad af
lærerstyring

Titel 3

Islam

Indhold

Kernestof
•
•
•

“Fakta om Islam” & “Tilblivelse”. Fra Grundbog til Religion C
5 skarpe om Islam, fra CFU.dk
De 10 vigtigste ting at vide om Koranen, fra Religion.dk

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

“Den hellige tid: Muhammed” & “Hijra - udvandringen til Medina”, fra
Skovgaard-Petersen: Moderne Islam
Dokumentar: Den søgende, fra CFU.dk
“De hellige skrifter: Koranen og Hadith - rapporter om Muhammeds ord
og gerninger”, fra Skovgaard-Petersen
Baggrundsstof om de første 4 søjler (Trosbekendelsen, Bønnen, Almisse
og Faste i Ramadanmåneden), fra Grundbog til Religion C
“Hajj”, fra Skovgaard-Petersen
De hellige handlinger: Bønnen, fra Skovgaard-Petersen
Jørgen Podemann-Sørensens ritualteori, fra Begrebsnøglen til religion.
“Religion i det senmoderne samfund” - om sekularisering, af- og
genfortryllelse, individualisering og eklekticisme/synkretisme

Fortællingen om Muhammeds åbenbaring, fra Grundbog til religion C
Korantekst: Stjernen, sura 53 - om Muhammeds første åbenbaringer.
Dokumentar om hajj: Mecca diaries, fra Youtube.com, 14 min.
Ibn Ishaq: Muhammeds rejse - om 5 gange daglig bøn. fra SkovgaardPetersen
Korantekst. Valfarten, sura 22
Interview med Ayub om pilgrimsfærden
Ægtepar tager på hajj for at blive bedre mennesker, fra Religion.dk
17.08.18
Skam - sæson 4, afsnit 1, fra DR.dk

Supplerende stof:
•
•
•
•

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Dokumentar: Kvinder, islam og mig. Fra CFU
National Geografic: “Boy to man” - om overgangsritualer, fra
https://www.youtube.com/watch?v=81JPj8BqBBQ
Amish youth experiencing internet during Rumspring - om
overgangsritualer: : https://www.youtube.com/watch?v=skn_rRdDHnA
Præsident Obamas indsættelsesceremoni, 2009 - om behovet for rituel
kontrol under et overgangsritual.

7 lektioner af 3 x 50 minutter
Myte og ritualer og forholdet mellem dem: Myten begrunder ritualet. De 5 søjler
- særligt fokus på bøn & hajj. Indefra & udefra synsvinkel. Muhammeds status,
Gudsopfattelsen, Koranens status, hadith og sunna. Kabaene status og historie &
Abrahams rolle. Arnold van Genneps model for overgangsritualer & Podemann
Sørensen: Mytisk plan, rituelt plan og virkningsplan. Religion i det senmoderne
samfund: sekularisering, synkretisme og individualisering og frit valgs-kultur

Skiftende arbejdsformer

Titel 3

Buddhisme

Indhold
Kernestof:
• Dokumentar: “Himlen over Danmark - Buddha og milliardæren”
• “Buddhismens oprindelse og udbredelse”, fra Lene Højholt: Buddhas
lære og den tibetanske buddhisme.
• “Buddha”, fra Grundbog til religion C (om den historiske og den mytiske
Buddhaskikkelse).
• Buddhismens forestillinger: Karma og samsara, fra Højholt
• Lidelse som grundvilkår, ibid.

Buddhalegenden, fra Lene Højholt.
Benarestalen
Interview med dansk, buddhistisk nonne, der forklarer om lidelsen:
NunSense.dk, 8 min
Buddhisme på dansk, fra Samvirke 2004.
Østens visdom er blevet trendy, fra Kristeligt dagblad, 01.09, 07
Det buddhistiske livshjul, fra Thinglink.com

•
•
•
•
•
•

Supplerende stof:
• The Life of the Buddha, fra Youtube
• The buddhist Wheel of life and death, fra Youtube.com
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer
Titel 5
Indhold

7 undervisningsgange af 3 x 50 minutter
Buddha, dharma, boddhisatvaløfte og bodhi. Karma og Samsara og de 6
genfødselsverdener. Begær og Lidelse som grundvilkår, tanken om ikke-jeg og
at intet varer evigt. Den ædle 8-ledde vej, de 4 hellige sandheder om lidelse,
Middelvejen. De 5 skandhaer. Forskellige retninger inden for buddhismen.
Gudsopfattelse, tidsopfattelse og lidelsens årsag sammenlignet med
Kristendom og islam. Klassisk buddhisme og / vs. nutidig, vestlig buddhisme.
Varierede arbejdsformer

Klassisk religionskritik
Kernestof:

•
•

Religionskritik & Religion er en projektion -Feuerbach, fra Andreasen
m.fl.: Religion og kultur
Religion er folkets opium - Karl Marx, Ibid.

•
•

Religion er en kollektiv neurose - Freud, Ibid.
Kristendommen er de svages religion - Nietzsche, Ibid.

•
•
•
•

Karl Marx: Ophævelsen af religionen, 1844.
Freud: Religionens oprindelse
Freud: Religion som illusion
Nietzsche: Antikrist

Supplerende stof:
Youtube: Karl Marx on alienation, 1,5 minutter.
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

4 undervisningsgange af 3 x 50 minutter
Den klassiske religionskritik. Det sekulariserede samfunds udfordring af
religiøse dogmer. Religion som en projektion, et menneskeskabt
fantasifoster. Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche
Varierede arbejdsformer

