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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til religion 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Madsen, Lene et al., Hele kap 1 ”Klar-Parat-Religion” i Grundbogen til Religion 

C, Systime (i-bog)  

- Underkapitlet: ”Religion i det senmoderne samfund”, samt ”Fakta 

om religion i det senmoderne samfund”. Tekst 1 ”Danskernes 

religiøsitet i tal”  

 

Restudy.dk film:  ”Hvad er religion?” og ”Hvordan taler vi om religion?” 

 

Supplerende 

Tro til salg: Vil du droppe din kirkeskat og betale til modernatur i stedet? 

episode 2, sæson 1. DR 2021 

 

 

Omfang 

 

ca. 25 ns. 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til:  
- Disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og 

anvende elementær religionsfaglig terminologi  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
- religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og 

metode.  
 
 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Læreroplæg 

- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 

- Kreative opgaver 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Jødedom  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof:  

 

Madsen, Lene et al., Hele kap 2 ”Jødedom” i Grundbogen til Religion C, Systime (i-

bog) Samt alle faktabokse samt følgende tekster i bogen: 

- Tekst 1: Rulleskøjter på sabbat? 

- Tekst 2 – Bent Melchior: Det religiøse rum 

- Tekst 4: 2. Mos 20, 8-11 + 35,13 

- Tekst 5: Kiddush 

- Tekst 6 – Sabbat som en dansk familie forstår den 

- Tekst 15: Lea Braüner Larsen: Jøderne venter stadig på Messias 

- Tekst 16: Thue Kjærhus: Assimilationen og syndefald 

- Tekst 17: Bent Lexner: Dobbelt kultur er en styrke 

- Tekst 18: Martin Selsøe Sørensen: Forsvinder de danske jøder? 

 

 

 

Bibeltekster:  

• 1. Mosebog kap. 17: Omskærelse  

• 2. Mosebog kap 19: Åbenbaringen på Sinaj  

• 2. Mosebog kap. 20 vers 1-17: De 10 bud 

• Esajas’ bog kap. 11: Davidssønnens fredsrige (messias)  

• Jeremias’ bog kap. 23 vers 5-8: Den nye Davidskonge (messias) 

 

Supplerende stof:  

 

Religionsportalen. Systime. Om ægteskab: 

https://religion.systime.dk/?id=c4730  

 

Jødisk informationscenter: Overgangsritualer i jødedommen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nD-Z741Xbcw  

 

Jødisk informationscenter: Hvad er din yndlings højtid?: 

https://www.youtube.com/watch?v=aMbrw1QoeWU&t=5s  

Jødisk informationscenter: Shabbat er den jødiske hviledag. 
https://www.youtube.com/watch?v=9VGB48ROhKk  

Exodus 1-18, part 1:  

https://religion.systime.dk/?id=c4730
https://www.youtube.com/watch?v=nD-Z741Xbcw
https://www.youtube.com/watch?v=aMbrw1QoeWU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9VGB48ROhKk
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https://www.youtube.com/watch?v=jH_aojNJM3E  

DR2 ”Indefra med Anders Agger -Rabbiner. Sæson 4, afsnit 6. 2016.  

https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-rabbiner_55517  

Omfang 

 

Ca. 45 ns. 

Særlige 

fokuspunkter 

-Disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 
-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 udefra-perspektiver  

-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  
-demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
- Jan Hjerpes model 
- Ninian Smarts model 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Læreroplæg 

- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 

- Kreative opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=jH_aojNJM3E
https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-rabbiner_55517
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Titel 3 

 

Kristendom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof:  

 

Madsen, Lene & Sofie Reimick, Hele kapitel 3. ”Kristendom” i Grundbogen til 

Religion C (ibog), Systime (Undtagen kap. ”Øjnåbner: Eat-n-Meet Jesus”, 

samtlige kildetekster og faktaboksene: Fakta – ”Næstekærlighedsbuddet i to 

evangelier og hos Paulus og ”Fakta – Er næstekærlighed en individuel pligt 

eller en social forpligtelse?”) 

 

Folkekirkens dåbsritual. Dåbsritual autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 

1992 

https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4 - De Kongelige 
Tvillinger - Dåb fra Holmens Kirke 14 april 2011.  

Den apostolske trosbekendelse 

 
Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste: 

http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-

ikke-min-naeste 

 

Kim Hartzner: Svar til Marie Krarup: den syriske flygtning er også min næste 

http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-

syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste 

 

 

Bibeltekster:  
1. Mosebog kap. 1 til kap. 2 vers 4: Verdens skabelse  

1. Mosebog kap. 2 vers 4-25: Adam og Eva 

1. Mosebog kap. 3: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have 

Markusevangeliet 14-16. 

Lukasevangeliet kap. 10 vers 25-37: Lignelsen om den barmhjertige 

samaritaner 

Matthæusevangeliet kap. 5: Bjergprædiken v.1-48. 

Matthæusevangeliet kap. 25, Verdensdommen 31-46 

Supplerende: 

Luther. 2003. Eric Till. Metro-Goldwyn-Mayer. (2t 3.min) 

https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm?Matt25,31
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaXku5HouCKBrX7Azg39AC32_W0_w:1652295948733&q=MGM&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCqLLzJPUeIAsdMNi8q1FLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlySWZ-nkJyfm5BYl7lIlZmX3ffHayMu9iZOBgBzcq5t0gAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjj19mIktj3AhUR16QKHVPGDHUQmxMoAHoECC8QAg
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Religionsportalen: Om dåben: 

https://religion.systime.dk/?id=c2062 – antropolog 

https://religion.systime.dk/?id=c2717 – Teolog (præst) 

 

https://www.ørstedkirke.dk/kirke-og-sogn/kig-ind/- Virtuel rundtur i kirken. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKE5Nv9CQwI Pakistan TV show 
gives away babies, 2013 

 

Billeder: 

- Michelangelo, David. ”Pieta” (1498-99) 
- Carl Bloch: ”Kristi bespottelse”, 1880. 
- Sarah Lucas, Christ You Know It Ain't Easy, Courtesy Sadie Coles 

HQ, London, 2003 
Den korsfæstede Jesus, Jellingstenen og i det danske pas 

- Leon Bonnat. Christ crucifixion. 1880 
- Matthias Grünewald: Korsfæstelsen (1515) 

 

Omfang 

 

Ca. 75 ns. 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

- redegøre for grundlæggende sider af kristendom, herunder dens formative, 
historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie 
og identitetsdannelse  

- kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og 
danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og 
Det Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie 
samt nutidige tekster  

- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- 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  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

 

 

https://religion.systime.dk/?id=c2062
https://religion.systime.dk/?id=c2717
https://www.ørstedkirke.dk/kirke-og-sogn/kig-ind/-
https://www.youtube.com/watch?v=jKE5Nv9CQwI
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Væsentligste 

arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Læreroplæg 

- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 

- Kreative opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Islam 

Indhold  

Kernestof:  

 

Madsen, Lene & Sofie Reimick, Kap 4: ”Islam” i Grundbogen til Religion C, 

Systime (Undtaget: Øjenåbner: Hvorfor være muslim? Religionen i spil: Krig og 

terrorisme) 

• Foruden kapitlets fremstilling og faktabokse har holdet læst tekst 3 

”Fortællinger om Muhammed åbenbaringer” og tekst 4 ”Sura 1, v. 1-7”. 

 

I forhold til praksis og trosartiklerne:   

Sura 2 (Koen) v. 30 

Sura 3 (Amrams) slægt v. 65. og v. 145.  

Sura 4 (De høje stader) v. 203-204. 

Sura 15 (al-Hidjr) v. 28-35. 

Sura 33 (Forbundsfællerne) v. 7. 

Sura 59 (Samlingen) v. 22-24. 

 

Supplerende materiale: 

Korte uddrag fra følgende: 

- Fra Danske Verdensreligioner - Islam om ”det Islamiske Trossamfund” (s. 

52) udtalelserne er fra den daværende leder, Abu Laban.  

- Uddrag fra artiklen ”Demokratisk muslim: Praktiserende muslimer kan 

ikke være demokrater” (Berlingske 1. april 2006) Artiklen omhandler en 

af medstifterne af Demokratiske Muslimer, Kamran Tahmasebi” 

- Hizb ut-Tahrirs mål 

- Uddrag fra ”Kritiske Muslimers Manifest” 

 

Gardner, Robert H. “Empire of faith”. PBS part 1. 2000.  

 

Hajj-Journey of a lifetime. BBC. 2005.  

 
Omfang 

 

Ca. 60 ns. 

Særlige 

fokuspunkter 

- disponere en skriftlig og mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof 
og anvende elementær religionsfaglig terminologi 

- 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  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
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- islam set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske 
fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og 
hadithsamlinger samt nutidige tekster  

- redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige 
skikkelser  

- Inddeling i de fire idealtyper: Sekularisme, modernisme, traditionalisme 
og fundamentalisme.  

- Ritualanalyse 

- Jan Hjerpes model 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Læreroplæg 

- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 

- CL-øvelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

Buddhisme 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Madsen, Lene & Sofie Reimick, kap 6 ”Buddhisme” i Grundbogen til Religion C, 

Systime - samt alle faktabokse. (Undtaget: Øjenåbner: Buddhismen i Øst og vest, 

Religionen i spil: Karma i praksis, Religionen i spil: Buddhister og krig) 

Følgende tekster fra bogen er læst: 

- Tekst 3: Arakawa Genki: "de Hellige Skrifters Gode Fortjenester" 
- Tekst 4: Jørn Borup: Japanere På Pilgrimsfærd 
- Tekst 5: Buddhistisk Meditation 
- Tekst 6: Jens Vilstrup: Når man tror på tvivlen. Interview med Olaf Høye 
- Tekst 7: Interview med tibetansk nonne i eksil 
- Tekst 8: Uddrag af Lotus-Sutraen  

Buddha-legenden (sammenskrivning af forskellige kilder ved Jørn Borup. 

 

De fire ædle sandheder. Oversættelse: Chr. Lindtner. Tekstens stammer fraVinaya 

Pitaka (1,10)  

 

Supplerende:  

5 skarpe om Buddhisme: 

https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f8

7f4dfe (brug uni-login) 

 

Borup, Jørn. Danskerne er vilde med buddhisme i teorien. Kristeligt Dagblad. 

03.04.13. 

Omfang 

 

Ca. 30 ns. 

Særlige 

fokuspunkte

r 

- disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- 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  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med 
en længere historie og global betydning og udbredelse  

https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f87f4dfe
https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f87f4dfe
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Væsentligste 

arbejdsform

er 

- Tavleundervisning 

- Kursistoplæg 

- Gruppearbejde 

- Kreative opgaver 

 

 

 

 

 


