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Titel 1 

 

Intro 

Indhold  

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof:  

”Religion og Kultur - en grundbog” af Esben Andersen og Allan Poulsen 

(red.), Systime 2011” herfra: 

Jørgen Podemann Sørensen: ”pp. 7-30 ”Religionshistoriske Grundbegreber” 

Allan Poulsen: pp. 263-281 ”Religionsfagets metoder” 

 

”De Kongelige Tvillinger – Dåb fra Holmens Kirke” – www.youtube.com (8.16 

min)  

 

Supplerende stof: 

’Religionsportalen’ af Poul Storgaard Mikkelsen: ”Hvad er religion?’’: Forskellige 

religionsforståelser, Definition af religion, Religionernes dimensioner, Kriterier 

for religion’ 

 

Omfang 

 

Ca. 14 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers 
betydning for menneske, samfund, kultur  

 Opnå viden om og forståelse af religioner og religiøse fænomener.   

 Anvende religionsfaglig terminologi 

 Træning af notat- og studieteknik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning/ besvarelse af dokumentationsopgave/virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://religion.systime.dk/index.php?id=frontpage
http://religion.systime.dk/index.php?id=467#c893
http://religion.systime.dk/index.php?id=467#c937
http://religion.systime.dk/index.php?id=467#c2992
http://religion.systime.dk/index.php?id=467#c2992
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Titel 2 

 

Jødedom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 
Digital gennemgang af gammeltestamentlige skriftsteder 

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm 
 
Det gamle testamente: 2. Mosebog kap. 19, vers 1-25: Åbenbaringen på Sinaj  
Det gamle testamente: 2. Mosebog kap. 20, vers 1-21: De ti bud   
Det Gamle Testamente: 5. Mosebog, kapitel 14, vers 3-27: Bestemmelser om rene 
og urene dyr  

Det gamle testamente: 1. Mosebog, kap. 17, vers 1-27: Omskærelsen 

 
Uddrag af Amidah-bønnen/Siddur. Den jødiske bønnebog 

 

”Religion og Kultur - en grundbog” af Esben Andersen og Allan Poulsen 

(red.), Systime 2011” herfra: ”Jødedommen” af Hanne Følner pp. 119-142 

 

Supplerende stof: 

Jerusalem: Jødedom og templet: 

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

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

1.) redegøre for væsentlige sider af jødedom 

2.) anvende elementær religionsfaglig terminologi 

3.) på et fagligt grundlag indgå i en debat om egne og andres kulturelle værdier og 

på denne måde kvalificeres til det globale samfund. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning/ digitaliserede arbejdsformer/informationssøgning/skriftlig 

arbejde og opsamling /dokumentationsopgave. 

 

 

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8QOgCcmeITQ
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Titel 3 

 

Kristendom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 
Det nye testamente: Det største bud i Loven/Matthæusevangeliet, kapitel 22, 34-40   
Det nye testamente: Den Barmhjertige samaritaner/Lukasevangeliet, kapitel 10, 25-
37  

Det nye testamente: Bjergprædiken/Matthæusevangeliet kapitel 5-7 

Gennemgang af nytestamentlige skriftsteder 

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm 

 
”Den apostolske trosbekendelse” 
  
Jyllandsposten 25.12.14: Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven- 
artikel af Thomas Vibjerg   

 

”Religion og Kultur - en grundbog” af Esben Andersen og Allan Poulsen 

(red.), Systime 2011” herfra: ”Kristendommen” af Allan Poulsen pp. 143-172 

 

 

Supplerende stof: 

Videoklip - Hvad er kristendom 

https://www.youtube.com/watch?v=fjTZf8KBFT4  

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Redegøre for væsentlige sider af kristendommen i dens nutidige, historiske 

og formative skikkelse. 

- Kristendom og sekularisering 

- Kristne ritualer 

- Den kristne etik 

- Gennemgang af nytestamentlige skriftsteder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning/ digitaliserede arbejdsformer/ anvendelse af fagprogrammer til 

informationssøgning/samt skriftligt arbejde og opsamling / 

dokumentationsopgave inkl. mundtlig fremlæggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fjTZf8KBFT4
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Titel 4 

 

Islam 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 
Hadith: Muhammeds kaldelse  
Koranen: Sura 79, vers 38-42 Om store Jihad  
Koranen: Sura 7, vers 176-177: Om store Jihad  
Koranen: Sura 2, vers 191-193: Om lille Jihad 
Koranen: Sura 8, vers 66: Om lille Jihad  
Koranen: Sura 3, vers 170-171: Om martyrium-ideen 
Koranen: Sura 56, vers 15-23: Om martyrium-ideen 

Koranen:  Sura 56: Det uafvendelige vers 1-51 
 

 
Kristelig Dagblad 03.10.03: Sharia er troens kilde- artikel af Morten Rasmussen s. 
16  

 

”Religion og Kultur - en grundbog” af Esben Andersen og Allan Poulsen 

(red.), Systime 2011” herfra: ”Islam” af Jørgen Bæk Simonsen pp. 173-193 

 

 

Supplerende stof: 

Videoklip – Islams lære  

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

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Redegøre for væsentlige sider af yderligere to-tre religioner, hvoraf den 

ene skal være islam 

- Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers 

betydning for menneske, samfund, kultur på et fagligt grundlag indgå i 

en debat om egne og andres kulturelle værdier og på denne måde 

kvalificeres til det globale samfund. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning / skriftligt arbejde, dokumentationsopgave, mundtlig 

fremlæggelse. 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Religion i en moderne kontekst; Jødedom, Kristendom og Islam 

https://www.youtube.com/watch?v=TrshCycuAeg
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Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof, 
kildetekster og supplerende stof  
 
Kernestof: 
Religionsportalen1 af Poul Storgaard Mikkelsen – Systime, ibog. 
Jødedom: 
Kap 1: ”Jødedommens gudsopfattelse”, ”Jødedommens menneskesyn”, ”Opgave: 
Begrebsleksikon til jødedommen” 
Kap 2: ”Jødiske hovedretninger i nutiden”, ”Opgave: definere og vurder”, 
”Synspunkter på hovedretninger i jødedommen”, ”Opgave: jødiske retninger” 
Kap 3: ”Integration, assimilation og segregation”, ”Opgave: Integration, 
assimilation, segregation”, ”Phil Zuckerman Skandinaver og jøder”, ”Opgave: 
amerikanske jøder og skandinaviske kristne – opgave nr. 1 og 3 (inkl. video)” 
Kap 4: ”Jødedommen lokalt (DK) (Hele kapitlet)” 
Kap 5: ”At være ung og jødisk i Danmark (Hele kapitlet)”  
Kap 7: ”Det religiøse rum i jødedommen (Hele kapitlet)”  
Kap 8: ”Ritualer: omskærelse (Hele kapitlet)” 
Kap 12: ”Interaktiv opgave: om jødedom (Test)”. 
Artikel: Uddrag af ”Ungerne skal have hele pakken – interview med Kim Bodnia” 
af Tine Bach i Goldberg 1, 2007. Taget fra Horisont s. 317-318, af Red. Allan Ahle 
m.fl., Gyldendal 2013. 
 
Kristendom: 
Kap 1: ”Kristendommens gudsopfattelse”, ”Kristendommens menneskesyn”, 
”Opgave: det kristne menneskesyn”  
Kap. 2 ”Mytologi (Hele kapitlet, minus opgaverne)” 
Kap 4: ”Kristendommen globalt” hele afsnittet (indledningen om de tre 
hovedretninger inden for kristendom)”, ”4.1: ”Glokal kristendom”: (læs afsnittet og 
se videoerne) Lav: overvej Poul Götkes brug af Glokal.”, ”4.2: ”USA og 
Danmark”: Phil Zuckerman ”Religion i Skandinavien og USA”, ”Opgave: 
Historiske og sociologiske årsager” + ”se de 3 videoer (minus opgaverne til 
videoerne)”, ”4.3: ”Den evangeliske-lutherske kirke”: se de 4 videoer” + ”Opgave: 
den evangeliske-lutherske kirke”  
Kap 5: ”Kristendommen lokalt (DK)” + ”Opgave” (sammenlign 
civilreligionsvideoerne)”, ”5.1: ”Udefra synsvinkel” + ”Opgave: Problemer i 
folkekirken” (de to videoer ovenfor)”, ”5.2: ”Indefra synsvinkel” + ”alle tre 
opgavesæt (Obs. på at flere af spørgsmålene hænger sammen med 5.1)”.  
Kap 7: ”At være ung og kristen i Danmark (Hele kap. minus opgaven Kristelig 
forbund for studerende)  
Kap 12: ”Køn og kirke”, ”Den evangeliske lutherske kirke: Folkekirken” 
Kap 13: ”Kristendom og samfundet”, ”Demokrati og kristendom i Danmark” 
Kap 15: ”Om kristendommen” 
Artikel: ”Jeg har et pendlerforhold til min tro” Fra Kristeligt dagblad 4. nov. 2013 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jeg-har-et-pendlerforhold-til-min-tro  
Artikel: Uddrag af ”Nikolaj, Nicolas og ham der Gud” af Tonie Yde Mørch, 
Berlingske Tidende 2005. Taget fra Horisont s. 132-133, af Red. Allan Ahle m.fl., 
Gyldendal 2013.  
 

                                                 
1  Indsættelsen af kapitler er min inddeling, da Religionsportalen er opbygget på den måde, at der er afsnit og underafsnit, så 

dette har jeg gjort for at give et bedre overblik over det jeg har taget fra de forskellige afsnit, da det ikke er alt jeg har brugt 

fra de forskellige religioner.   

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jeg-har-et-pendlerforhold-til-min-tro
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Islam 
Kap 1: ”Islams menneskesyn”, ”Gudsopfattelse i islam”, ”Opgave: menneskesyn 
og gudsopfattelse” 
Kap 4: ”Islam lokalt (DK)” (Hele kapitlet) 
Kap 5: ”At konvertere til islam” (Hele kapitlet) 
Kap 6: ”At forlade islam” (Hele kapitlet) 
Kap 7: ”Religion og levevis i islam”, ”Kvinden”, ”Fødevarer” 
Kap 8: ”Det religiøse rum i islam” (Hele kapitlet) 
Kap 9: ”Ritualer: Azan, bøn, omskærelse” (Hele kapitlet) 
Kap 11: ”Islam og samfundet” (Hele kapitlet – minus opgaven ”Styleislam”) 
Kap 14: ”Interaktiv opgave: Om islam” 
Artikel: ”Åbning af stormoske: Nu føler jeg mig som en rigtig dansk muslim” af 
Annelise Hartmann Eskesen, 19. juni 2014, Politiken 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jeg-har-et-pendlerforhold-til-min-tro  
Artikel: ”Interview med Malika om islam i diasporaen” af Kate Østergaard, s. 197-
198, i Horisont af Red. Allan Ahle m.fl., Gyldendal 2013   
Fagbog: ”Lov og ret” s. 49-57 i Klassisk og moderne islam af Deniz Kitir, Systime 
2011.    
 
  
  
 
 

  

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Arbejde med religionsvidenskabelige begreber i en moderne kontekst 

- Religion i en moderne verden  

- Religion i Danmark 

- Problemstillinger om at være religiøs i Danmark i dag  

- Ritualer i dag  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning/skriftligt arbejde / dokumentationsopgave inkl. mundtlig 

fremlæggelse 

 

 

 

Titel 6 

 

Repetition: Ninian Smarts 7 dimensioner 

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

”Religion og Kultur - en grundbog” af Esben Andersen og Allan Poulsen 

(red.), Systime 2011. De læste kapitler og materialer.  

 

De læste tekster fra alle moduler 

 

Supplerende stof: 

’Religionsportalen’ af Poul Storgaard Mikkelsen:  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jeg-har-et-pendlerforhold-til-min-tro
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Omfang 

 

Ca. 14 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Brug af religionsfagets metoder og begreber 

- Opsummere jødedom, kristendom, islam og religion i en moderne 

kontekst. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning/skriftligt arbejde, dokumentationsopgave. Bruge Ninian 

Smarts 7 dimensionsmodel/evt. mundtlig fremlæggelse. 

 

 

 


