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

 

Titel 1 

 
Introduktion til faget og metoderne 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 
Ninian Smarts 7 dimensioner. 
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c312 
 
 
 
 
Ritualer 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p122&L=0 Fænomen: Ritualer (2,0 s.) 
https://religionb.systime.dk/?id=p141&L=0 Ritualer som kommunikation (1,0 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p142 Ritualer som funktion 1,5 s. 
https://religionb.systime.dk/?id=p143 Overgangsritualer (I skal ikke lave de to øvelser)  
 4 s. 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p121 Fænomen: Myter 1,5 s 
https://religionb.systime.dk/?id=p148 Skabelsesmyter 2,0 s. 
https://religionb.systime.dk/?id=p149 Ætiologiske elementer i myterne 1,5 s. 
 
 
https://religionb.systime.dk/?id=c338&L=0 Skabelsesmyte fra Grønland 1 s.  
 
https://religionb.systime.dk/?id=p150&L=0 Myter hører sammen med ritualer 1.5 s. 
https://religionb.systime.dk/?id=p152 Eskatologiske myter 2 s. 
 
 
Fagets metoder. 
Nedenstående link fra Religionsportalen i Systime 
 
https://religion.systime.dk/?id=p475&L=0 Metoder  1 s 
 
 
https://religion.systime.dk/?id=p801 Strukturalisme. 
Herunder også afsnittet ”Tekster”  https://religion.systime.dk/?id=p495  3 s. 
 
 
 
 
https://religion.systime.dk/?id=c5455 Strukturalisme  1 s 
 
https://religion.systime.dk/?id=p1021 Klassifikationer ud fra strukturalisme og kognitiv vi-
denskab 1 s 
 
https://religion.systime.dk/?id=p760 Kognitiv religionsvidenskab. 3 s 
https://religion.systimdk/?id=p492 Sociologi   4 s. 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p223 Religionssociologiens opgave 4 s 
https://religionb.systime.dk/?id=p183 Feltarbejde Wallis typologi 2  s. 
 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p185 Metoder Feltarbejde hos Spradley   3 s. 
 
 
 
https://religion.systime.dk/?id=p758 Kulturstudier 2 s. 

https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c312
https://religionb.systime.dk/?id=p122&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p141&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p142
https://religionb.systime.dk/?id=p143
https://religionb.systime.dk/?id=p121
https://religionb.systime.dk/?id=p148
https://religionb.systime.dk/?id=p149
https://religionb.systime.dk/?id=c338&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p150&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p152
https://religion.systime.dk/?id=p475&L=0
https://religion.systime.dk/?id=p801
https://religion.systime.dk/?id=p495
https://religion.systime.dk/?id=c5455
https://religion.systime.dk/?id=p1021
https://religion.systime.dk/?id=p760
https://religion.systime.dk/?id=p492
https://religionb.systime.dk/?id=p223
https://religionb.systime.dk/?id=p183
https://religionb.systime.dk/?id=p185
https://religion.systime.dk/?id=p758
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42 s. 

 

327 s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 42 s 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Forløbet introducerer religionsbegrebet og arbejdet med religion ud fra en sociologisk og 
en fænomenologisk vinkel.  
I en diskussion af religionsbegrebet præsenteres holdet for religionsdefinitioner af  Émile 
Durkheim og for Ninian Smarts syv dimensioner..  
 
 

Af centrale begreber arbejdes inden for fænomenologien med ritual og myte samt be-

grebsparret hellig og profan og kosmos og kaos. 

 Inden for sociologien introduceres begreberne minoritet og majoritet samt klassifikatio-

nerne kult, sekt.  Holdet er blevet præsenteret for eksempler på feltarbejde. 

 

 

 I forbindelse med introduktionen til religionssociologi har holdet set små klip med Povl 

Götke og Phil Zuckerman 

Udover strukturalisme og sociologi er holdet blevet præsenteret for kognitiv religionsvi-

denskab (Uffe Schødt) og antropologi og kulturstudier.(Mikael Rothstein). De har ligele-

des set små klip med disse forskere. 
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Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Kristendommen i det senmoderne samfund 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Grundmyten:11 s. 

Den kristne grundfortælling: https://kristendom.systime.dk/?id=c815 1s 

1. Tilstand Skabelse og syndefald: https://kristendom.systime.dk/?id=p179  

https://kristendom.systime.dk/?id=c713: Verdens skabelse 

https://kristendom.systime.dk/?id=c715: Adam og Eva  7 s ialt 

I skal ikke lave opgaverne 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1 

Vi fortsætter med den kristne grundmyte: 

https://kristendom.systime.dk/?id=p180: 2. tilstand Den gamle pagt  2,5 s 

https://kristendom.systime.dk/?id=p181 3. tilstand Den nye pagt 1,5 

 

Markusevangeliet Værk  49 s. 

Vi går videre i kristendomsforløbet og starter med at se på Jesus som historisk og som 
guddommelig. 
https://www.religion.dk/viden/10-vigtige-ting-vide-om-den-historiske-jesus  5 s. 
 
 
I skal også læse om Markusevangeliet i følgende link: https://www.kristendom.dk/de-fire-
evangelier/markusevangeliet-var-det-f%C3%B8rste 7 s 
 
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1 
Hele Markusevangeliet Værk.  Ca 30 sider 
 
 
 
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/Ed-
65v5KNQtLhrcm4PncIt8Bg6nmH0peWpCZKm9hyBwMHA 
 
 https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/mirakler-ogeller-undere  1s 
 
 
 

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/hvad-er-en-lignelse 2s 

https://www.religion.dk/undervisning/messiashemmeligheden 1 s 

https://kristendom.systime.dk/?id=c815
https://kristendom.systime.dk/?id=p179
https://kristendom.systime.dk/?id=c713
https://kristendom.systime.dk/?id=c715
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1
https://kristendom.systime.dk/?id=p180
https://kristendom.systime.dk/?id=p181
https://www.religion.dk/viden/10-vigtige-ting-vide-om-den-historiske-jesus
https://www.kristendom.dk/de-fire-evangelier/markusevangeliet-var-det-f%C3%B8rste
https://www.kristendom.dk/de-fire-evangelier/markusevangeliet-var-det-f%C3%B8rste
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/Ed-65v5KNQtLhrcm4PncIt8Bg6nmH0peWpCZKm9hyBwMHA
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/Ed-65v5KNQtLhrcm4PncIt8Bg6nmH0peWpCZKm9hyBwMHA
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/mirakler-ogeller-undere
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/hvad-er-en-lignelse
https://www.religion.dk/undervisning/messiashemmeligheden
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 https://www.kristendom.dk/de-ti-vigtigste-ting-om-nadveren  1 s. 

 https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/hvornr-opstod-jesus   2 s. 

 

Folkekirken i det senmoderne samfund 16 s. 

 

 

https://kristendom.systime.dk/?id=p139&L=0 Hvordan bruges kirken i dag? 1 s.  
https://kristendom.systime.dk/?id=p207&L=0 Aktørniveauet Danskerne og kirken 3 s. 
 
https://kristendom.systime.dk/?id=p208 Strukturniveauet - Kirken og danskerne (I skal ikke 
læse de lyserøde tekster under opgaver) 2 s. 
https://kristendom.systime.dk/?id=p141 4  s Kirkeaktiviteter  

 

se https://kristendom.systime.dk/?id=c1027&L=0 

https://religion.systime.dk/?id=p839  4,0 s. om pilgrimsvandring fra religionsportalen 
 
Lektie derhjemme: Find oplysninger på nettet om ordet "meditation" 

 https://kristendom.systime.dk/index.php?id=195#c1344 Vesperritual 1 s. 

Søgning under ordet meditation. 

 Hvilke elementer minder om de stikord, klassen fandt til fænomenet meditation? 
se https://drive.google.com/file/d/1INPg4vrOsvU-TjIHTw-wga3rJL5uMZTw/view?usp=sha-
ring 

 

Retninger i folkekirken  i dag 20 s 
https://kristendom.systime.dk/?id=p164 : Thorkild Grosbøll og Per Ramsdal 7,0 s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jo29b6WQqaQ (Deadline,DR2  dec 2015- Interview 

med Per Ramsdal og interview med Lars Sandbeck (lektor på teologi) og Jørgen Sejer-

gaard (sognepræst)   

  

 

 https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c315 Hjärpes model 1 s 

 Den apostolske trosbekendelse 

 Opgave - Ramsdals trosbekendelse 

https://www.religion.dk/leksikon/gud-guder  1 s 

https://www.religion.dk/leksikon/frelse 2 s. 

https://www.religion.dk/leksikon/menneskesyn  3 s. 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/thorkild-grosb%C3%B8ll/kirkelige-retninger-i-folkekirken 
I skal artiklen her under ovenstående link. Den handler om de forskellige kirkelige retnin-
ger i dag i folkekirken 2 s 
 
 
https://www.kristendom.dk/teologiske-str%C3%B8mninger/hvad-er-skabelsesteologi 
I skal også læse artiklen her, der handler om skabelsesteologi, som yderligere er en ret-
ning i kirken. 1 s 
 

https://www.kristendom.dk/de-ti-vigtigste-ting-om-nadveren
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/hvornr-opstod-jesus
https://kristendom.systime.dk/?id=p139&L=0
https://kristendom.systime.dk/?id=p207&L=0
https://kristendom.systime.dk/?id=p208
https://kristendom.systime.dk/?id=p141
https://kristendom.systime.dk/?id=c1027&L=0
https://religion.systime.dk/?id=p839
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=195#c1344
https://drive.google.com/file/d/1INPg4vrOsvU-TjIHTw-wga3rJL5uMZTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1INPg4vrOsvU-TjIHTw-wga3rJL5uMZTw/view?usp=sharing
https://kristendom.systime.dk/?id=p164
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=164
https://www.youtube.com/watch?v=jo29b6WQqaQ
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c315
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=164&L=0#c500
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=164&L=0#c503
https://www.religion.dk/leksikon/gud-guder
https://www.religion.dk/leksikon/frelse
https://www.religion.dk/leksikon/menneskesyn
https://www.kristeligt-dagblad.dk/thorkild-grosb%C3%B8ll/kirkelige-retninger-i-folkekirken
https://www.kristendom.dk/teologiske-str%C3%B8mninger/hvad-er-skabelsesteologi
https://www.kristendom.dk/teologiske-str%C3%B8mninger/hvad-er-skabelsesteologi
https://www.kristendom.dk/teologiske-str%C3%B8mninger/hvad-er-skabelsesteologi
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Vi gør Løgstrup og skabelsesteologi færdig, og vi ser Luther-film. 
Læs følgende derhjemme om og af Løgstrup: 
https://religion.systime.dk/?id=p895 - Vi skal finde ud af, hvem Løgstrup var og så skal vi 
læse en tekstuddraget af ham. 
 1 s 
 

Om Luther: 5 s.  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther?sub=5233#chapter Om Luther og 

hans samtid. 5 s. 

Luther-filmen, 2004   

--------- 

Feltarbejde  8 s. 

I skal arbejde med dette link på klassen i forbindelse med feltarbejde. 

https://religionb.systime.dk/?id=p187 Interview 
https://religionb.systime.dk/?id=p188 
 
Læs ovenstående link om interviews 

 

Oplæg KFS Vi har haft besøg i 2x 45 minutter af KFS, og eleverne laver kvalitative inter-

views. 

 

Fundamentalisme   10 s. 

Søgninger ang religion i USA: Link til USA -Religion - Kristen fundamentalisme: http://kort-

link.dk/vs29 

Vi går i gang med amerikansk religion. Vi starter med et historisk rids over, hvilke retnin-
ger, der har været vigtige i USA 
Læs derhjemme https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p259&L=0 (Purita-
nisme) 3,4 s.og https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p260&L=0 (De store 
vækkelser) 
 

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhf-

vuc_dk/EUg0eH5xlv9EpTd_PLMaZ04B1PjDPGw8a1av-VQl3ec6uQ 

 

https://kristendom.systime.dk/?id=c844 Feltnoter  

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid i alt 119 s. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression -  

 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

 

 

 

 

 

 

 

https://religion.systime.dk/?id=p895
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther?sub=5233#chapter
https://religionb.systime.dk/?id=p187
https://religionb.systime.dk/?id=p188
http://kortlink.dk/vs29
http://kortlink.dk/vs29
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p259&L=0
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p260&L=0
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EUg0eH5xlv9EpTd_PLMaZ04B1PjDPGw8a1av-VQl3ec6uQ
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EUg0eH5xlv9EpTd_PLMaZ04B1PjDPGw8a1av-VQl3ec6uQ
https://kristendom.systime.dk/?id=c844
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Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Islam med fokus på fundamentalisme 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 

stof 

 
Vi starter på islam - læs følgende link: https://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-
om-islam 
 
 
http://kortlink.dk/vyh9 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222&L=0 
om troen i islam 

Læs også følgende sura om dommedag:Se vedhæftede fil. Læg mærke til de to grupper til 

højre og til venstre. 

 

Vi gennnemgår teksten med Sura 56 i dag (handler om dommedag). 
Vi genlæser linket om dommedagsmyter: https://religionb.systime.dk/?id=p152 og I skal 
læse dette link om myterhttps://www.religion.dk/fagbegreber/hvad-er-en-myte 
 
 
Læs denne artikel om Mekka og pilgrimsfærden/valfarten til denne ny https://www.reli-
gion.dk/viden/mekka-muhammeds-f%C3%B8deby 
 
  T 22 Valfarten: Al-Bukhari om Umraen Islam, moderne muslimer i Cairo, Jacob Skov-
gaard-Petersen,2007 
 
 

http://islamstudie.dk/?page_id=431 Malcolm X om sin pilgrimsrejse  

 

https://religionb.systime.dk/?id=p178 Analysemodel 
 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=ti-
tel:%20Hajj%20-%20pilgrimsrejse%20til%20Mekka&orderby=title&SearchID=25f09110-
e289-4595-af51-dd87ade2c22a&index=1 Udsendelse om Mekka (vi ser uddrag) Hajj - pil-
grimsrejse til Mekka 9-3 2003 DR2 
 

Teori omkring valfarten 

Søg følgende begreber i Gads religionsleksikon: https://www.religion.dk/leksikon/A 

Pilgrimsfærd, Mircea Eliade, axis mundi,helligt sted, Victor W. Turner, Liminalitet og com-
munitas. 

Se også følgende link: 

https://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam
https://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p152
https://www.religion.dk/fagbegreber/hvad-er-en-myte
https://www.religion.dk/viden/mekka-muhammeds-f%C3%B8deby
https://www.religion.dk/viden/mekka-muhammeds-f%C3%B8deby
http://islamstudie.dk/?page_id=431
https://religionb.systime.dk/?id=p178
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Hajj%20-%20pilgrimsrejse%20til%20Mekka&orderby=title&SearchID=25f09110-e289-4595-af51-dd87ade2c22a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Hajj%20-%20pilgrimsrejse%20til%20Mekka&orderby=title&SearchID=25f09110-e289-4595-af51-dd87ade2c22a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Hajj%20-%20pilgrimsrejse%20til%20Mekka&orderby=title&SearchID=25f09110-e289-4595-af51-dd87ade2c22a&index=1
https://www.religion.dk/leksikon/A
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https://www.religion.dk/leksikon/liminalitet 

https://www.religion.dk/fagbegreber/2005-10-05/det-hellige 

https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p317 (Om islam i Danmark - og om de to yderpunk-
ter i islam:Sherin Khankan (Kvindelig imam i DK) og Abu Ubaydillah (Kaldet til islam) 
https://religionskritik.systime.dk/?id=c1399 
 
Vi læser på klassen: 
https://www.religion.dk/leksikon/sharia 
https://www.religion.dk/islam/hvad-er-sharia 
 
Læs s. 1-4 om Fundamentalisme i islam. Det handler om sekularisme, traditionalisme, mo-
dernisme og fundamentalisme. 
Sidetallene er pdf-filens sidetal. 
Opgave: Giv en definition på fundamentalisme. Gør rede for de fire reaktionsmønstre der 
opstår i 1900-tallet som følge af koflikter mellem islam og Vesten 
 
 
 
Vi læser følgende på klassen: https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c395 (1900 
tegn m mellemrum) 
 
Vi læser følgende på klassen: https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c395 (1900 
tegn m mellemrum) 
I skal lave opgaverne her, og desuden skal alle google Hassan al Banna for at finde info om 
ham. 
 
Læs også følgende link om jihad på klassen: https://www.religion.dk/leksikon/jihad 
 
Læs også følgende på klassen: Tekst B. s. 26-27 i vedhæftede fil. Teksten er af Hassan al-
Banna, der anses for fundamentalismens grundlæggere. 
 
 
 
Læs derhjemme:s.9-14 i pdf filen "Fundamentalisme 2". Se mandag d. 21-1, hvor filen er 
vedhæftet. 
 
I skal læse indtil s.14 øverst 2. spalte. Sidetallene er pdf filens sidetal. 
 
Læs også om islamisme under flg link: https://www.religion.dk/leksikon/islamisme 
 
filmen "Min bror er terrorist" fra DR3 -13-5 2013. 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=331305132030 
 
Begreber til dokumentaren "Min bror er islamist" 
 
Læs derhjemme:s.14-18 i pdf filen "Fundamentalisme 2". Se mandag d. 21-1, hvor filen er 
vedhæftet. 
 
I skal læse fra s.14 øverst 2. spalte- s. 18 nederst. Sidetallene er pdf filens sidetal. 
 
(Det handler om nyfundamentalisme og Al-Qaida som eksempel.) 
 
Spørgsmål til pdf filen Nyfundamentalisme 2 s, 14-18. 
 
Vi samler op på teksten af Osama bin Laden 
Se https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224 Udsagn af Osama bin Laden fra 
1998 
p224 i Radikalisering og terrorisme - Systime.dk 
 
Læs yderligere under følgende link: 

https://www.religion.dk/leksikon/liminalitet
https://www.religion.dk/fagbegreber/2005-10-05/det-hellige
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p317
https://religionskritik.systime.dk/?id=c1399
https://www.religion.dk/leksikon/sharia
https://www.religion.dk/islam/hvad-er-sharia
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c395
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c395
https://www.religion.dk/leksikon/jihad
https://www.religion.dk/leksikon/islamisme
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EVdFe9b_sPJHkTceHkUkJiYBySd3uTud0YCb4GfhjLGZcg
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EdDRsabuo8FGvYdCaSs9NdoB0AddfSUPzxpznEwB5m0QNg
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224
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https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p178 Fra ensomme ulve til enkeltmands-
terrorister 
 
Vi samler op på følgende fra sidste gang: 
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c420 Jihadismens 4 personligheder 
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c421 Jihadismens 4 profiler 
 
Læs også https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p179 Nettets krigere i cyperji-
had 
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p180 Flugten fra Mekka - version 2014 
 
http://kortlink.dk/wsq4Vi læser det sidste på klassen ( https://radikaliseringogterrorisme.sy-
stime.dk/?id=c319)- og så samler vi op. 
 
Lektie: I skal gennemlæse jeres noter til forløbet derhjemme. 
 
Oversigt Islam Begreber: http://kortlink.dk/wsq4 
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Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 
Hinduisme med  fokus på offerhandlinger 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 
https://globaliseringindien.systime.dk/?id=p37 6s 

Læs under linket her. Det er en intro til hinduisme 

 karma, samsara, Moksha -  

Hinduisme, Allan Poulsen, Systime, 2012 

- s. 122-124: tre tekster fra upanishaderne 2s 

https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p178
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c420
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c421
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p179
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p180
http://kortlink.dk/wsq4
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c319
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c319
http://kortlink.dk/wsq4
https://globaliseringindien.systime.dk/?id=p37
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https://religion.systime.dk/?id=c2814 Menneskesyn 

https://religion.systime.dk/?id=c2292 Karma 

4 s. 

Hinduisme, Allan Poulsen, Systime, 2012, s. 100-108 (Kastesystemet) samt T 32 og 34 
(Indere om kastesystemet i dag) 

 

Bhagavadgita (= hinduismens svar på NT) og de tre frelsesveje jnana marga, karma 
marga og bhakti marga. Ordet marga betyder "vej". Hinduisme, Allan Poulsen, Systime, 
2012, S. 35-39, s. 126-132 

 (Om pilgrimsfærd til Ganges) 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c619  
Ninian Smarts model 
 

Hinduisme, Allan Poulsen, Systime, 2012,s. 61-67 Indien som helligt land og Benares 
som hellig by 

Svar til spørgsmål s. 67 i vedhæftede pdf-fil 

https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=88 Myten om Purusha 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p202&L=0 Om rent og urent 

https://religionb.systime.dk/index.php?id=178#c240 Tekstanalyse 

Hinduisme i fortid og nutid, Kaj Mogensen 1975, T 38 af Gandhi 
 
https://varanasi.systime.dk/?id=p133 At møde Gud – puja, darshana og prasada 
https://varanasi.systime.dk/?id=p134  Puja i hjemmet 
   
 
https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0 Offringer  
 
 om hindu-nationalisme: https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p216 
 
45 s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

https://religion.systime.dk/?id=c2814
https://religion.systime.dk/?id=c2292
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c619
https://religionb.systime.dk/?id=c205
http://kortlink.dk/wyee
https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=88
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p202&L=0
https://religionb.systime.dk/index.php?id=178#c240
https://varanasi.systime.dk/?id=p133
https://varanasi.systime.dk/?id=p134
https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p216


 

Side 13 af 16 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

Nordisk religion 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 
https://religionb.systime.dk/?id=p155 om mana og tabu 
 
"Vikingernes tro og tanke", Uffe Hartvig Larsen, Akademisk Forlag, s. 20-25 midt, s. 
26-28. 
 
om Gylfes forblændelse fra Den yngre Edda . https://da.wikipedia.org/wiki/Gylfagin-
ning 
 
Kort uddrag af Gylfes forblændelse 

https://religionb.systime.dk/?id=p155
https://da.wikipedia.org/wiki/Gylfaginning
https://da.wikipedia.org/wiki/Gylfaginning
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 om nordisk religion: 
https://www.religion.dk/leksikon/nordisk-religion      
Vikingernes tro og tanke, s. 100 og s. 103, linje 4-108 .(Om kulten – om private og 
offentlige blótfester.) 
                                                                                                                                                                                                              
 
 Vølse, T 33, s. 211-215 i "Vikingernes tro og tanke". 
Vi skal bruge begreberne mana og tabu, og begrebet "do ut des" - jeg giver for at du 
skal give. 
https://religionb.systime.dk/?id=c584 Ritualernes kontekst 
https://religionb.systime.dk/?id=c312&L=0  Strukturen i offerritualer 
 
Vikingernes tro og tanke, s. 109-115 midt. Magi – 
 

Vikingernes tro og tanke, s. 220 midt -222 øverst, Uddrag af T 17 fra Gretters saga –  

Gretters Endeligt –om rune-magi 

.s. 119-125 (om døden) 

 Om fødsel og død. Se vedhæftede fra bogen Nordisk religion, Leif Carlsen, forlaget 

Musagetes, 1985, s. 40-43, herunder T 11 fra Gretters saga. 

Mana -tabu https://religionb.systime.dk/?id=p155 : Legeartet fremkalder ligeartet og 

del er lig med helhed 

 

36. s. 
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https://religionb.systime.dk/?id=c584
https://religionb.systime.dk/?id=c312&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p155


 

Side 15 af 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Konversion 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p196Religonsfaglige discipliner 

 

Hvorfor bliver man egentlig  religiøs? Martin Herbst,Kristelig Dagblad, 13-1, 2014 

 

https://religionb.systime.dk/?id=p256&L=0  Konversion 4 s. 
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Anvendt uddannelsestid 
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punkter 
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https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p196
https://religionb.systime.dk/?id=p256&L=0
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