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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Kristian Sandholm Poulsen 

Hold 18rec01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 INTROFORLØB – 12 lektioner 

Titel 2 JØDEDOM – 18 lektioner 

Titel 3 KRISTENDOM og ETIK– 36 lektioner  

Titel 4 ISLAM – 14 lektioner 

Titel 5 BUDDHISME – 15 lektioner 

 

 

 

Titel 1 Introforløb, 12 lektioner, 22.8.18-12.9.18 

Indhold Religionsdefinitioner s. 16-17 i grundbog, fx Richard Dawkins, Karl Marx, Mircea Eliade og Armin 

Geertz.  

Centrale begreber og billedeksempler s. 14-15: Sekularisering (af-fortryllelse) vs af-sekularisering (gen-

fortryllelse), synkretisme (blanding af religioner), pluralisme (jf. multikulturelt samf.), polarisering, mo-

noteisme.  

Kildeanalyse og diskussion: Behr: ”Bisættelse udenfor kirkens stemningsfulde kulisse?” - hvorfor har 

ateister også brug for ritualer? 

Verdensreligioner s. 219: Semitiske religioner (jødedom, kristendom, islam), østlige religioner (hinduis-

me, buddhisme, konfucianisme, daoisme osv.) 

Metoder: s. 18-19: fænomenologi (indhold) vs. Religionssociologi (form) 

Religionsfænomenologi: 

Religionernes indhold 

Sammenligne på tværs af rel. 

Fx Hvilke myter har en bst. rel? 

Religionssociologi: 

Religionernes form/udtryk 

Beskr. af religiøse msk. 

Fx Hvorfor er folk religiøse? 
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Kildekritiske begreber: S. 262: Indefra-perspektiv: Deltagersynspunkt, en religiøs dagsorden vs. Udefra-

perspektiv: Et eksternt synspunkt (enten en ikke-religiøs kritik eller en videnskabelig, neutral fremstil-

ling) 

Indefra-perspektiv: Udefra-perspektiv: 

Deltager-perspektiv, mest subjektivt, forsvarer 

en bst. religion og udtrykker religiøs holdning 

og verdenssyn 

Enten objektivt, neutralt beskrivende (videnska-

beligt 

el. agnostisk) eller subjektivt, ofte 

negativt og antireligiøst 

 

Litteratur:  

Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012: Siderne 11-20; 217-223; 262 

Madsen, m.fl.: ”Religion”, Kultur og samfund, Systime 2009, s. 39-43 (i pdf) 

Læste kilder:  

Behr, Anne: ”Bisættelse udenfor kirkens stemningsfulde kulisse?”, fra ateist.dk 1.2.04, s. 20 i Madsen 

m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012 

Omfang 12 lektioner, samlet sideantal: 26,5 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

At præsentere religioner og deres samspil med samfundet. Anvende de grundlæggen-

de begreber, metoder og perspektiver i faget. 

Væsentlige 

arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles 

tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af for-

skellig it.  

 

 

Titel 2 Jødedom, 18 lektioner, 19.9.18-31.10.18 

Indhold Ninian Smarts 7 dimensioner: myter, ritualer, dogmer, etik, det sociale, det materielle, oplevelsen (GB. 

S. 267-268). Myter og ritualer er et begrebspar. Myten gennemspilles i ritualet. Etikken sætter rammer-

ne for det sociale. Den jødiske påske gennemspiller fx historien om at Moses befrier jøderne fra slaveri 

i Egypten. 

Israel-Palæstina-området består primært af den jødiske stat Israel, som blev oprettet af FN i 1948 efter 

anden verdenskrig. Der var gode grunde til at hjælpe jøderne til at oprette en stat, ikke mindst forføl-

gelse og drab på jøder i Tyskland under krigen. Men i dag udgør staten også en konflikt pga. de arabi-

ske palæstinensere i området, som føler, at de er blevet fordrevet fra et land, hvor de boede lang tid før 

oprettelse af staten Israel.  

Pagtsteologi: Jødernes bibel, Torah, svarer nogenlunde de kristnes gamle testamente. Det handler om 

israelitterne og deres kamp for at bosætte sig i landet Israel og om, hvordan de skal tilbede Gud, Jahve. 

Gud er i GT knyttet til jøderne som folk og landet Israel. Deres pagt er at udføre monoteisme og fx 

markere dette på kroppen ved omskæring (Abraham). Til gengæld får de landet. I NT (ny testamente), 

som jøderne ikke anerkender, træder Jesu offer af sit liv for menneskets synd i stedet for denne gamle 

pagt, og Gud bliver universel, dvs. alle menneskers Gud. 

Kong David: En mægtig sagnkonge, som også ses som en kommende messias (frelser). Hans søn Sa-

lomo bygger templet, der er en central helligdom i Jerusalem. Ruinen kaldes grædemuren og er jøder-

nes axis mundi (verdenscentrum). 

Messias og hans rige. Jøderne anerkender ikke Jesus som messias, og venter dermed stadig på 

denne frelserfigur.  

Jødiske retninger i dag: Ortodokse, konservative, reformjøder, Kabalah (mystik) og hasidisme (zionis-

me – en politisk gren, der ønsker at styrke jødisk bosættelse i området). 
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Litteratur:  

Jensen, Lene m.fl.: "Hovedretninger inden for jødedommen", religion.dk besøgt okt 2018: 

https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-j%C3%B8dedommen  

Jensen, Lene: ”Hvad er jødedom” religion.dk besøgt d. 19.9.18: 

https://www.religion.dk/jødedom/udviklingshistorie-jødedommen  

”Jødernes hellige bog”, religion.dk, https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/torah-

j%C3%B8dernes-hellige-lovbog  

Larsen, Lea Braüner: "Jøderne venter stadig på Messias", dec 2010 Religion.dk, besøgt 23.10.2018: 

https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias (pdf: Jøderne 

venter stadig på Messias) 

Lærerens materiale: Jødedom eksil Messias diaspora PP.pptx 

Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012: Siderne 21-31; 36-37; 39-42; 267-268 

"Monoteisme" Gad Religionsleksikon, online på religion.dk, besøgt 3.10.17 (pdf: pagt og monoteisme) 

"pagt" Gad Religionsleksikon, online på religion.dk, besøgt 3.10.17 (pdf: pagt og monoteisme) 

Troelsen, Børge: ”Abraham” fra Gads religionsleksikon, besøgt 10.10.2018: 

https://www.religion.dk/leksikon/abraham (i pdf: Abrahams udvandring) 

Film:  

Andersen, Simon Ankjær m.fl.: ”5 skarpe om jødedommen”, DR, 04-06-2014, besøgt 24.10.18 (kræver 

unilogin): 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:5400417b6187a20f782dc66c  

Læste kilder:  

Skop, Aron: ”Jødisk krav på Det Hellige Land” (jødisk kilde), religion.dk besøgt 10.10.18: 

https://www.religion.dk/spørg-om-jødedom/jødisk-krav-på-det-hellige-land   

Det gamle testamente: Salme 99 ”Herren troner på Zion” (i pdf) 

Det gamle testamente: 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-9 (i pdf: Abrahams udvandring) 

Det gamle testamente: 1. Mosebog, kapitel 17, vers 1-14 (i pdf: Abrahams omskærelse) 

Det gamle testamente: Esajas’ Bog, 65,25 (i pdf: Profeten Esajas) 

Det gamle testamente: Esajas’ Bog, 9,1-6 (i pdf: Profeten Esajas) 

Omfang 18 lektioner, samlet sideantal: 39,8 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

Væsentlige sider af en tredje, levende religion med global udbredelse; religionernes 

centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode. 

Væsentlige 

arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles 

tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af for-

skellig it.  

 

 

Titel 3 Kristendom og etik, 36 lektioner, 7.11-18-27.02.19 

Indhold 7.11: Feltstudie: besøg af unge kristne 

Den historiske Jesus vs. Den guddommelige Kristus - To-natur-læreren: Jesus Kristus siges at have to 

naturer (dele). 

Frelse og budskab i NT: Ved at tro på Jesus’ offerdød og genopstandelse kan msk. Modtage frelse. Det 

er etisk forpligtet på medmennesket, fx ved fjendekærlighed. Det er Jesus, der gør op med den ældre 

gerningsretfærdighed, hvor det var de gode gerninger, der kunne frelse. Motivaspekt: Det handler ikke 

om hvad du gør, men at du gør det af et godt hjerte. Det er kun Gud, der kan frelse ud af nåde. 

Øvelse om evangelierne: s. 57: Hvordan begynder de, hvem henvender de sig til? + PP om tokilde-

hypotesen og NT som skrift.  

https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-j%C3%B8dedommen
https://www.religion.dk/jødedom/udviklingshistorie-jødedommen
https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/torah-j%C3%B8dernes-hellige-lovbog
https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/torah-j%C3%B8dernes-hellige-lovbog
https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:5400417b6187a20f782dc66c
https://www.religion.dk/spørg-om-jødedom/jødisk-krav-på-det-hellige-land
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Forskellige Jesus-opfattelser s. 70-71 - Øvelse s. 57 i Grundbogen til religion C - Symboler i billeder: Glori-

en, tornekronen, kalken, offerlammet (Jesus), korset, trekantet symmetrisk billedkomposition (= tre-

enigheden) 

Den Apostolske trosbekendelse Jesus livsforløb, passionshistorien, opstandelsen, troen på det evige liv + 

treenigheden: Gud Faderen (Jahve), Gud Sønnen (Jesus), Gud Helligånden 

Begrebspar: Myte og ritual: myten danner en indholdsmæssigt baggrund for ritualet, som gennemspiller 

og levendegør myten. Myte-teori: Myter forklarer verdens indretning og afslutning – en åbenbaring. 

Ritual-teori: Tre faser: 1) Adskillelse, 2) liminalfasen (kontakt med det hellige), 3) indlemmelse (ny 

social status) – Ritualet gennemspiller en myte. Vielsen er kvindens overgangsritual. 

Analyse af vielsen: "Sådan foregår et bryllup" folkekirken.dk + video med vielsesritualet 

"5 skarpe om Luther”:  1) Kun troen tæller; 2) Kun biblen tæller, 3) Det handler om kærlighed 4) Para-

dokset (teodice), 5) Utilsigtet kapitalisme  

Elevoplæg, fx om det almene præstedømme: alle skal kunne læse i Biblen og udbrede evangeliet iflg. 

Luther samt om skrift-fundamentalisme: Luther er den første til at indføre et fundamentalistisk skrift-

syn. Max Weber og den protestantiske arbejdsetik. 

Virtuel undervisning med kildelæsning af billeder før og efter reformationen samt Luther. 

ETIK: Etik handler om det grundlæggende spørgsmål "Hvad er godt at gøre?". Læse teoritekster. 

Kristen etik: Situationsetik vs. Biblicistisk etik - Sekulær etik:  

Nytteetik (lykkeetik, utilitarisme, Bentham og 

Mill, målet helliger midlet, mest mulig lykke til 

flest muligt, ender ofte i absurde regnestykker) 

Pligtetik (regeletik, Kant: Det kategoriske impe-

rativ: Handle efter en almen lov + Gør mod 

andre, som du ønsker de skal gøre mod dig jf. 

Jesus) 

Etisk dilemma: klassediskussion. 

Læse Bjergprædiken: Den kristne etik, næstekærlighed udfoldes. "Den barmhjertige samaritaner", Luk 

10,25: Pointen: Næsten er hvem som helst, også din fjende + man er moralsk forpligtet på at hjælpe. 

Diskussion af et nyt næstekærligheds-begreb ved Marie Krarup 

 

Litteratur:  

Hansen m.fl..: USA, Systime 2015: ”Max Weber og den protestantiske etik” (i pdf). 

Hansen, Preben M.: ” Bag om Den barmhjertige samaritaner” (i pdf om Den barmhjertige samarita-

ner): 

http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelsoncan/bagg

rund  

Kvist, Dorte: "Sådan foregår nadveren" religion.dk 

https://www.religion.dk/undervisning/s%C3%A5dan-foreg%C3%A5r-nadveren  

Lykke-Kjeldsen, Carsten mfl.: "Centrale mytebegreber", i Begrebsnøglen til religion, iBog, Systime, besøgt 

12.10.16: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/ Gengivet i pdf-format med tilhørende forkla-

ring (fil: fænomenlogiske grundbegreber af KSP s. 2-4)  

Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012: Siderne 49-64; 70-81; 251-257; 262 

Madsen m.fl.: Kultur og samfund, Systime 2010: Uddrag om reformation fra siderne 123-131 – gengivet i 

pdf-format (pdf: Luther reformation kildetekster HHF 2017) 

Mikkelsen, Morten: "Luthers liv i 7 billeder", religion.dk 23.01.19: https://www.kristeligt-

dagblad.dk/historier/luther  

"Nadver" Gad Religionsleksikon, online på religion.dk https://www.religion.dk/leksikon/nadver  

Nørhøj, Henning: ”10 vigtigste ting om kristendommen”, maj 2005 religion.dk, besøgt 7.11.18: 

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/ti-vigtigste-ting-om-kristendommen 

http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelsoncan/baggrund
http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelsoncan/baggrund
https://www.religion.dk/undervisning/s%C3%A5dan-foreg%C3%A5r-nadveren
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther
https://www.religion.dk/leksikon/nadver
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/ti-vigtigste-ting-om-kristendommen
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Nørhøj, Henning: ”10 vigtigste ting om reformationen”, okt. 2008 religion.dk, besøgt 8.11.18:  

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/10-vigtigste-ting-om-reformationen  

Pallesen, Matilde H.: "10 moralske dilemmaer", etik.dk maj 2011, versioneret af læreren. Besøgt første 

gang 30.3.13: http://www.etik.dk/moral/10-moralske-dilemmaer  

Pedersen, Anna R.: ”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste” (i pdf om Den barmhjer-

tige samaritaner): 

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

Religion.dk: ” Kirketræ: Sådan blev kristendommen til”, besøgt 16.1.19: 

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/kirketrae  

Rydahl, John: "Overgangsritualer", religion.gyldendal.dk, besøgt 9.11.16, (Ritualanalyse - bryllup PP).: 

http://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Overgangsritualer.aspx 

"Sådan foregår et kirkebryllup", folkekirken.dk, besøgt 9.11.16 (Ritualanalyse - bryllup PP): 

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup 

Vangshardt, Rasmus: "Hvad er nytteetik?" og ”Hvad er pligtetik, religion.dk juli 2010, besøgt 04.04.14: 

http://www.religion.dk/viden/hvad-er-nytteetik samt http://www.religion.dk/viden/hvad-er-

pligtetik (begge tekster i pdf: ETIK) 

Video: 

Hedman, Rikke (red.): 5 skarpe om kristne ritualet, Danmarks Radio (DR K), 2014 

Hedman, Rikke (red.): 5 skarpe om Luther, Danmarks Radio (DR K), 2014 

Jacobsen, Sasja: "Kirkebryllup", youtube.com, oploaded 31.01.11, besøgt: 09.11.16: 

https://www.youtube.com/watch?v=grx6RMNRXkY  

Kristeligt Dagblad på youtube, maj 2011, besøgt 29.11.17: 

https://www.youtube.com/watch?v=uazNCE7ZlyY  

Læste kilder:  

Luther, Martin: ”Om tro og gerninger” fra Om et kristenmenneskes frihed (1520) og ”Om det almindelige 

præstedømme” fra Til den kristne adel (1520) fra www.martinluther.dk (pdf: Luther reformation kilde-

tekster HHF 2017) 

Kildetekster fra NT (evangelier):  

Luk 10,25‐37: "Lignelsen om den barmhjertige samaritaner" (pdf: Den barmhjertige samaritaner) 

Uddrag fra Mat 1; Markus 1; Johs 1 (i Grundbog til Religion C s. 57) samt følgende uddrag af NT (bl.a fra 

Bjergprædiken): ”Om vrede”: Mat 5,21-30; ”Om fjendekærlighed”: Mat 5,43-48; ”Den gyldne regel”: 

Mat 7,12 (pdf’en Frelse og budskab) 

"Den apostolske trosbekendelse", Den danske Salmebog (i uddrag i Grundbog til Religion C) 

Omfang 36 lektioner, samlet sideantal: 79,8 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

Følgende krav i bekendtgørelsen er mødt: 

Et forløb om kristendommen (min. 30%) behandlet i følgende perspektiver: 

Globalt, europæisk, dansk; Formativt, historisk og nutidigt; Tekst fra: GT og NT samt 

nutidige tekster. Kildelæsning: indefra- og udefra-perspektiver. 

Feltstudium samt et veldefineret religionsfagligt emne (etik). 

Væsentlige 

arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles 

tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af for-

skellig it.  

 

 

Titel 4 Islam, 14 lektioner, 6.3.19-3.4.19 

Indhold Om at være muslim s. 90-91 + fagbegreber s. 14 i Grundbog til rel c 

Helligsteder: Axis mundi fra religion.dk + Mekka med Kaba.en som centralt helligsted. Qibla: Bederet-

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/10-vigtigste-ting-om-reformationen
http://www.etik.dk/moral/10-moralske-dilemmaer
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/kirketrae
http://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Overgangsritualer.aspx
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-nytteetik
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-pligtetik
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-pligtetik
https://www.youtube.com/watch?v=grx6RMNRXkY
https://www.youtube.com/watch?v=uazNCE7ZlyY
http://www.martinluther.dk/
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ning mod Mekka. Muhammed: Modtager åbenbaringer fra ærkeenglen Gabriel på vegne af Gud – han 

er den sidste profet (der kommer ikke andre) og Koranen tænkes som en rettelse af jødernes og de 

kristnes religion. Jesus anerkendes som profet, men ikke en gudssøn.  

CL: Lav planche om hhv. Skrifter i Islam + Muhammed: Islams profet og stifter + De fem søjler:  

Bekendelse, bøn, almisse, faste, valfart. + Sharia: "Vejen" (dvs. vejen til Gud) 

Jan Hjarpe: 4 begreber: Fundamentalisme (teokrati) vs. sekularisme og traditionalisme vs. Modernisme. 

Modernister ønsker tilpasse religionen til verden og plukker i den (senmoderne træk). Der findes dog 

kombien med konservative, fundamentalistiske modernister, ofte inden for islamisme (politisk islam), 

så religion bliver et påskud for en ideologisk kamp (afsekularisering). 

KILDELÆSNING: Mawdudi og Sherin Khankan + placering inden for Hjärpes begreber ud fra kil-

dernes religiøse position. 

Koran: Sura 1,1-7 (viser Allahs almægtighed) Hadith (om Muhammeds sunna/tradition): "Ægteskab"  

DR: 5 skarpe om islam: 

Nr. Navn Formål/notat 

1 Allah – den 

skjulte Gud 

Sammentrækning af Al Ilah: Guden i bestemt ental (betydning: Der er kun én): Monoteisme. Tros-

bekendelsen: ”Det er kun en Gud og Muhammed er hans profet.” Muhammed er ikke en gudssøn, 

men profet, et sendebud netop kun et msk. 

Gud har sendt Koranen som et tegn til msk. Guds direkte tale. Jesus kan sammenlignes med Kora-

nen, da det er den fysiske udgave af Gud. 

2 Mennesket 

Muhammed 

Han er et forbillede for muslimer. I Hadith-litteraturen læser man om Muhammeds sunna (hans 

tradition/handlinger). Profet: Et Guds talerør. Åbenbaringer fra år 610. Mundtligt overleveret, men 

traditionelt set som Guds direkte og ufejlbarlige tale til mennesket 1:1 

3 Islam i 

Verden 

Mekka: Muhammeds fødested, den helligste by, qibla: Bederetning mod Mekka, hvor Kaba’en står 

(tom bygning, der er symbol på Guds eksistens). Hertil går valfarten, som en muslim skal på én 

gang i livet. Media: Næsthelligste by, hvor Muhammed boede til sin død. Moske: De lokale hellig-

steder, opbygget over Muhammeds hus i Medina. Man holder fredagsbøn i moskeen. Har en social 

funktion. 

4 To slags tid Tidebøn (én af de 5 søjler): man beder 5 gange i løbet af døgnet. Kommer fra påbud i Koranen. 

Fasten i Ramadanmåneden er også en hellig tid. Syge og svage behøver dog ikke faste. Den kosmi-

ske tid: Gud skaber verden på et best. Tidspunkt – begyndelsen. Msk. Lever i tiden som en prøve 

før døden. Dommedag: Slutningen, verdens undergang. Dommen til himmel el. helvede. 

5 Handlinger 

og ritualer 

De 5 søjler: Grundlæggende og obligatoriske ritualer:  

Shahada: Trosbekendelsen; Salah: Fem daglige bønner; Zakat: Almisse; Sawm: Faste; Hadj: Valfart til Mekka 

Jihad: et forsvar for troen og den personlige anstrengelse for at leve godt, ofte misforstået som 

hellig krig. Omskærelse: Et rituelt tegn på kroppen – et tilhørsforhold. Ikke et påbud, men da 

Muhammed var omskåret anser man det for sunna (profetens eksempel, hans tradition) 

 

Eget materiale: ”Analysemodel til religiøse tekster” pdf 

Litteratur 

Lenti, Camilla: ”Hvad er islamisme”, religion.dk april 2009 (som pdf)  

Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012: Siderne 89-118 (kap. 4 om islam) 

Madsen m.fl.: Kultur og samfund, Systime 2010, s. 43-45 (pdf-fil om Jan Hjärpes begreber) 

Mogensen, Anna: "Axis mundi - verdens midte er mange steder", religion.dk april 2007, besøgt 14.04.14: 

http://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mangesteder (i pdf) 

Nørhøj, Henning: "De ti vigtigste ting at vide om islam", religion.dk, maj 2005, besøgt 14.12.16: 

http://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam 

http://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mangesteder
http://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam
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Læste kilder: 

Hizb ut-Tahrir: "Hizb ut-Tahrirs formål", fra hjemmeside, gengivet i Grundbog til rel. c 

Demokratiske muslimer: "Islam kan forenes med demokrati", læserbrev i JP, gengivet i Grundbogen 

Khankan, Sherin: "Koranen kan tilpasses enhver tid og ethvert samfund", Jyllands- Posten, 05.12.2001 

(i Kultur og samfund pdf) 

Mawdudi, Mawlana: "Regeringer er stedfortrædere for Gud", islamica. tripod.com (ukendt dato) (i 

Kultur og samfund pdf) 

Koran og Hadith: Sura 1,1-7 og "Ægteskab" efter Anas Ibn Malik, Al-Bukharis hadith-samling 

Video:  

Hedman, Rikke (red.): 5 skarpe om islam, Danmarks Radio (DR K), 2014 

Omfang 14 lektioner, samlet sideantal: 31,1 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

Følgende krav i bekendtgørelsen er mødt:  

Islam i et formativt, historisk og virkningshistorisk perspektiv. Islam set i globalt per-

spektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst. Tekster fra Kora-

nen, hadith samt nutidige tekster.  

Progression: Selvstændigt arbejde med analysemodel ud fra taksonomien. 

Væsentlige 

arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles 

tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af for-

skellig it.  

 

 

Titel 5 Buddhisme, 15 lektioner, 10.4.19-15.5.19 

Indhold Buddhalegenden: Prins Siddhartha Gautamas liv illustrerer middelvejen (den ottelede vej) + Benaresta-

len. Øvelse: Gentegne samsara: Genfødslernes hjul. De tre rodårsager, de 6 genfødselsverdner, de 12 

led + Karmaloven + Trosbekendelsen/de tre tilflugter + Kildelæsning: Txt1 (Hansen) s. 145 og txt2 

(Logan) s. 146 + sammenligning m. tre praksisformer: Nirvanisk buddhisme, Karmisk buddhisme og 

Apotropæisk (magisk) buddhisme 

Tre billeder: s. 151: Tiggermunk modtager ris af lægfolk, som så får god karma + Billeder s. 150: Mange 

små daglige ritualer, der er præget af apotropæisk buddhisme, dennesidig.  

Retninger: Hinayana/Theravada; Mahayana; Vajrayana/tibetansk buddhisme. Filmen Little Buddha viser 

dette.  

Benarestalen: Buddha forklarer Dharmaen for sine disciple (kan sammenlignes med Bjergprædikenen). 

Sammenligning med Jesus – havde også en overnaturlig fødsel.  

Analyse af http://buddha.dk/buddhisme/diamantvejsbuddhisme/  

Google-buddhisme og ”Mig og Gud og Mig” – tekst om individualiseret senreligion. 

 

Litteratur: 

Højbjerg, Mette: ”Google-buddhisten er landet”, Politiken, okt. 2011 

Laursen, Søren K.: “Buddha-legenden er sammensat af flere kilder”, religion.dk, 13. juni 2008, be-

søgt 28.2.17: https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-buddhisme/buddha-legenden-er-

sammensat-af-flere-kilder 
Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C, 2.udg. Systime 2012: Siderne 143-153; 156-162; 164-170 (kap. 6 

om buddhisme) og s. 270-276 (om metoder og deltagerobservation) 

Vigilius, Manuel: ”Mig og Gud og Mig”, Ud & Se, okt. 2004 

 

Læste kilder: 

Borup, Jørn: ”Buddhalegenden, kort udgave” Forlaget Univers  

http://buddha.dk/buddhisme/diamantvejsbuddhisme/
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Hansen, Nanna H.: ”Jeg vil gerne elske alle levende væsner lige højt” fra Politiken i Madsen m.fl.: 

Grundbog til Religion C, s. 145 

Karma Kadjy-linjen i Danmark (hjemmeside til analyse): http://buddha.dk  

Logan, Pamela: ”Øjenvidne til en tibetansk himmelbegravelse” oversat fra alumnus.caltech.edu i Mad-

sen m.fl.: Grundbog til Religion C, s. 146 

Video:  

Hedman, Rikke (red.): 5 skarpe om buddhisme, Danmarks Radio (DR K), 2014 

Karma Kadjy-linjen i Danmark (video til analyse: https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg 

Omfang 15 lektioner, samlet sideantal: 33,2 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

Følgende krav i bekendtgørelsen er mødt: 

En fjerde, levende religion med global udbredelse (buddhisme), centrale religiøse fæ-

nomener, arbejde med tekster og andet dokumentarisk materiale, herunder billeder og 

lyd samt video og netbaseret tekst. En ikke-semitisk, ikke-monoteistisk religion. 

Væsentlige 

arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles 

tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af for-

skellig it.  

 

http://buddha.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg

