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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb: Brillekursus - introduktion til religion i KS 

Titel 2 Særfagligt forløb: Jødedom 

Titel 3 Fællesfagligt forløb: Indvandring, integration og medborgerskab 
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Titel 1 

 

Brillekursus: Introduktion til religion i KS 

Indhold  

• Grundbogen til religion C (I-bog, Systime). Der er anvendt følgende si-
der:  

o Hvad er religion? (ID: p140) 

o  Indefra/udefra  (ID: c975 og c 976) 

o Religion i det senmoderne samfund (ID: p138) 

o Fakta om religion i det senmoderne samfund  (ID: p139) 

• Kompendium: Religionsfænomenologiske grundbegreber.  
Kompendiet er sammenskrevet af dele fra Gads Religionsleksikon på re-
ligion.dk og Begrebsnøglen til religion på systime.dk, med et omfang på ca. 8 
normalsider.  

Omfang 

 

6 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

• Religionsociologiske begreber 

o Sekularisering 

o Affortryllelse – genfortryllelse 

o Synkretisme 

o Pluralisme 

• Religionsfænomenologiske grundbegreber 

o Myter (herunder kosmologi og eskatologi) 

o Axis mundi 

o Kosmos og kaos 

o Overgangsritual 

o Bøn 

o Ofring 

o Helligt og profant 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde, matrixgrupper 

• Pararbejde 

 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=140&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c975
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p138
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p139
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Titel 2 

 

Jødedom 

Indhold • Grundbogen til religion C. Der er anvendt følgende sider 

o Øjenåbner: Rulleskøjter på Sabbat (ID: p144) 

o Fakta om jødedommen (ID: p145) 

o Jødedommens historiske udvikling (p146) 

o Religiøs praksis i jødedommen (ID: p147) 

▪ Sabbat (ID: p200) 

▪ Synagogen og bønnen (ID: p201) 

o Jødiske forestillinger 

▪ Menneskesyn (ID: p204) 

▪ Højtiden Pesach (ID 205) 

▪ Messias (ID: p206) 

o Model til tekstanalyse (ID: c994; c995; c997) 

• 1. Mosebog, 12, 1-9 (Abrahams udvælgelse) 

• 4. Mosebog kapitel 15, vers 37-41 (Forordning om kvaster på 

kappen) 

• Esajas bog 11 (Om Messias) 

• TV- dokumentar: Strichtly kosher, Chris Malone 2011 

 

Omfang 

 

15 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter  

• Jødedommens historiske udvikling 

• Jødedommens hovedretninger 

• Jødedommens helligskrifter (Tanak og Talmud) 

• Religiøs praksis i jødedommen (fokus på sabbat, bøn og syna-

gogen) 

• Det jødiske menneskesyn 

• Pagtstanken i jødedommen 

o Pesach 

o Spiseregler (kosher) 

o Messias 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Gruppe- og pararbejde 

Individuelt arbejde 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=144&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=146&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=201&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=204&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=205&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=206&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c995
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/12
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/4_Mos/15
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Es/11
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Titel 3 

 

Indvandring, integration og medborgerskab (fællesfagligt) 

Indhold • Fem skarpe om islam 

• Hajj - Pilgrimsrejse til Mekka (BBC-dokumentar) 

• Grundbogen til religion C (I-bog, Systime). Der er anvendt føl-
gende sider:  

o Fakta om islam (ID: p157) 

o Islams historiske udvikling (ID: p158) 

o Religiøs praksis i islam (ID: p159) 

▪ Obligatoriske ritualer (p219) 

▪ Hellige steder (ID: p221) 

o Islamiske forestillinger (ID: p222) 

o Det islamiske samfundssyn (ID: p223) 

o Religionen i spil: Kan man være muslim i det danske sam-

fund? (ID: p161) 

• Profetens himmelrejse i ”Muslimernes religion”, Jens Forman, Sy-

stime 2006 

•  Mehdi Mozzafari: På tro kan demokrati ikke bygges, Religi-

onsportalen, Systime (ID; c2440) 

 

•  Moestrup, Jonas. Hizb-ut-Tahrir: ”Dansk lovgivning er irre-

levant – sharia er vigtigst” 10 Tv2 nyheder. 7 marts 2016. 

Omfang 

 

 15 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter • Islams tilblivelse og historiske udvikling 

• Islams hovedretninger (sunni og shia) 

• Monoteisme 

• Sharia og Sharias kilder 

• Fatwa 

• Haram – halal 

• Valfart som overgangsritual 

• Muslimske idealtyper 

o Fundamentalist 

o Sekularist 

o Modernist 

o Traditionalist 

Væsentligste arbejdsformer • Klasseundervisning 

• Individuelt arbejde 

• Synopsisøvelse med fokus på Hizb ut-tahrir 

 

 

 

 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=221
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=161

