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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin Maj-juni 2022 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF og HFe 

Fag og niveau Religion B 

Lærer(e) Kristian Sandholm Poulsen (KSP), Sidsel Maria Friborg Schwenker (SFS) 

Hold 21ReB22 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Intro og teori 11.08.21-01.09.21, 13,5 undervisningstimer 

Titel 2 Buddhisme  08.09.21-27.10.21, 21 undervisningstimer 

Titel 3 Kristendom  01.11.21-15.12.21, 21 undervisningstimer 

Titel 4 Reformationen 03.01.22-19.01.22, 12 undervisningstimer 

Titel 5 Islam  20.01.22-10.03.22, 22,5 undervisningstimer 

Titel 6 New Age  13.03.22-28.04.22, 16,5 undervisningstimer 

Titel 7 Repetition og projekt 02.05.22-16.05.22, 10,5 undervisningstimer 
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Titel 1 Intro teori (11.08.21-01.09.21) 
Indhold Centrale begreber: 

 Religionsdefinition (Durkheim): Religion er et system af forestillinger, praksis, som 
inddrager noget helligt (noget ’adskilt’) i et fællesskab. 

 Metoder (religions-fænomenlogi/indhold vs. religions-sociologi/form) 
 Verdensreligioner  

 De østlige med cirkulær tidsopfattelse: Hinduisme (ca. 8000 år), buddhisme (ca. 3500 år) 

 De semitiske religioner med linær tidsopfattelse: jødedom (ca. 5000 år) 

 kristendom (ca. 2000 år) og islam (ca. 1400 år) 

 Kildekritik: (indefra/deltager vs. udefra-objektiv og udefra-subjektiv) 
 Tre samfundstyper: traditionel, moderne (ca. siden 1870), senmoderne (ca. siden 

1980) 
 Fire teorier om hvordan man bliver religiøs: deprivation (mangeltilstand), socialisering 

(opdragelse), rational choice (det bedste ”tilbud”), søgning (efter mening) 
 Begreber til senmoderne religion:  

Minimalisme vs. maksimalisme 

Polarisering vs. pluralisme 

Synkretisme/eklekticisme 

Den religiøse aktør/individet der shopper religion 

Affortryllelse vs. genfortryllelse (individplan) 

Sekularisering vs. afsekularisering (samfundsplan) 

Ikke−institutionaliseret religion (flydende, fx new age) 

 

Kernestof: 
Madsen og Reimick m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime iBog 2021: 

 ”Hvad er verdensreligioner?”: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=187 
og: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=188  

 “Indefra/udefra”: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=143#c975  

 ”Senmoderne religion”: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280 og: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279  

 Hvad er religion: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=278 
 Religions-fænomenologi og religions-sociologi: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=277 og: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=196 

 Fire teorier om religiøsitet: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=196  
Emile Durkheims religionsdefinition (pdf) fra Madsen og Reimick (2009-udgaven) 
 
Supplerende stof: 
Madsen og Reimick m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime iBog 2021:  

 Jødedom: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=145 

 Kristendom.: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285 

 Islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157 

 Hinduisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=163 

 Buddhisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=169 

 Øvelse: ”Eat-n-Meet Jesus”: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=286  

Juergensmeyer, M: “Thinking globally about religion”. Fra The Oxford Handbook of Global 
Religions s. 4. Oxford 2003, fra Systime: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=187 
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Hertil lærerens materiale, fx PowerPoint, findes i TEAMS 
Omfang 18 lektioner a 45 min. = 13,5 undervisningstimer; normalsider: 36,8  
Særlige 
fokuspunkter 

Et kort oversigtsforløb med fagets afgrænsning, kildekritik, metodisk tilgang og anvendelse 
af faglige begreber, inkl. engelsk tekst. Forskellen på fænomenologi (indhold, sammenlig-
ning) og sociologi (form, religion i et psykologisk, socialt perspektiv på et samfundsplan) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 

 
 
 

Titel 2 
 

Buddhisme (08.09.21-27.10.21) 

Indhold Centrale begreber: 
 Opgør med hinduismen: Asketernes opgør med præsteskabet (brahminerne) 
 De fire ædle sandheder (livet er lidese (dhuka), lidelsens årsag (vedhængen), lidelsens 

ophør (nirvana), vejen ud af lidelse (den ædle otteledede vej/middelvejen) 
 Middelvejen (Den ædle otteledede vej): ret anskuelse, ret beslutning, ret tale, ret 

handling, ret levemåde, ret stræben, ret tanke/beslutning, ret koncentration 
 Oplysning (den oplyste tilstand nirvana og den evige udslukkelse parinirvana) 
 Buddhalegenden: Fra prins til asket til oplyst (viser vejen) 
 Buddhanatur (i mahayana) og bodhisattva (tulku i tibetansk buddhisme) 
 Livhjulet/Samsara (rodårsager, genfødselsverdner, årsagskæden osv.) 
 Reinkarnation (Karma og de 5 skandhaer) 
 De tre juveler/tilflugter (Buddha, Dharma og Sangha) 
 Retninger (Theravada/hinayana, Mahayana, Vajrayana/tibetansk/diamantvejen) 
 Tibetansk buddhisme (glidefald, tulkulinjer, d. 14. Dalai Lama, tantra) 
 Vestlig buddhisme, d. 16. Karmapa, Lama Ole, konvertitbuddhisme (diamantvejen) 
 Spiros praksisformer (nirvanisk, karmisk og aprotopæisk/magisk) 
 Benarestalen (Buddhas prædiken med de fire ædle sandheder og middelvejen) 
 Meditation (i øst en rituel praksis for at tilintetgøre egoet, i vest selvoptimering og 

mindfulness)  
 Symbiose mellem munke og lægfolk: Lægfolk giver ris, modtager god karma 
 

Kernestof:  
Grundbogsmateriale:  
Madsen, Reimick m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime iBog 2021: 

I øst og vest: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=168   
Klassisk buddhisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=234  
Faktaside: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=169   
Historisk baggrund: https://buddhisme.systime.dk/?id=139   
Upanishaderne: https://buddhisme.systime.dk/?id=146  
Mahayana: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=235  
Tibetansk buddhisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=237  
Spiros paksisformer: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=171  

Nielsen, Anders: Buddhisme, introduktion og tekster, Systime, e-bog besøgt 2020:  
Buddhalegenden: https://buddhisme.systime.dk/?id=150  
Benares: https://buddhisme.systime.dk/?id=151  
Vajrayana: https://buddhisme.systime.dk/?id=180   
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Tulkulinjer: https://buddhisme.systime.dk/?id=181   
Buddhisme i DK: https://buddhisme.systime.dk/?id=182  
Immigranter og konvertitter: https://buddhisme.systime.dk/?id=183   

Walter, Jens og Vivi ”Tibetansk buddhisme”, 2005: https://religion.systime.dk/?id=888  
   
Film:  
DR Kultur 2014: "5 skarpe om buddhisme", adgang med unilogin: 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/programmer-om-buddhisme  
Kristian Leth/DR 2013: Den 2. dimension: https://www.dr.dk/drtv/se/den-2-

dimension_165780  
Religionsnørden på youtube "Buddhisme introduktion": 

https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw   
Diamantvejsbuddhisme i Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg  
 
Kilder:  
- ”Benarestalen” (i Benarestalen - uddrag m ordforkl.pdf) 
-”Buddhalegenden” (i Buddhalegenden - kort m ordforkl.pdf) 
- Tre kilder: https://buddhisme.systime.dk/?id=c309  

Citat 3. Om tåben (1. årh. f.v.t.) Sutta-Nipata 
Citat 4. Om munken (1. årh. f.v.t.)  Dhammapada - Buddhas læreord 
Citat 5.  Geshe Pema Samten (Center for Tibetansk Buddhisme) 

- Kildetekst 1 og 2: ”Jeg vil elske alle levende væsner lige højt” og ”Øjenvidne til tibetansk 
himmelbegravelse”: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c652  
- Hjemmesideanalyse af www.buddha.dk (diamantvejsbuddhisme i Danmark) 
-”Meditation” fra buddha.dk, fra Karma-Kadjy-skolen i Danmark, besøgt juni 2021: 
http://buddha.dk/meditation/  
- Billeder https://buddhisme.systime.dk/?id=183  
 
Supplerende stof: 
- Samsara: https://www.religion.dk/leksikon/samsara   
- Om tulkuer: https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-buddhisme/buddhistiske-
lrerskikkelser    
- Om de to Karmapa’er: https://www.religion.dk/er-splittelsen-i-tibetansk-buddhisme-paa-
vej-til-heling  
 
Film (supplerende):  
-”De skrev historie: Dalai Lama”, Kretz og Gjerulf, DR2 2006 (kontakt læreren for adgang) 
- Video: Bertolucci, Bernardo: "Little Buddha", 1993 (uddrag med mandala og udvælgelse fra 
- 1:49:15 til 1:51:40): https://youtu.be/W1xjuDdpeSA?t=6555  
 
Hertil lærerens materiale, fx PowerPoint, findes i TEAMS 

Omfang 28 lektioner a 45 min. = 21 undervisningstimer; normalsider: 56,4 
Særlige 
fokuspunkter 

Buddhismens tidlige udviklingshistorie, dogmer, fremtrædelses- og praksisformer samt dens 
virkningshistorie i vesten, herunder særligt i Danmark. Både klassiske og nutidige tekster. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 
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Titel 3 
 

Kristendom (01.11.21-15.12.21) 

Indhold Centrale begreber:  
 Kende forskel på Det gamle testamente (den jødiske bibel med skabelsen og synde-

faldet og moseloven) og Det nye testamente (evangelierne om Jesus, Paulus breve og 
Johannes Åbenbaringen (dommedag); de kristne læser GT som en profeti om Jesus) 

 Jesus var jødisk reformator (kristendommen baserer sig på opgøret med moseloven i 
det gamle testamente, fra en etnisk, partikulær og dennesidig lov- og frugbarhedsreli-
gion til en universel, hinsidig tros- og frelsesreligion) 

 Den historiske Jesus vs. den mytiske Kristus (og hvordan det er fremstillet forskelligt 
i evangelierne fra den meget jødiske i Matt. til den meget guddommelige hos Johs.) 

 Pagt (Troen på Jesus er en ny pagt, der træder i stedet for moseloven) 
 Den kristne grundmyte (Kristendommens ”plot” med problemmyten Syndefaldet vs. 

løsningsmyten Jesu offer, der soner arvesynden og genopstandelsen) 
 Treenigheden (Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Helligånden) 
 Det centrale i Bjergprædikenen, herunder omtolkningen af loven: Jesus opfylder lo-

ven, og der er kun næstekærligheden som det eneste bud.  
 Etikken med Matt. Det dobbelte kærlighedsbud (elsk Gud og din næste som dig selv) 

og Matt 7,12 (gør mod andre…) og fjendekærlighed 
 Bjergprædiken: gerningsaspekt vs. motivaspekt (det er tanken, der tæller); noget for 

noget vs. noget for intet; to kærlighedsudtryk: eros og agape, det dobbelte kærlig-
hedsbud, næstekærlighed, absolut tilgivelse 

 Forskellige fortolkninger af syndefaldet i moderne prædikener (Kathrine Lilleør: at 
tvivl på Gud; Ole Nyborg: Fremmedhed overfor naturen og andre)  

 
Teori:  

 Mytebegreber (kosmologi/goni, antropologi/goni, teologi/goni, apokalyp-
se/eskatologi, ætiologi, trickster-figur) 

 Myte og ritual (myten er indholdet, ritualet er formen, der gennemspiller myten (mest 
tydelig i kultdrama)) 

 Honkos og Schjødts ritualtyper (årstidsritual, overgangsritual, kriseritual, kultdrama) 
 Funktionalistisk ritualteori (Van Genneps tre faser i overgangsritualet: separation, li-

minalfase og inkorporation; Turners begreber communitas og antistruktur) 
 Fænomenologisk ritualteori (Eliades begreber: Det hellige vs. det profane (rent vs. 

urent), hierofani og Axis mundi (verdensakse); Podemann Sørensen tre planer: det ri-
tuelle plan, det mytiske plan, virkningens plan). 

 
Kernestof:  
Lauersen, Søren Korshøj: Kristendom, systime iBog:  
 - Den kristne grundmyte fra syndefald til den nye pagt:  

https://kristendom.systime.dk/?id=c813  
https://kristendom.systime.dk/?id=179 
https://kristendom.systime.dk/?id=180 
https://kristendom.systime.dk/?id=181 

Lykke-Kjeldsen m.fl.: Begrebsnøglen til religion, Systime iBog:  
 - Myteteori: 
 https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=148  
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- Ritualteori: 
 https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=159  
 https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=160 
 https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=161 
Madsen, Reimick m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime iBog: 
 - fakta om kristendommen: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285     
 - Historisk Jesus vs. den mytiske Kristus i evangelierne:  
 https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=289   
 https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288  
 - Jesusbilleder: 
 https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=294  
 
Andet (pdf’er i TEAMS):  

- Følner, H og Lindhardt, S. B. Lund: Kuplen, muren, graven. Gyldendal 2002, 161-162 i pdf’en 
”Den kristne grundmyte” 

 
Film:  
- Religionsnørden på youtube: "Kristendom basis 1": 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE 
- DR Kultur: ”5 skarpe om kristendommen” og ”5 skarpe om Jesus” samt ”5 skarpe om 

kristne ritualer” – find de pågældende udsendelser her: 
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe-om-kristendommen    

 
Kilder fra biblen: 
GT: 
- 1. Mos 1,1-2,24 (Skabelsen og syndefaldet) fra 
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=179  
- 2. Mos 20,1-21 (De ti bud): fra https://kristendom.systime.dk/index.php?id=180  
NT:  
- Mat 1, Mark 1 og Johs 1 (i uddrag): https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1258  
- Bjergprædiken Matt. Kap. 5-7 (som pdf og i mangaudgave i TEAMS) 
 
Andre kilder:  
- Lilleør: ”Prædiken Trinitatis” om syndefald, 2010: https://kristendom.systime.dk/?id=c719  
- Nyborg: ”Syndefaldet og det moderne menneske” olenyborg.net: 

https://kristendom.systime.dk/?id=c720  
 
Supplerende stof: 
Lærernes materiale i TEAMS -> Kristendom 

- Ritualanalyse af vielsen (flere filer om emnet og her: Kort beskrivelse af vielsesritualet: 

https://www.snoldelevkirke.dk/m/page/912/s%C3%A5dan-foreg%C3%A5r-en-vielse-i-kirken 
- https://www.kristendom.dk/bryllup/vielsesritualet 
- Forskellige PowerPoint 
- KSP om baptisme på www.kortlink.dk/2eaag   
- Sarahs dåb (2:14 min.): https://www.youtube.com/watch?v=4shTbMz4tK0 
- Screencast:  
          https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/ETA6CQcRQD5NpDpZLSIek_QBnmJEfR9fULkZ1ksJn3T44A  
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- Ekskursion til kirke online på google maps: 
https://www.google.com/maps/@55.7213268,12.5281083,3a,75y,104.1h,99.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPRpcj72jg6-
rcqmkelOUn1p6U0EpDcPAWc60Lq!2e10!7i13312!8i6656 

 

Omfang 28 lektioner a 45 min. = 21 undervisningstimer; normalsider: 58 
Særlige 
fokuspunkter 

Kristendommens tidlige udviklingshistorie, fremtrædelses- og praksisformer samt dens virk-
ningshistorie, herunder i Danmark. Fokus på dogmer, det grundlæggende narrativ og etik 
samt myte- og ritualteori. Tekster fra GT, NT og nutidige tekster. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 

 
 
 
 

 
 
 

Titel 4 
 

Reformation (03.01.22-19.01.22) 

Indhold Centrale begreber:  
 Reformationen som et religiøst brud (top-down) 
 Luthers liv og opgør med katolicismen (fx de 95 teser, opgør med gerningsretfærdig-

hed) 
 Toregimentelære og sekularisering (det åndelige og det verdslige regimente, utilsigtet 

sekularisering og kirken som statskirke) 
 Det almene præstedømme (opgør med den gejstlige stand) 
 Opgør med afladsbreve (man kan ikke købe sig til frelse) 
 Kun frelse via tro 
 Kun skriften tæller (skriftfundamentalisme, Luther oversætter biblen til tysk for at 

lægfolk kan læse den) 
 Kun to sakramenter (nadver og dåb er indstiftet af Jesus) 
 Protestantisk arbejdsetik og prædestination (utilsigtet kapitalisme og forudbestem-

melse) 
 Inderlig tro og et personligt gudsforhold 
 Luthers på virkning: Menighedsråd og statens ansvar for de udsatte (demokrati og 

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

og den protestantiske etik.pdf) 
Madsen, Reimick m.fl.: Kultur og samfund, Systime 2011: 
 - ”Reformationen – et religiøst brud” i Luther reformation kildetekster HHF 2017.pdf 
 
Artikler:  
Mikkelsen, Morten, Kristeligt Dagblad: ” Luthers liv i 7 billeder” 2016: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther   
Hjortshøj og Mohnike: ”Greta Thunberg: En sekulær munk” i pdf’en af samme navn (fra 

ALTAS, nov. 2020) 
Toregimentelære og sekularisering (HHF 2020).pdf: Gads religionsleksikon på religion.dk, 

besøgt sept. 2020: https://www.religion.dk/leksikon/toregimentel%C3%A6ren og: 
http://www.religion.dk/leksikon/sekularisering  
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Eistrup, Eva: ”Hvis Luther levede i dag, kunne han dømmes efter imamloven”, Dagbladet 
Information feb. 2017 (Stjernfelts kritik af Luther), besøgt 19.1.22: 
https://www.information.dk/kultur/2017/02/luther-levede-dag-doemmes-imamloven  

 
Film: 
DR Kultur: ”5 Skarpe om Luther”: https://www.youtube.com/watch?v=2OALSdC15hY  
 
Kilder:  
Drejergaard, Kresten "Kristendom og politik fra Luther til EU", Fyens Stifts-tidende, 2010 (i 

Luther reformation kildetekster HHF 2017.pdf) 
Luther, Martin: ”Om det almindelige præstedømme” (Til den kristne adel, 1520) og ”Om tro 

og gerninger” (Om et kristenmenneskes frihed 1520) i Luther reformation kildetekster 
HHF 2017.pdf 

Østergaard, Uffe: ”Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, Syddansk Universitets-
forlag, 2003 i Luther reformation kildetekster HHF 2017.pdf 

Tese nummer 1, 36, 45, 52, 62 og 94 af Martin Luthers 95 teser mod afladen, 31. oktober 1517, 
Oversat af Thomas Reinholdt Rasmussen, 2013: 

 https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/9/3/8/c/938c6dc99506468c8e9df889cf28889260d3ac49/Martin%20Luthers%2095%20teser%20mod%20afladen.pdf 
Katolsk syn på frelse: Katolsk pjece og Den Katolske Kirkes Katekismus:  Fra Den Katolske Kir-

kes Katekismus, artikel 1993 og 2008 (i filerne Kildetekster i TEAMS) 
Billeder – fra før og efter reformationen: (fra Luther reformation kildetekster HHF 2017.pdf): 
   -  Alterbordforside (1561): Thorslunde kirke. Foto: Nationalmuseet. 
   -  Gregorsmessen (1479): Fra predella på højtalertavle, Aarhus domkirke. 
 
Supplerende stof: 
DR: ”1000 års tro: Reformationen i Danmark”: 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/1000-aars-tro  
Video med Greta Thunberg: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3JQ71A/greta-
thunberg-talar-i-fn-vi-kommer-aldrig-forlata-er  
 
Filer i TEAMS til forløbet:  
   - Luther reformation kildetekster HHF 2017.pdf  
   - Toregimentelære og sekularisering (HHF 2020).pdf 
   - Reformationen PP (HHF 2020).pdf 
   - Kildetekster Luther vs. den katolske katekismus (powerpoint og wordfil) 
 

Omfang 16 lektioner a 45 min. = 12 undervisningstimer; normalsider: 32,7 
Særlige 
fokuspunkter 

Et religionsfagligt emne: Religiøse brud, fokus på reformationen. Luthers centrale pointer og 
deres virkningshistorie i samspil med kapitalisme, sekularisering, velfærd og folkekirken.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 
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Titel 5 
 

Islam (20.01.22-10.03.22) 

Indhold Centrale begreber:  
 Muhammeds liv og islams grundlæggelse i 600-tallet, centrale helligsteder (axis 

mundi), Mekka og Medina 
 De 5 søjler: Obligatoriske ritualer, trosbekendelsen, fasten, almissen, valfarten, tide-

bønnen 
 Helligtekster: Koran og hadith (profetens sunna) 
 Shia (”Alis parti”) og Sunnni (”tradition”): splittelse og oprettelsen af kalifatet under de 

fire retledede kaliffer 
 Sharia: lovgivning, 5 retsskoler, 4 kilder til sharia (koran, hadith, analogi og enighed) 
 Hjärpes skalaer: minimalisme vs. maksimalise, traditionalisme vs. modernisme, seku-

larisme vs. fundamentalisme (teokrati), passiv (kvietisme) vs. aktiv (aktivisme). 
 Fænomenologi: Kabaen som Axis mundi, hierofani (tilsynekomst), antistruktur (limi-

nalfase) og communitas (fællesskab), valfarten som kollektivt overgangsritual, repeti-
tion af myte- og ritualteori, rent og urent (hellig vs. profant). 

 Konversionsteori (sociologi): Ramos 7 stadier: kontekst, krise, søgen, møde, interak-
tion, forpligtelse, konversion. Indefra: En pludselig begivenhed. Udefra: en lang pro-
ces. 

 Faglig tekstlæsning: Finde centrale ”indefra-begreber” i en religiøs tekst og så sætte 
”udefra-begreber” på (med pileøvelse) 

 Faglig argumentation: Slap vs. skarp (finde belæg i teksten, uddybe iagttagelser i tek-
sten, sætte ind i en sammenhæng) 

 Taksonomi: Nå fra det redegørende til det fortolkende og perspektiverende niveau. 
 Værklæsning af Tarek Ziad Hussein: ”Det sorte skæg”, Gyldendal 2018: Husseins 

opvækst som dansk muslim, hans formål med bogen (at modargumentere danskere 
med fordomme og ekstreme muslimer), målgruppen: Unge muslimer. Peger på løs-
ninger, fx imam-uddannelse og opblødning af strenge regler for fx ægteskab samt op-
lysning til danskere om islam. 

 
Kernestof:  
Muslimer og helligtekst: 
 https://islam.systime.dk/?id=147   
Om Islams historiske udvikling: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158 
Religiøs praksis i islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=159 
Splittelsen i shia og sunni: 
 https://islam.systime.dk/?id=199   
Religiøs praksis: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=159   
Det islamiske samfundssyn: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223   
Jan Hjärpes parameter/idealtyper: https://islam.systime.dk/?id=231   
De 5 søjler: https://islam.systime.dk/?id=152   
Konvertitter: https://islam.systime.dk/index.php?id=236  
Rambos 7 stadier: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c979  
DR Kultur ”5 skarpe om islam”: https://www.dr.dk/undervisning/religion/andre-

dokumentarer-om-islam   
Mogensen, Anna: ”Axis mundi”, religion.dk April 2007, besøgt 1014 (i pdf’en: Axis Mundi – 

religion.dk.pdf) 
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Schiller, Elsebeth: “Hvad er konversion?” religion.dk marts 2012, besøgt 2015: 
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-konversion   
 
Kilder:  
Sura 1: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=222#c540  
Sura 2: Pdf’en “Koranen sura 2 – Koen”, uddrag 
Kassem mf./Demokratiske muslimer og Hitz ut-Tahrir: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=161   
Khankan, Sherin: „Koranen kan tilpasses en hver tid”, JP, 2001, i pdf’en Tekster til Hjärpe 
Konvertit: https://www.youtube.com/watch?v=oEd0adxTrW8  
Søndergaard, Britta: ”Allahs danske tilhængere”, Kristeligt Dagblad dec. 2012 
DR2: ”De omvendte: Imam og hippien”, 2010 (fremsøg selv på dr.dk/undervisning) 
 
Værklæsning:  
Tarek Ziad Hussein: ”Det sorte skæg”, Gyldendal 2018, uddrag på 30 sider (pdf i TEAMS) 
 
Supplerende stof: 
“Reformisten” DR om Sherin Khankan:  

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:5ce3c21d6187ab1180d07064    
Leech, Robb: "My Brother the Islamist", BBC 2011, besøgt på CFU (kontakt læreren for 

adgang) + Leech, Robb: "My Brother the Terrorist", BBC 2014, besøgt på CFU 
Lærerens materiale: 
Forskellige PowerPoint i TEAMS, bl.a. om argumentation og taksonomi (pileøvelsen) samt 

Rambos 7 faser 
Om islam generelt: https://docs.google.com/presentation/d/1EfVVaGrED9pZlyrGA7zf4wREsw4-

61WZHqNcAupWs2I/   
KSP Podcast: https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-udvikling 

https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer  
Sidsels jeopardy: https://jeopardylabs.com/play/fem-skarpe-om-islam-3  
 

Omfang 30 lektioner a 45 min. = 22,5 undervisningstimer, normalsider: 77,3 
Særlige 
fokuspunkter 

Islams tidlige udviklingshistorie, dogmer, fremtrædelses- og praksisformer samt dens virk-
ningshistorie i vesten, herunder særligt i Danmark. Både klassiske og nutidige tekster.  
Progression: taksonomi og argumentation. Værklæsning: 30 siders tekst 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 

 
 
 

Titel 6 
 

New Age (13.03.22-28.04.22) 

Indhold Centrale begreber:  
 Den nye tid: Vandmandens tidsalder (jf. astrologi), opgør med old age/de traditionel-

le religioner 
 Flad netværksstruktur, mere individualistisk (ikke hierarkisk), modkultur 
 Senmoderne træk, opstået i 60’erne/70’erne, bl.a. inden for hippikulturen 
 Inspiration fra: Teosofi og antroposofi (religion og videnskab har samme ophav), 

spiritisme (åndekommunikation) 
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 Monisme/holisme: Helhedstænkning - alt er den samme energi 
 Årsager: globaliseringen og øget informationsteknologi, samt synkretisme  
 Selvspiritualitet: Immanens/iboende guddommelighed (modsat transcendens, hvor 

det guddommelige er udenfor kroppen) 
 Selvoptimering og privatisering: Den religiøse aktør shopper religion i det religiøse 

supermarked 
 Kommercialisering: fra modkultur til mainstream – ofte tjener deltagerne penge ved 

at afholde healing, udgive bøger og workshop 
 
Kernestof:  
Lærebog: Haaning og Lauersen: ”Religionsportalen”, systime ibog, besøgt april 2021:  
Om globalisering: https://religion.systime.dk/?id=657 og: 

https://religion.systime.dk/?id=681  
Om New Age: https://religion.systime.dk/?id=834    
     OG: https://religion.systime.dk/?id=847   
Trosforestillinger: https://religion.systime.dk/?id=792  
New age teknikker og metoder: https://religion.systime.dk/?id=798  
 
Kildetekster:  
Virkmann, John: ”En meditationsoplevelse” (pdf: Prøveeksamen New Age) 
Lysetshus.dk: ”Lyset”, (pdf: Prøveeksamen New Age) 
 
Video (til analyse): 
Lydhealing på Anders Lund Madsen: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCvd0zBywLI&feature=youtu.be 
Mindful spisning med Stina Bavnhøj: https://www.youtube.com/watch?v=9SBQSA_ZOG0  
Yoga med Helle Johansen: https://www.youtube.com/watch?v=DhLTFxoSPQw  
Guidet meditation med Martin Kirkevang: 

https://www.youtube.com/watch?v=E22Xqe06MKg  
 
Supplerende stof: 
 
Lyd og film: 
“Den nye tid”, sang fra den danske version af musicalen Hair: 

https://monique.dk/project/hair-1996/aquarius-den-nye-tid/  
Chokolademeditation med DR3: https://www.youtube.com/watch?v=C5r8tPy4Ykk  
 
Hjemmesider:  
Kiras facebookside: https://www.facebook.com/InnerBalanceByEvaogKira/  
Kiras hjemmeside: http://inner-balance.dk/  
Samt lærerens materiale (powerpoint) og elevernes egen research af teosofi, antroposofi, 
spiritisme og astrologi (se TEAMS) 
 

Omfang 22 lektioner a 45 min. = 16,5 undervisningstimer; normalsider: 45 
Særlige 
fokuspunkter 

En 4. religion, sociologiske og fænomenologiske begreber knyttet til senmoderne religion. 
Samspil mellem religion, kultur og samfund (senmodernitet) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom lærer- og elevoplæg, tavlenotater, individuelle og fælles notater 
(både analogt og digitalt), gruppearbejde, cooperativ learning, it. 
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Titel 7 
 

Repetition og projekt (02.05.22-16.05.22) 

Indhold Om projektrapport:  
https://religionb.systime.dk/?id=139 
https://religionb.systime.dk/?id=191 
https://religionb.systime.dk/?id=192 
https://religionb.systime.dk/?id=197 
Hertil en del materiale fra foregående forløb  

Omfang 14 lektioner a 45 min. = 10,5 undervisningstimer; normalsider: 13,6 
Særlige fokus-
punkter 

Skrive og aflevere en projektrapport, strukturere og formidle et mundtligt oplæg 

Arbejds-
former 

Primært individuel samt klasseundervisning med repetition 

 


