
 

Side 1 af 15 

Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin maj-juni 21/22 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 2-årigt. 

Fag og ni-

veau 

Religion B 

Lærer(e) Annette Kjærulff Davidsen – Peer Flyvholm 

Hold 21ReB23 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
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Titel 4 Kristendommen i det senmoderne samfund 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 

1 

 

Nordisk religion 

Ind-

hold 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

https://www.religion.dk/leksikon/nordisk-religion Kort introduktion til nordisk religion. 

 

Kort intro til faget.  

Karrierelæringsøvelser 

https://religionb.systime.dk/?id=p222&L=0 

 

Ninian Smarts 7 dimensioner: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989 

 
Myter:  https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148 

 

Øvelse om myter: 

 https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c587 

 

T 8 – Nordisk religion, Leif Carlsen: 

Skabelsen, fra ”Nordiske myter og sagn, Wilhelm Grønbechs gendigtning. 

 
Myteteori.  https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p149 
 

1)  
2) Myten om Balders død og begravelse: 
3) https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c552 

 

4) Quiz  om myteteori 
5) https://forms.office.com/r/mvKNZVn5Zi  

 øvelse 2 og 3: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c394 – 
 
Om Ragnarok: https://faktalink.dk/nordiske-guder/hvad-ragnarok 
 
Om ritualtyper: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p159 
 
om vikingernes  kult -  
Fra Vikingernes tro og tanke, Uffe Hartvig Larsen, 2. udgave, 2. oplag 2001 -baggrundsstof 
 
Om mana og tabu:  
https://religionb.systime.dk/?id=p155&L=0 
Læs også vedhæftede fil, der handler om vølseritualet 
 
 
https://religionb.systime.dk/?id=c602&L=0 øvelse omkring mana og tabu 

https://www.religion.dk/leksikon/nordisk-religion
https://religionb.systime.dk/?id=p222&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c587
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p149
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c552
https://forms.office.com/r/mvKNZVn5Zi
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c394
https://faktalink.dk/nordiske-guder/hvad-ragnarok
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p159
https://religionb.systime.dk/?id=p155&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=c602&L=0
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Mana: Hellig kraft. Udtryk for, at naturfolk, som de gamle vikinger, mente, at der var hellige 
kræfter i naturen.  

Vikingernes tro og tanke, Uffe Hartvig Larsen, 2. udgave, 2. oplag 2001, Tekst 33 -Den æl-

dre Edda Fortællingen om Vølse.  

Vikingernes tro og tanke, Uffe Hartvig Larsen, 2. udgave, 2. oplag 2001, Tekst 29 – Adam 

af Bremen: Kulten i Uppsala. Den officielle kult. 2 s. 

Mircea Eliades ritualteori (om bl.a. axis mundi) : https://begrebsnoeglentilreligion.sy-
stime.dk/?id=p161 (Det handler også om Podemann Sørensens ritualteori) 

Offringer: : https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0  

 
Om Forn Sidr i DK: 
https://mytologi.lex.dk/Forn_Si%C3%B0r 
 
Om Louises blót: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9l4grJ61g&t=16s 
 

Vikingernes tro og tanke, Uffe Hartvig Larsen, 2. udgave, 2. oplag 2001,  Tekst 77 – Forn 

sidr – eksempel på bryllupsritual. 

 

Overgangsritualer:  
 Arnold Van Gennep (1873-1957) 
Øvelse: Bryllup - Se også https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-
foregaar-et-bryllup 
 
 
Model 15: Ritual-analyse  
 

Gudsopfattelser 

-Gudsopfattelser: 

Monoteisme: Tro på en gud 

Polyteisme: tro på flere guder (nordisk rel) 

Panteisme: tro på hellige kræfter i alting (nordisk rel) 

Ateisme: tro på ingen gud    

 

Leif Carlsen, Den kristne religion, Fødsel og død, s. 40-43 

 

 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 36 s 

Sær-

lige 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Ninian Smarts syv dimensioner..  

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p161
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p161
https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0
https://mytologi.lex.dk/Forn_Si%C3%B0r
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9l4grJ61g&t=16s
https://religionb.systime.dk/index.php?id=143#c295
file:///C:/Users/ad/Desktop/Religion%201%20u/Rel%20Care-linen%202122/Øvelse:%20Bryllup
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/saadan-foregaar-et-bryllup
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fo-

kus-

punk-

ter 

 

Myte, rite, samt myte og ritualteori, om vikingernes virkelighedsopfattelse (mana, tabu ) 

 

Vølseritualet, kulten i Uppsala, om nordisk religion i det senmoderne samfund (Forn Sidr) 

 

Moderne bryllupsritual, overgangsritualer. 

 

Vi har haft fokus på at træne følgende: 

̶ ̶ redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion og et veldefineret religionsfag-
ligt emne  

̶ karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige be-
greber og -teorier  

-demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuel undervisning  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 

2 

 

Islam 

Ind-

hold 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

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

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157  

 

Moskeen i islam 

Moskebesøg i Kbh - Hamad Bin Khalifa Civilisation Center  og arbejde med moskeens 

hjemmeside - https://hbkcc.dk/ 

Om moskeen i islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c532 

Guide til, hvordan man opfører sig i en synage og moske: https://www.religion.dk/vi-

den/ferieguide-s%C3%A5dan-opf%C3%B8rer-man-sig-i-synagoger-og-mosk%C3%A9er 

 

Om troen 

https://islam.systime.dk/?id=p151&L=0 
Artikel 1: Gud 
Gud og mennesket 
Fortolkninger af Guds egenskaber 
Teologiske diskussioner om Guds egenskaber 
Artikel 2: Englene 

Artikel 3: Bøgerne 
Artikel 4: Profeterne 
Artikel 5: Dommens dag 
Artikel 6: Skæbnen 

 

 

Om Mekka og valfarten: 

https://www.religion.dk/viden/mekka-muhammeds-f%C3%B8deby om Mekka 
Læs om ritualteori: 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p160  Om overgangsritualer. 
Det handler også om noget, der hedder funktionalistisk ritualteori, og vi skal læse om Victor 
Turner og Emile Durkheim. 
 
 
Om de fem søjler: 
Læs også denne tekst, som stammer fra hadith-samlingerne. Den handler om de 5 søjler: 
https://islam.systime.dk/?id=p240 
 
 
https://www.religion.dk/viden/det-vigtigste-vide-om-islams-fem-s%C3%B8jler 
 
Om islams retninger: sunni - og shia islam: https://religion.systime.dk/?id=p887 NB: I skal 
ikke læse om sufisme. 
 
https://www.thinglink.com/scene/645508318151835650?buttonSource=viewLimits 
Mellemøstens religiøse landkort 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://hbkcc.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c532
https://www.religion.dk/viden/ferieguide-s%C3%A5dan-opf%C3%B8rer-man-sig-i-synagoger-og-mosk%C3%A9er
https://www.religion.dk/viden/ferieguide-s%C3%A5dan-opf%C3%B8rer-man-sig-i-synagoger-og-mosk%C3%A9er
https://islam.systime.dk/?id=p151&L=0
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c283
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c288
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c292
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c294
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c296
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c299
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c300
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c301
https://islam.systime.dk/index.php?id=151#c302
https://www.religion.dk/viden/mekka-muhammeds-f%C3%B8deby
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p160
https://islam.systime.dk/?id=p240
https://www.religion.dk/viden/det-vigtigste-vide-om-islams-fem-s%C3%B8jler
https://religion.systime.dk/?id=p887
https://www.thinglink.com/scene/645508318151835650?buttonSource=viewLimits
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Islam i Danmark og Europa: 
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p317: Islam i Danmark er  mangfoldig. Om Hjär-
pes model. Om Sharia.  Om Sherin Khankan og om ”Kaldet til islam.  
 
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c2054&L=0 Øvelser 
 
 
https://www.religion.dk/leksikon/sharia: mere om Sharia. 
 
 
 
https://religionskritik.systime.dk/?id=p221  
Religionens rolle i det offentlige rum:Tariq Ramadan – at dæmpe vores frygt.   
 
Om islamisme og radikalisering: 
 
 
https://www.religion.dk/l5eksikon/fundamentalisme : Fundamentalisme 
 
 
 
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p175  Islamismens udvikling. I skal kun 
læse indtil afsnittet "Fra målrettet til blind terrorisme". 
 
Dokumentar: Min bror er terrorist, om Robb Leech's halvbror Rich, DR2, 2014 
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&se-
arch=min%20bror%20er%20terrorist&orderby=title&SearchID=18d4055d-8dc0-405f-
99ae-f91f87450f3a&index=1 
 
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p225. Danmarks børn i hellig krig. (Tek-
sten handler om islamisme i Danmark i dag, og den er beskrivelse af Amir, en ung dreng, 
der bliver radikaliseret. At blive radikaliseret betyder i denne sammenhæng, at han tilslutter 
sig en ret ekstrem form for islam.) 
 
 

https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c420  Anne Sophie Hemmingsen  for-

sker i ekstremisme. Hun har opstillet en model, hvor der er 4 årsager til, hvorfor unge til-

slutter sig jihadistiske bevægelser. De fire årsager relaterer sig til, hvilken personlighedstype 

de unge tilhører.  
 
 

https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224  

Dette er en tekst, der udkom i 1998, og afsender er terroristen Osama Bin Laden. Teksten 

er et forsøg på et globalt fællesprogram for forskellige islamistiske bevægelser. 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid i alt 40 s. ca. 

Sær-

lige 

Kompetencer, læreplanens mål, progression -  

https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p317
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c2054&L=0
https://www.religion.dk/leksikon/sharia
https://religionskritik.systime.dk/?id=p221
https://www.religion.dk/l5eksikon/fundamentalisme
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p175
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=min%20bror%20er%20terrorist&orderby=title&SearchID=18d4055d-8dc0-405f-99ae-f91f87450f3a&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=min%20bror%20er%20terrorist&orderby=title&SearchID=18d4055d-8dc0-405f-99ae-f91f87450f3a&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=min%20bror%20er%20terrorist&orderby=title&SearchID=18d4055d-8dc0-405f-99ae-f91f87450f3a&index=1
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p225
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=c420
https://radikaliseringogterrorisme.systime.dk/?id=p224
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fo-

kus-

punk-

ter 

Om trosgrundlag, søjler, retninger (Sunni-shia),  Sharia. Islam i DK, Europa og på globalt 

plan – fundamentalisme og radikalisering i Europa og på globalt plan 

Vi har arbejdet med funktionalistisk ritualteori i forbindelse med valfarten.  

Vi har også arbejdet med Hjärpes teorier i forbindelse med fundamentalisme og radikalise-

ring 

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, virtuelt arbejde, ekskursion til Moske. 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

3 

 

Teori og metode. 

Ind-

hold 

 
https://religionb.systime.dk/?id=p129 
Religionskritik. Om Nietzsche, Freud og Karl Marx. Endelig skal I også læse om Richard 
Dawkins. 

De kommer alle med en kritik af religionen: Nietzsche kritiserer kristendommens begreb 

om næstekærlighed, fordi det hæmmer det frie menneske. Freud kritiserer religion, fordi han 

i kristendommen ser en slags faderprojektion. Karl Marx kritiserer religion, fordi den kan 

være et opium for folket. Og endelig ser Dawkins religion som en ondartet virus. 
Dokumentaren "Den religiøse virus" om Richard Dawkins. 
 
https://religionb.systime.dk/?id=p130 om Mircea Eliade - fænomenologi. M.E. er påvir-
ket af religionspsykologi. Han tager udgangspunkt i modsætningen mellem det hellige og 
profane. 
 

https://religionb.systime.dk/?id=p131 Strukturalisme. Påvirket af sprogvidenskab og ta-

ger udgangspunkter i, at tekster og ideer i det hele taget består af nogle grundlæggende 

strukturer, som har form som modsætninger, 

 
 https://religionb.systime.dk/?id=p131 Strukturalisme. Påvirket af sprogvidenskab og ta-
ger udgangspunkter i, at tekster og ideer i det hele taget består af nogle grundlæggende 
strukturer, som har form som modsætninger. (Lévi-Strauss) 
 

https://religionb.systime.dk/?id=p129
https://religionb.systime.dk/?id=p130
https://religionb.systime.dk/?id=p131
https://religionb.systime.dk/?id=p131
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https://religionb.systime.dk/?id=p132 Funktionalisme- Funktionalismen er påvirket af 
socialvidenskab og sociologi. Man ønsker at se religion som et kollektivt samfundsmæssigt 
system. Emile Durkeim) 
 

https://religion.systime.dk/?id=c4274. Video om strukturalisme 

 
Lektie: Karismatisk ledelse.https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p140 
 
 
Karisma betyder en åndelig gave, og man siger om mennesker, der har en stærk udstråling 
og personlighed, at de har meget karisma. Karismatisk ledelse er et begreb fra sociologien, 
og I skal læse om Max Weber (sociolog), som udarbejdede et begreb om karisma og om den 
karismatiske leder. 
 
I skal også læse om rutinisering af karisma, som handler om, at karismaen knyttes til et fast 
embede. 
 
NB: I skal springe øvelserne over. 
 
I skal læse følgende tekster på klassen: 
Matthæus-evangeliet kap. 16,13-19, Apostlenes Gerninger kap. 3,1-10 og kap 5,12-16 og Ro-
merbrevet kap 1,1-7: http://kortlink.dk/2dys9 

 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

20 s. 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Religionskritik, fænomenelogi, strukturalisme og funktionalisme og karismatisk ledelse. 

Vi har arbejdet med følgende læringsmål: 

̶ 

̶ karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktu-
elle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraper-
spektiver  

-demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 

 

 

 

  

Kristendom 

https://religionb.systime.dk/?id=p132
https://religion.systime.dk/?id=c4274.
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p140
http://kortlink.dk/2dys9
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Titel 

4 

Ind-

hold 

Kristendommens grundlæggelse 
Den historiske Jesus- religionens ophav.  
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1268  
 
Dokumentar om livet på Jesus' tid -At tjene sit brød, DRK, 2012.  
  
Religion og kultur, -en grundbog, 2. udgave,  
s. 144-150 øverst  
(Det gamle Israel og jødedommen)  
 
Værk:  Markusevangeliet – kap 1-16,8 
 I kan finde teksten her: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenon-
line/Mark/1 
 
I skal så læse følgende afsnit grundigt: 
Kap 1, 1-8 (Jesus' dåb) 
kap 1,21-34 (Helbredelsen af manden med den urene ånd) 
kap 1,29-34 (Helbredelsen af Simons svigermor og andre syge) 
kap 2,1.12 (Helbredelsen af den lamme i Kapernaum) 
kap 2,23-28 (Aksplukningen på sabatten) 
Kap 7,1-23 Spørgsmålet om rent og urent 
Kap 8,27-38. Peters bekendelse og Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse 
Kap 9,17-31 Den rige mand 

kap 14,1-16,8. Om Jesus død og opstandelse. 

Fokuspunkter: Jesus underberetninger, Messiashemmeligheden, opgøret med farisæerne og 

endeligt Jesus død og opstandelse 

 
Den kristne etik: 
Fakta: Etiske begreber 
Opgave: Etik og nødhjælp 
Fakta: Hvem er min næste? 
 
Læs også bjergprædikenen Matt 5 - https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenon-
line/Matt/5 
 
Læs også to tolkninger af bjergprædikenen:https://kristendom.systime.dk/?id=p127 
 
Formålet med lektionerne er at repetere/få et indblik i etiske principper (pligtetik, nytteetik 
mv). Vi skal også læse Bjergprædikenen, en tale af Jesus, hvor han går op med farisæernes 
og de skriftkloges lovforståelse. 

 
https://kristendom.systime.dk/?id=p175 Lignelsen om den barmhjertige samaritaner 
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/15 Lignelsen om den for-
tabte søn (Lukasevangeliet kap. 15,11-32) 

 
Kristendommen i senmoderne tid:  
 
Om forskellige positioner i moderne kristendom her: 

https://kristendom.systime.dk/?id=p149 
Thorkild Grosbøll og Ramsdal 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1268
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=2&pageSize=6&search=Jesus&orderby=title&SearchID=e885917f-eb1b-4db6-935d-455ea6b56cb4&index=6
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/1
https://detgodesamfund.systime.dk/index.php?id=181#c505
https://detgodesamfund.systime.dk/index.php?id=181#c506
https://detgodesamfund.systime.dk/index.php?id=181#c508
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/5
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/5
https://kristendom.systime.dk/?id=p127
https://kristendom.systime.dk/?id=p175
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/15
https://kristendom.systime.dk/?id=p149


 

Side 10 af 15 

https://kristendom.systime.dk/?id=p164 
Lilleørs teologi - Opgave - Lilleørs kristendomsforståelse 
Gudsforladthed og tilgivelsens mysterium 
Opgave - Mørke 

 

Feltarbejde: 

https://religionb.systime.dk/?id=p183 

1.https://www.gronkirke.dk/  
2. https://imu.dk/forside/  
3. https:// apostolskkirke.dk/  
4. https://www.frelsenshaer.dk/  
5. https://kirkenskorshaer.dk/  
  

 

Folkekirkens ritualer: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/hvad-betyder-daaben 
Du skal også repetere overgangsritualer: - https://religionb.systime.dk/?id=c295 
Læs også en definition på et sakramente her: https://www.religion.dk/leksikon/sakramente 
 
 
Begravelsesritualet i folkekirken – besøg af præst fra Ankerfjord Hospice.  
https://www.danskkulturarv.dk/dr/s%C3%B8manden-juristen-historier-fra-et-hospice-15/ 
Dokumentar, Anders Agger, Juristen og sømanden,historier fra et Hospice, DR, april , 2011. 
.  
 
Kristendom i europæisk perspektiv:  
 
Uddrag af film om Luther fra 2004 
Om Luther og hans samtid: https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/lu-
ther?sub=5233#chapter 
 
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/martin-luther-1483-1546 
 
 
Kompendium, s. 5-8 
Fra Madsen et al.: Kultur og samfund, iBog, Systime 2016, Religiøse brud, 
 
Global kristendom 
USA 
 https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=267&L=0  

  

I Guds navn 

blandt konservative kristne i USA, TV2, 2009  
 
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=020903020345 

https://kristendom.systime.dk/?id=p164
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=166#c534
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=166#c535
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=166#c536
https://kristendom.systime.dk/index.php?id=166#c538
https://religionb.systime.dk/?id=p183
https://www.gronkirke.dk/
https://imu.dk/forside/
https://apostolskkirke.dk/
https://www.frelsenshaer.dk/
https://kirkenskorshaer.dk/
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/hvad-betyder-daaben
https://religionb.systime.dk/?id=c295
https://www.religion.dk/leksikon/sakramente
https://www.danskkulturarv.dk/dr/s%C3%B8manden-juristen-historier-fra-et-hospice-15/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther?sub=5233#chapter
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther?sub=5233#chapter
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/martin-luther-1483-1546
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=267&L=0
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=020903020345
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Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

Ca 90 s. 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Kristendommens grundlæggelse, læsning af et evangelium,den kristne etik, moderne kristne 
organisationer med et klart socialt eller klimapolitisk sigte. 
Folkekirkens ritualer og kristendommen i europæisk og globalt perspektiv. 
Vi har igen arbejdet med Hjärpes model. Endvidere har vi arbejdet med kristendom og kar-
rierelæring under et besøg af en præst fra et lokalt hospice. 
  
Vi har arbejdet med at redegøre for centrale sider ved kristendom, herunder den kristne reli-
gions  formative, historiske og nutidige skikkelser og 
 analysere en længere, kompleks religiøs eller religionsvidenskabelig tekst. Vi har endvidere 
arbejdet med at karakterisere og analysere forskelligartede  
materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber og -teorier  
 

 

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Klasseundervisning, virtuelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejdsform, feltarbejde, besøg 

af præst fra Hospice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

5 

 

Hinduisme - 

Ind-

hold 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 
Om hinduisme: https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=37 
 

Skabelsesmyten Hymne til  Purusha  (vedhæftet). 

 
Fra  ”Hinduisme”,  Allan Poulsen, - tekst 2-3-4 om Karma/Atman/Karma Samsara 
Moksha (,   s. 1+2 i kompendium) 
 
Menneskesyn: https://religion.systime.dk/?id=c2814 

https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=37
https://religion.systime.dk/?id=c2814
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Karma og Samsara: https://religion.systime.dk/?id=c2292 
 
Videoen om Karma og Samsara. 
 
Menneskesyn: https://religion.systime.dk/?id=c2814 
 
Karma og Samsara: https://religion.systime.dk/?id=c2292 
 
 
Læs s. 3-7 om Kasterne i vedhæftede kompendium Hinduisme Allan Poulsen (s. 100-108 i 
den originale tekst). 
 

The Bhagavad Gita - Krishna Speaks With Prince Ar-
juna https://www.youtube.com/watch?v=G28qHASOtE8 

 
Tekst 32 Ilaiah: Hvorfor jeg ikke er hindu (side 8.) 
 
Tekst 34 Interview m. dansk hindu (side 9-10.) 
 
Tre veje til frelse p. 11-13 (side 35-39 i selve bogen) 
 
The Bhagavad Gita - Krishna Speaks With Prince Ar-
juna https://www.youtube.com/watch?v=G28qHASOtE8 
 
 
Ritualer i hinduisme: Puja 
https://varanasi.systime.dk/?id=p133 
 At møde Gud – puja, darshana og prasada 
 
Puja i hjemmet 
 https://varanasi.systime.dk/?id=p134 
https://www.youtube.com/watch?v=Pbxlh8oRNWU&t=101s 
 
  
Om rent og urent: 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p202&L=0 
 
Offringer  
https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0  
 
  

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Sær-

lige 

fo-

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Om hinduismen generelt set, om karma, samsara, moksha og kastesystemet og endelig puja 

 
-  

https://religion.systime.dk/?id=c2292
https://religion.systime.dk/?id=c2814
https://religion.systime.dk/?id=c2292
https://www.youtube.com/watch?v=G28qHASOtE8
https://www.youtube.com/watch?v=G28qHASOtE8
https://varanasi.systime.dk/?id=p133
https://varanasi.systime.dk/?id=p134
https://www.youtube.com/watch?v=Pbxlh8oRNWU&t=101s
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p202&L=0
https://religionb.systime.dk/?id=p145&L=0
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kus-

punk-

ter 

̶ karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige be-
greber og -teorier  

̶ karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem reli-
gion og nutidige samfund i en globaliseret verden, samt anvende religionsfaglige tilgange til 
bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter  

-redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, her-

under disse religioners formative, historiske og nutidige skikkelser  

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle oplæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Konversion 

Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Om det senmoderne menneske:  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1206  Fakta om religion i det sen-

moderne samfund. 

 

 

Konversion. 

 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p196  4 sociologiske teorier om, 

hvorfor man bliver religion. 

Deprivationsteorien: Økonomisk deprivation, social deprivation, orga-

nisk deprivation, Etisk deprivation 

 

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

 
https://religionb.systime.dk/?id=p256&L=0  Konversion 4 s. 
 
 
34-årig søster fra Jylland – case om konversion 
 
Konversionsteorier af Mogens S. Mogensen, Ikon, 2010 
 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1206
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p196
https://religionb.systime.dk/?id=p256&L=0
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Linda blev buddhist efter møde med Dalai Lama, AF MERETE JENSEN, 
07.MAJ.2013, ALT FOR DAMERNE  
 
Konvertit: Troen på Jesus har givet mig fred , Britta Søndergaard & Hamid Mukhtari 
 
Islam har gjort mig til et bedre menneske , LAURA LIND,  Kristelig Dagblad , 13. juli 
2009  
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

30 s.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Begreber til senmoderne religion:  
Minimalisme vs. Maksimalisme, Polarisering vs. Pluralisme, Synkretisme, Den reli-
giøse aktør, Affortryllelse vs. Genfortryllelse, Ikke−institutionaliseret religion 

Sekularisering vs. afsekularisering 

 

Teorierne bag konversion:  

Deprivationsteorien: Økonomisk deprivation, social deprivation, orga-

nisk deprivation, Etisk deprivation 

Konversionsmodeller (Lofland and Stark, Lewis Rambo’s konversionsmodel)) 

 

Vi har fokuseret på at  
-redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion og et veldefineret re-
ligionsfagligt emne  

-disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religions-
faglig terminologi, teori og metode  

- ̶ udarbejde et mindre, religionsvidenskabeligt baseret projekt.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle oplæg.  

 

 

 

 

 

 


