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Titel 1 

 

Religionsfænomenologisk introduktionsforløb 

Indhold Andreasen, Esben m. fl., Religion og kultur - en grundbog. Systime  

2005. 2.udg. s. 22-25.  

Madsen, Lene m. fl., Grundbogen til religion C, Systime, 2012. s. 217-223, 246-247, 251-257; 

270-272 

 

M. Juergensmeyer: “Thinking globally about religion”. Fra The Oxford Handbook of 

Global Religions s. 4. Oxford 2003, fra Systime: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=187  

 

Podemann Sørensen, Jørgen, Skriftløse folks religioner, Gad, 1988, s. 63-71; 94-97. 

 

1. Mos. 1 (Verdens skabelse) 

1. Mos. 2 (Adam og Eva) 

1. Mos. 3 (Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have) 

Johannes 21, 1-8 

 

Sura 2; 6; 7; 21; 23; 32; 36; 38; 40; 59; 79;  

 

 

Multimedier: 

 

Initiation with ants, (National Geographic), youtube, 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGIZ-zUvotM  

 

60 minutes on the Muhammad cartoon crisis, youtube, 2012:  

https://www.youtube.com/watch?v=9L2aNm7zDzs   

 

Omfang 

 

Ca. 14 lektioner á 45 min (10,5 klokketimer) 

16,66% 

Særlige 

fokus-

punkter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale. 

Indarbejdelse og anvendelse af religionsfaglig terminologi (indefra/udefra, monote-

isme/polyteisme, ritual, myte, åbenbaring, hellig/profant, liniær/cyklisk tidsopfattelse 

mm.), som danner fundament for elevernes videre arbejde med verdensreligionerne. Fo-

kus på tekstlæsning ud fra en fænomenologisk tilgang. Inklusive en engelsk tekst.  

 

Væsent-

ligste ar-

bejds-

former 

Virtuelle arbejdsformer, klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kursistop-

læg, pararbejde, individuelt arbejde med tekster, fremlæggelser, kreative øvelser 

 

  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=187
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=187
https://www.youtube.com/watch?v=ZGIZ-zUvotM
https://www.youtube.com/watch?v=9L2aNm7zDzs
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Titel 2 

 

Kristendom 

Indhold Andreasen, Esben m. fl., Religion og kultur - en grundbog. Systime  

2005. 2.udg. s.  

H. Følner, S. Lindhardt, B. Lund: Kuplen, muren, graven. Gyldendal 2002, ”Den kristne 

grundmyte” s. 161-162 

Madsen, Lene m. fl., Grundbogen til religion C, Systime, 2012. s. 15, 49-88, 245-249, 262. 

 

Lukas 10, 25-37: (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) 

1. Mos. 3 (Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have) 

Matt. 5-7 (Bjergprædiken) 

Matt. 25,31-46 

Mark. 1,14-3,6 

Rom 5,1-21 

Rom 7, 18-20 

1. Kor. 6,9-11 

 

Den apostolske trosbekendelse 

Den danske Ritualbog. Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 1992 (Uddrag) 

 

Christensen, Brian: ” ”Hvad vil det sige at tro på Gud?”. www.jesusnet.dk 

Gjerris, Mickey: ”Fundamentalismen har flere ansigter”. Jyllands-Posten, 15.10.2002 

Hedegaard, Christian: ”Hvad tror vi på?”. www.evangelist.dk  

Jensen, Carsten Riis: ”En nadverprædiken – du er hvad du spiser” (Uddrag), www.riisjen-

sen, 2005 

Johansen, Tobias Stern: ”En overnaturlig Gud er en død Gud”. www.kristeligt-dag-

blad.dk, 22.10.2010 

Lassen, Tommy Kjær: ”Præsten som social entrepenør”, Strategy-Lab, Handelshøjskolen, 

Aarhus Universitet, 2007 

Lauritsen, Thorsten Asbjørn: ”Hvem gælder næstekærligheden?”. Kristeligt Dagblad, 

25.01.2011 

Nissen, Johannes: Bibel og etik. Aarhus Universitetsforlag, 2003, s. 66f. 

Grundtvig, N. F. S.: ”De levendes land” 1824. Strofe 11 og 13 

 

Multimedier: 

Panamahs fortolkning af Bjergprædiken: 
https://www.youtube.com/watch?v=-DacJvsIAgM  
 

Bibelens personer: https://www.bibelselskabet.dk/bibelenspersoner_li-

ste?fbclid=IwAR2iWQUh4l56olcvEF7gTojy9OtCZdWUr-

pOB53iX4ca1nhq4KQsmnLuSoTY  

 

DR Kultur: ”5 skarpe om kristendommen”: https://www.dr.dk/undervisning/reli-

gion/5- skarpe-om-kristendommen  

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner á 45 min (11,25 klokketimer) 

35,71% 

http://www.jesusnet.dk/
http://www.riisjensen/
http://www.riisjensen/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=-DacJvsIAgM
https://www.bibelselskabet.dk/bibelenspersoner_liste?fbclid=IwAR2iWQUh4l56olcvEF7gTojy9OtCZdWUrpOB53iX4ca1nhq4KQsmnLuSoTY
https://www.bibelselskabet.dk/bibelenspersoner_liste?fbclid=IwAR2iWQUh4l56olcvEF7gTojy9OtCZdWUrpOB53iX4ca1nhq4KQsmnLuSoTY
https://www.bibelselskabet.dk/bibelenspersoner_liste?fbclid=IwAR2iWQUh4l56olcvEF7gTojy9OtCZdWUrpOB53iX4ca1nhq4KQsmnLuSoTY
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Særlige 

fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale. 

Indarbejdelse og anvendelse af religionsfaglig terminologi (indefra/udefra, ritual, myte, 

etik, åbenbaring, helligt/profant, lineær/cyklisk tidsopfattelse), oversigt over kristendom-

mens historie med afsæt i jødedommen. Redegørelse for væsentlige sider af kristendom-

men, både i historisk og nutidigt perspektiv.  

 

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

Virtuelle arbejdsformer, klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kursistop-

læg, pararbejde, individuelt arbejde med tekster, fremlæggelser, kreative øvelser 

 

Individuelt feltarbejde/deltagerobservation.  
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Titel 3 

 

Islam 

Indhold Madsen, Lene m. fl., Grundbogen til religion C, Systime, 2012. s. 89-118; 267-268; 270-272. 

 

”Den første åbenbaring”, Gads religionshistoriske tekster. Købehavn, Gad: 1992. s. 414-415. 

Ibn Ishaq: ”Profetens liv” fra kapitlet ”Natterejsen” (s. 78ff) 

 

Sura 2, 115-117 

Sura 2, 183-187 

Sura 2, 255 

Sura 8,39 

Sura 9,5 

Sura 112 

 

Kassem, Moustapha & Safwat, Akmal: ”Vi tror på en sekulær islam” (uddrag). Politiken. 

08.02.08 

Mange måder at være religiøs på: https://islam.systime.dk/index.php?id=231, 

https://islam.systime.dk/?id=c548, https://islam.systime.dk/?id=c591 

 

 

Multimedier: 

How islam began in 10 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo 

KSPs religionspodcast:  

- https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-udvikling 

- https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer 

DR Kultur: ”5 skarpe om islam”: https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe 

Jeopardy – 5 skarpe om islam: https://jeopardylabs.com/play/fem-skarpe-om-islam-3 

Sherin Khankan og Fatih Alev diskuterer kvindelige imamer. Klip fra udsendelsen "Den 

anden kvindekamp", sendt første gang på DR2 6. juni 2015: https://www.you-

tube.com/watch?v=7mXqO0DORdI  

www.hizb-ut-tahrir.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=kScrL8m1qMs (bøn) 

https://www.youtube.com/watch?v=4_LN0hznp-A (bønnekald) 

https://www.youtube.com/watch?v=DGXB-tb138o (wudu) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEgUbg9YuCA (ghusl) 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner á 45 min (12 klokketimer) 

19,04% 

Særlige 

fokus-

punkter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale.  

Indarbejdelse og anvendelse af religionsfaglig terminologi (indefra/udefra, monote-

isme/polyteisme, helligskrifter, bøn, valfart, ritual, åbenbaring, gudsopfattelse, dogmer, 

trosartikler). Redegørelse for væsentlige sider af islam, både i historisk og nutidigt per-

spektiv.  

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Virtuelle arbejdsformer, klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kursistop-

læg, pararbejde, individuelt arbejde med tekster, fremlæggelser, kreative øvelser 

 

https://islam.systime.dk/index.php?id=231
https://islam.systime.dk/?id=c548
https://islam.systime.dk/?id=c591
https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-udvikling
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe
https://jeopardylabs.com/play/fem-skarpe-om-islam-3
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI
https://www.youtube.com/watch?v=kScrL8m1qMs
https://www.youtube.com/watch?v=4_LN0hznp-A
https://www.youtube.com/watch?v=DGXB-tb138o
https://www.youtube.com/watch?v=PEgUbg9YuCA


 

Side 6 af 7 

Titel 4 

 

Klassisk buddhisme 

Indhold Madsen, Reimick m.fl.: Grundbog til Religion C, Systime iBog:  

- https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172,  

- https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=235,  

- https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=234&L=0#c691,  

- https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c809&L=0,  

- https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171&L=0  

 

Nielsen, Anders: Buddhisme, introduktion og tekster, Systime, e-bog besøgt 2022: 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=139 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=146 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=149 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=151 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=153 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=163 

- https://buddhisme.systime.dk/?id=183 

 

Film: DR Kultur 2014: "5 skarpe om buddhisme" (adgang med unilogin: 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/programmer-om-buddhisme)  

 

Religionsnørden på youtube "Buddhisme introduktion": https://www.you-

tube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw   

 

”Benarestalen” (i Benarestalen - uddrag m ordforkl.pdf)  

”Buddhalegenden” (i Buddhalegenden - kort m ordforkl.pdf) https://buddhisme.sy-

stime.dk/?id=c309 

 

 

Multimedier: 

Buddhalegenden (tegnefilm): https://www.youtube.com/watch?v=nsN7NLs-0jI  

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner á 45 min (12 klokketimer) 

19,04% 

Særlige 

fokus-

punkter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale.  

Buddhismens tidlige udviklingshistorie, dogmer, fremtrædelses- og praksisformer samt 

dens virkningshistorie i vesten, herunder særligt i Danmark. Både klassiske og nutidige 

tekster. 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Virtuelle arbejdsformer, klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kursistop-

læg, pararbejde, individuelt arbejde med tekster, fremlæggelser, kreative øvelser 

 

 
  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=235
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=234&L=0#c691
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c809&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171&L=0
https://buddhisme.systime.dk/?id=139
https://buddhisme.systime.dk/?id=146
https://buddhisme.systime.dk/?id=149
https://buddhisme.systime.dk/?id=151
https://buddhisme.systime.dk/?id=153
https://buddhisme.systime.dk/?id=163
https://buddhisme.systime.dk/?id=183
https://www.dr.dk/undervisning/religion/programmer-om-buddhisme
https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw
https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw
https://buddhisme.systime.dk/?id=c309
https://buddhisme.systime.dk/?id=c309
https://www.youtube.com/watch?v=nsN7NLs-0jI
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Titel 5 

 

New age 

Indhold Lærebog:  

Haaning og Lauersen: ”Religionsportalen”, systime ibog, besøgt 2022:  

- Om New Age: https://religion.systime.dk/?id=834  

- Kendetegn og historie: https://religion.systime.dk/?id=847  

- Trosforestillinger: https://religion.systime.dk/?id=792 

- Praksisformer: https://religion.systime.dk/?id=798 

 

Multimedier: 

http://inner-balance.dk/ 

https://www.facebook.com/search/top?q=inner%20ba-

lance%20by%20eva%20%26%20kira  

“Den nye tid”, sang fra den danske version af musicalen Hair: https://moni-

que.dk/project/hair-1996/aquarius-den-nye-tid/  

Omfang 

 

Ca. 8 lektioner á 45 min (6 klokketimer) 

9,52% 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale.  

Væsentlige sider af yderligere én valgfri religion: sociologiske og fænomenologiske be-

greber knyttet til senmoderne religion. 

- Den nye tid: Vandmandens tidsalder (jf. astrologi)  

- Flad netværksstruktur, mere individualistisk (ikke hierarkisk), modkultur  

- Teosofi og antroposofi (religion og videnskab har samme ophav)  

- Spiritisme (åndekommunikation)  

- Monisme: Helhedstænkning - alt er den samme energi  

- Årsager: globaliseringen og øget informationsteknologi, samt synkretisme  

- Selvspiritualitet: Immanens/iboende guddommelighed (modsat transcendens) 

- Selvoptimering og privatisering: Den religiøse aktør shopper religion i det reli-

giøse supermarked  

- Kommercialisering: fra modkultur til mainstream 

 

I undervisningen har vi haft besøg af Kira og Eva fra Inner Balance til en gudindecir-

kel (indefra-oplevelse) jf. bekendtgørelsens krav om udadrettede aktiviteter. Ligeledes 

har kursisterne selv skrevet en minirapport baseret på feltarbejde/interview. 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kursistoplæg, pararbejde, indivi-

duelt arbejde med tekster 

 

 

https://religion.systime.dk/?id=834
https://religion.systime.dk/?id=847
https://religion.systime.dk/?id=792
http://inner-balance.dk/
https://www.facebook.com/search/top?q=inner%20balance%20by%20eva%20%26%20kira
https://www.facebook.com/search/top?q=inner%20balance%20by%20eva%20%26%20kira
https://monique.dk/project/hair-1996/aquarius-den-nye-tid/
https://monique.dk/project/hair-1996/aquarius-den-nye-tid/

