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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Dec/jan 2022 (denne del dækker skoleåret 21/22) 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse 2-årigt HF 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag: Historie B, religion C og samfundsfag C 

Lærer(e) Martin Strunge Petersen (MP), Kristian Sandholm Poulsen (KSP) 

Hold 21s (1.s) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1  Styreformer (særfagligt, historie) 

Titel 2  Ideologierne kamp (særfagligt, historie) 

Titel 3  Ideologier, partier og medier (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 4  Socialisering og identitet (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 5 Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Titel 6 Buddhisme (særfagligt, religion) 

Titel 7 Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 
 
Titel 1 
 

Styreformer (Særfagligt historie) 

Indhold Kernestof: 
Thiedecke, Johnny: Ansigt til ansigt med Grækerne, 1. udgave, 1996, Pantheon, 
s. 20-29 
 
Danielsen, Kim Beck, m.fl. Fokus kernestof i historie – fra antikken til refor-
men, 1 udg. 3. oplag 2009, Gyldendal, side 8-17, 29-32 
 
Bryld, Carl-Johan, Verden før 1914, Systime, 2010, ibog – Uddrag af kapitel 8, 
revolutionernes epoke 1776-1848, fokus på den amerikanske revolution og den 
franske revolution. 
 
Grubb, Ulrik, m.fl. Overblik – verdenshistorien i kort træk, 2005, Gyldendal, s. 
33-44, 45-50, 52-53, 56-66, 68-77, 80-88, 90-98, 102-110, 113-122,  
 
Frederiksen, m.fl. Grundbog til Danmarkshistorien, 2022, Systime, Afsnit: Ene-
vældens tidsalder, Enevældens indførsel og Enevældens samfund. 
 
 
Dokumentar/film: 
CFU, DRKultur, Hvordan grækerne ændrede verden, 2016 
 
CFU, DRKultur, Da Nero frelste Rom, 2013 
 
CFU, DR1, Historien om Danmark, Reformation og Renæssance, 2017 
 
CFU, DR2, Plyndringernes tid, 2012 
 
 
Supplerende materiale: 
 
Korstog - https://denstoredanske.lex.dk/korstog#-1._korstog_(1096-99) 
 
Merkantilisme - https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/merkantilisme/ 
 
Clio online, Islams udbredelse & Islams udbredelse i dag, 2018 
 
Feudale samfundspyramide - https://www.youtube.com/watch?v=v-
vTonR8jyc&t=2s 
 
Miniforedrag – Feudalisme i Danmark - 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/miniforedrag-feudalisme-i-danmark/ 
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Middelalderens univers - 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jSJDfgA5ifA 
 
Samfundet i middelalderen - 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ODPMr2Jg9ps 
 
Bøgh, Anders, Håndfæstning, 1282-1660, Aarhus universitet, 2012,  
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/haandfaestning/ 
 
Løgstrup, Birgit, Enevældens indførsel 1660-1661, Aarhus universitet, 2014, 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/enevaeldens-
indfoerelse-1660-1661/ 
 
Birgit, Løgstrup, Minifordrag – Den danske enevælde, Aahus universitet, 2011, 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-
danske-enevaelde/ 
 
Jensen, Mette Frisk, Introduktion til enevælden, 1660-1914, Aarhus universitet, 
2021, https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/introduktion-til-enevaelden-1660-1814/  
 
Jespersen, Leon, Christian 4., 1577-1648, Aarhus universitet, 2012, 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-4-1577-
1648/ 
 
 
Kilder: 

Kritik af Athens demokrati i Aksel Damsgaard Madsen, Det athenske Demokra-
ti, 1974, sp. 127-129 

Om Athen Demokrati – Perikles i Aksel Damsgård Madsen, Det athenske De-
mokrati, 1974, sp. 91-93. 

Mordet på Cæsar i Aase Bay, Det romerske kejserdømme indtil 180 evt., 1970, 
s. 20-22 

Augustus politiske testamente, år 14 i Aase Bay, Det romerske kejserdømme 
indtil 180 evt., 1970, s. 20-22 

 
Poul Urban II´s tale i Clermont I 1095 fra bogen Danielsen, Kim Beck, m.fl. 
Fokus kernestof i historie – fra antikken til reformen, 1 udg. 3. oplag 2009, Gyl-
dendal 
 
Kalif Omars pagt med de kristne fra bogen Danielsen, Kim Beck, m.fl. Fokus 
kernestof i historie – fra antikken til reformen, 1 udg. 3. oplag 2009, Gyldendal 
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Adam Smith om guld og sølv, 1776 i bogen Barfoed, Jørgen, Merkantilismen, 
1974, sp. 101-103 
 
Christian d. 5. om personligt styre, 1675 Jhs. Lomholt-Thomsen, Kilder til 
Danmarks Historie efter 1660, I, s. 23-25 

 
  

Omfang 
 

Ca. 100 sider – ca. ¼ af undervisningstiden 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Træning i: 

- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder for-
skellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og 
nutidigt perspektiv  

- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  

- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

- historiefaglige metoder  
 

Faglige fokuspunkter: 
- Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 

forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper. 
- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. 
- Historiefaglig metode 
- Antikkens demokrati 
- Middelalderen 
- Islam udbredelse 
- Konge og kirkemagt i vikingetid, middelalder og renæssance 
- Adelsvælde 
- Enevælde 
- Oplysningstiden 
- Borgerlige revolutioner 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser og diverse øvelser 
 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 2 
 

 Ideologiernes kamp (Særfagligt historie) 

Indhold Kernestof 
Grubb, Ulrik, m.fl. Overblik – verdenshistorien i kort træk, 2005, Gyldendal, s. 
138-144  
 
Restudy, Imperialisme, 
https://restudy.dk/undervisning/imperialisme/lektion/video-deling-af-afrika/ 
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Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime 1. udg., 4. 
oplag, 2010, side 31-33, 36-37, 40-41, 81-85, 94-99, 121-131, 149-161, 167-177 
 
Carl-Johan Bryld, Ibog - Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime, Afsnit: 
Anden verdenskrig, Tysklands ekspansionspolitik, Hitler annekterer Østrig, 
Tjekkoslovakiet og Storbritanniens appeasement og krigsudbruddet - Tyskland 
invaderer Polen, Ansvar og fortolkninger, Danmark og storpolitikken og krigen i 
Europa. 
 
Carl-Johan Bryld, Ibog - Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime, Afsnit: 
Den kolde krig, Fra samarbejde til konfrontation 1945-1947, Europas deling 
1944-1949 og de to alliancesystemer.  
 
Carl-Johan Bryld, ibog Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime, Afsnit: 
Stalinisme og Sovjetunionen, Sovjetunionen og verden 
 
Carl-Johan Bryld, Ibog - Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime, Afsnit: 
Koreankrigen 1950-1953, Kina mellem Sovjetunionen og USA, Styreforholdet 
mellem øst og vest, Cubakrisen 1962 og hvem havde ansvaret.  
Våbenkapløb og terrorbalance, Sovjetunionen må opgive våbenkapløbet, Indoki-
nas eksempel og Vietnam, et amerikansk mareridt, USAs indgriben og USA og 
Sydvietnam taber krigen. Jerntæppet krakelerer, Gorbatjovs reformer og Sovjet-
unionens fald 
 
Andersen, Lars m. fl. Fokus 3 kernestof i historie – Fra verdenskrig til velfærd, 
1. udg., 5 oplag 2010, Gyldendal, side 9-21 
 
Supplerende stof: 
Nazismen, Baseret på www.holocaust-uddannelse.dk, 2009 
 
Mikkelsen, Morten, Atombomben: En dommedagstrussel og et syndefald, 5/8 
2015, Kristeligt Dagblad 
 
Meyhoff, Peder, & Mouritsen, Peter, Teknologihistorie, 2022, Systime, Afsnit: 
13.7 Atombomben 
 
Frederiksen, Petersen, Ideologiernes kamp, 2022, Systime, Afsnit: De to tysk-
lande 
 
Youtube, Declassified U.S. Nuclear Test Film #55  
https://www.youtube.com/watch?v=wA8z94MXo9M 
 
Wellerstein, Alex, Nukemap, https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ 
 
Dr.dk, Berlinmuren bygges¸ 2019, 
https://www.dr.dk/studie/historie/berlinmuren-bygges 
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Korea krigen (1950-53) - https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE 
 
Dokumentar/film 
 
CFU, DRKultur, Første verdenskrig (apokalypsen) 2017 
  
CFU, DRKultur, Hitlers vej til magten (1) 
 
CFU, DRKultur, Hitlers vej til magten (2) 
 
CFU, DRKultur, Den dag de kastede bomben 
 
Kilder: 
John A. Hobson: Imperialismen, et studie, 1902, fra bogen Snyder, Louis L, The 
imperialism Reader 1962 (1973) s. 148-150.  
 
Præsident Wilsons 14 punkter fra bogen Andersen, Lars m. fl. Fokus 3 kernestof 
i historie – Fra verdenskrig til velfærd, 1. udg., 5 oplag 2010, Gyldendal 
 
Roslyng-Jensen, Palle, Fokus kernestof i historie – Fra verdenskrig til velfærd, 
2010, Gyldendal, Kilde: Hitler om racepolitik og ”livsrum”  
 
Frederiksen, Petersen, Ideologiernes kamp, 2022, Systime, Tale af den ameri-
kanske præsident Kennedy i Berlin, 26. juni 1963 
 
Churchill's Iron Curtain Speech - 1946 | Today In History | 5 Mar 17 - 
https://www.youtube.com/watch?v=X2FM3_h33Tg 
 
Winston Churchills jerntæppetale, 5. marts 1946 fra bogen Bay, Svend Aage, 
Sovjetunionen og vestmagterne, 1971, s. 54-58 
 
Fra Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Verden, Marshall-planen præsenteres 5. 
juni 1947 
 
Fra Bryld, Carl-John, Verden efter 1914, Kort over de europæiske staters militæ-
re allianceforhold 1955 
 
Weekendavisen, Formålet er at beskytte mennesker, tale af Putin, 25. februar 
2022 
 
  

Omfang 
 

Ca. 100 sider – ¼ af undervisningstiden 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Træning i: 

- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
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- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder for-
skellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og 
nutidigt perspektiv  

Faglige fokuspunkter: 
- Imperialismen 
- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede (liberalisme, kommunisme og 

nazisme) 
- Tidens tanker: Imperialisme (Vestens selvforståelse) og nationalisme 
- Første verdenskrig 
- Den russiske revolution og Sovjetunionens kommunisme 
- Versaillesfreden og Weimarrepublikken 
- Tyskland som etpartistat/den totalitære stat 
- Antisemitismen 
- 2. Verdenskrig 
- Atombomben 
- Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv 
- Kold krig 
- Koreakrigen 
- Vietnamkrigen 
- Cubakrisen 
- Sovjetunionens fald 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser og diverse øvelser. 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 3 
 

 Ideologier, partier og medier (Særfagligt samfundsfag) 

Indhold Kernestof 
Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2014, kapitel 6 
& 8 
 
Hjarsbæk, Jesper, Politikken kernestof, 2018, Columbus, Afsnit: 2.2 Klassisk 
liberalisme, 2.3 Klassisk konservatisme, 2.4 Socialisme, 2.5 Ideologiske for-
greninger  
 
Læssøe, Thomas Løkke, SamfNU HTH, 2022, Systime, Afsnit: Aktuelle politi-
ske skillelinjer. 
 
Malling, Søren, m.fl. SamfNU B, 2022, Systime, Afsnit: 6,2 Medier og identi-
tetsdannelse & 6.2.1 Paradoks 1: Medierne som identitetsskabende eller identi-
tetsunderstøttende.  
 
Supplerende materialer: 

- Frederiksen, Mette, Statsministerens nytårstale Statministeriet, 
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01.01.22, https://www.stm.dk/statsministeren/taler/mette-frederiksens-
nytaarstale-1-januar-2022/ 

- https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove 
- Thorup, Mette-Line, Ideologierne er tilbage i dansk politik, informati-

on, 19.06.15 
- Partiernes hjemmesider 
- Valgresultatet fra Folketingsvalget i 2019 

https://nyheder.tv2.dk/folketingsvalg/resultater 

- Folketingets hjemmeside - www.ft.dk  
- Thiemann, Per, m.fl. Er det medierne, der bestemmer mest i Danmark? 

Politiken, 23.07.17 
- Larsen, Christian: Spin om spindoktoren, Information, 13. december 

2011. https://www.information.dk/debat/2011/12/spin-spindoktoren  
- Tim Knudsen: Spindoktorerne og demokratiet, Kristligt Dagblad, 26. 

juni 2006. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-
og-demokratiet 

- CFU, TV2, Politik til salg, 2015 
- Lavrsen, Lasse, Mig, mig mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene? 1. 

februar 2008. 
- Knudsen, Lisbeth: Når løgne og fake news bliver til det normale, artikel fra 

MandagMorgen den 24. januar 2020: 
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/naar-loegne-og-fake-news-bliver-til-
det-normale 

 
Omfang 
 

18 moduler af 2 x 45min. Ca. ¼ af det anbefalede pensum 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Træning i: 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer 
til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig 
art i Danmark i samspil med omverdenen. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdnin-
ger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 
materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 
- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt 

på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 
- Eksamenstræning 

Faglige fokuspunkter: 
- De tre grundideologier 
- Varianter af grundideologier 
- Populisme 
- Værdi og fordelingspolitik 
- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  
- Kvalitativ og kvantitativ metode.  
- Politisk kommunikation 
- Molins model 
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- Kommunikationsmodeller 
- Nyhedskriterier 
- Spin/Spindoktorer, 4. statsmagt samt medialiseringen.  
- Politisk deltagelse & de sociale medier 
- Mediernes rolle i et demokrati 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 4 
 

 Socialisering og identitetsdannelse (Særfagligt samfundsfag) 

Indhold Kernestof:  
- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2012, s. 

38-53, 56-61 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, af-
snit 1, 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4  

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 4. udgave, Afsnit 
3.3: Anthony Giddens – refleksivitet i det senmoderne samfund & 3,4 
Thomas Ziehe – kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne 
samfund. & 3.5: Ulrich Beck – risiko i det senmoderne samfund & 4.3: 
Pierre Bourdieu 

- Iversen, Evald Bundgård m.fl. Sociologisk set, 2022, systime, Afsnit: 
Socialgruppeinddeling og social stratifikation  

 
Dokumentar:  

- CFU, DR2 tema, Afgørelsens time 2017 
- CFU, DR1, Blok på bistand, 2014, afsnit 1 & 2  
- CFU, DR3, Alt for kliken, 2019 

 
Supplerende materiale:  

- Sperling, Anna von, #MeToo i medierne er afgørende for den brede 
forandring, 18. september 2020, information 

- Danmarks statistik, Gennemsnitlig pensionsformue fordelt på årgange. 
2015 

- Drengsgaard, Sidsel, Unge føler sig afhængige af sociale medier, 7/4-
2015, Kristelig Dagblad 

- Kulager, Frederik, Her er, hvad sociale medier gør ved unge (spoiler 
alert: Instagram gør dig ulykkelig, 5/6 2018, Zetland 

- Klassesamfund.dk  
- Appel Podcast, Unge føler mere stress, ensomhed og nedtrykthed – 

skyldes det sociale medier? Videnskab.dk 
- Sonne, Frederik Guy Hoff, Hvorfor bliver unge stressede? 6. juni 2019, 

videnskab.dk 
- Hansen, Mathilde Valsgaard, Unge føler stress, ensomhed og nedtrykt-
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hed – skyldes det sociale medier? 29. januar 2021, videnskab.dk 
- Hoffmann, Thomas, Derfor ser vi Paradise Hotel, Videnskab.dk, 

24.01.2009 
- Lund, Kenneth & Albæk, Mette, Er unge virkelig så dumme? 

25.09.2010, Politiken 
- Qvortrup, Mads, Risikosamfundet er gået i selvsving, 28. april 2009, In-

formation 
 
  

Omfang 
 

12 moduler af 2 x 45min. Ca. lidt under en 1/4 af det anbefalede pensum 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Træning i:  
Identitetsdannelse og socialisering 
Sociale og kulturelle forskelle. 
Familietyper; Primær, sekundær, dobbelt og multi- socialisation; Ligestilling; 
Sexisme; Ligeløn; Barsel; Uformelle og formelle normer; Sanktioner; Identi-
tetsformer; Socialegrupper; Aftraditionalisering; Adskillelse af tid og rum; In-
dividualisering; Udlejring af de sociale relationer; Øget refleksivitet; Sociale 
medier; Kulturel frisættelse;  
Formbarhed; Subjektivisering; Ontologiserin; Potenseringe; Risikosamfundet 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser, CL-øvelser 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
Titel 5 
 

Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 
Grundbog/baggrundsstof: Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog samt 
”Religionsportalen” af Søren Korshøj Lauersen m.fl.: 

 Hvad er religion? https://religion.systime.dk/?id=467 (også i ”Hvad er religi-
on – Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

 Ninian Smarts 7 dimensioner (7 kategorier der udgør en religion): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989 (også i ”Hvad er religion 
– Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

 Senmoderne religion: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280 (lig-
ger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

 Begreber til senmoderne: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279 
(ligger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

 9 citater om religion (placer som hhv. indefra og udefra): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (ligger også som pdf med 
facit) 
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 To tilgange til religion (fænomenologi og sociologi): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (se desuden ” Kildekritik 
og tilgange til religion.pdf”) 

 Intro til new age + video: https://religion.systime.dk/?id=834   

 Forestillinger i new age + video: https://religion.systime.dk/?id=792   

 Kendetegn ved new age + video: https://religion.systime.dk/?id=847  

Kildetekster (der er analyseret): 
 Anne Behr: ”Bisættelse uden for kirkens stemningsfulde kulisse?”, ateis-

me.dk (i pdf’en: ”Opgaver til Anne Behr”) 

 Lars Ahlin: Synet på andre religioner: https://religion.systime.dk/?id=c3166 
(udefra) 

 Jane Winther: Holdninger til religion: https://religion.systime.dk/?id=c4092 
(indefra)  

 John Virkmann: ”En meditationsoplevelse” (i ”Prøveeksamen i religion – 
new age.pdf”) 

 ”Lyset” fra www.lysetshus.dk (i ”Prøveeksamen i religion – new age.pdf”) 

 “OPGAVE til Church of the flying spaghetti monster.docx” + 
https://www.facebook.com/venganza.dk 

 
Supplerende stof: 

 Centrale begreber i “Begrebstrekant – facit.pdf” 

 Pdf’en: ”Kildekritik og tilgange til religion.pdf” 

 KSP’s PP ”Kildekritik i religion - indefra udefra_PP.pdf” 

 KSP’s PP “New age PP.pdf” 

 KSP’s PP “Smarts 7 dimensioner_PP.pdf” 

 Screencast om senmoderne religion - centrale begreber: kortlink.dk/2fzqx  

 Screencast om new age: kortlink.dk/2fzqy 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer; 41,5 normalsider 

Særlige fokus-
punkter 

Centrale begreber: 
Smarts 7 dimensioner: 

 Dogmer/relger, etik/moral, myter/fortælling, ritualer/handlinger, det sociale, det ma-

terielle, oplevelsen/tro 

Kildekritiske begreber og metoder/tilgange: 
 Indefra (deltager-perspektiv), udefra (to slag: kritisk og neutralt) 

 Religionsfænomenologi: Begreber og fænomener, der sammenlignes på tværs af reli-

gioner  

 Religionssociologi: Studiet af hvordan religiøse mennesker opfører sig 
 Senmoderne religion – centrale begreber: 
 Minimalisme vs. maksimalisme 
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 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) 
New age (samlebetegnelse for forskellige praksis og forestillinger i det sen-
moderne): 

 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 

 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 

fx healing 
Opnået i forhold til bekendtgørelsen:  
- det første af to særfaglige forløb 
- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 
- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 
nutid 
- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med grundlæggende kildekritik) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, 
klassediskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive 
og individuelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
 
 
Titel 6 
 

Buddhisme (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 
Grundbog/baggrundsstof: Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog:  

 Intro til buddhisme: https://www.godkarma.nu/hvad-er-buddhisme-2/  

 Buddhisme i øst og vest: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=168  

 Fakta-ark: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=169   

 Klassisk buddhisme (om legenden, oplysning og livshjulet): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172   

 Spiros praksisformer: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171   
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 Tibetansk buddhisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=237  

 Buddhisme i Danmark (konvertitter): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=238  

Kildetekster (der er analyseret): 
 Nanna Hyldgaard Hansen: ”Jeg vil gerne elske alle levende væsener lige 

højt” (interview med Julie Strobach), Politiken, 19.12.2004: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c652  

 Pamela Logan: ”Øjenvidne til en tibetansk himmelbegravelse”, 1997 
alumnus.caltech.edu: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c653  

 Buddhas prædiken i Benares (i ”Benarestalen - uddrag m ordforkl.pdf”) 

 Buddhalegenden af Jørn Borup (i ”Buddhalegenden - kort m ordforkl.pdf”) 

Supplerende stof: 
 Video: DR: ”5 skarpe om buddhisme”: 

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

 Video:”Buddhalegenden (tegnefilm).mp4” i TEAMS 

 Video: Kristian Leth: „Den anden dimension“, S1E6, DR 2013: 
https://www.dr.dk/drtv/se/den-2-dimension_165780  

 Livshjulet Samsara + forklaring (i ”Samsara - udfyld livshjulet.pdf”) 

 Analyse af Buddha.dk (tibetansk buddhisme i DK ved Lama Ole Nydahl), 
særlig følgende sider:  

o http://buddha.dk/buddhisme/diamantvejsbuddhisme/   

o http://buddha.dk/meditation/   

 ”Prøveeksamen – religion i KS – buddhisme.pdf” + 
https://buddhisme.systime.dk/?id=183  

 Analysemodel: ”Religionsfaglig kildeanalyse 2021.pdf” (af KSP)  

 Samt en række opgaver og notatark som også findes i TEAMS under bud-
dhisme 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer; 44,3 normalsider 

Særlige fokus-
punkter 

Centrale begreber: 
 Opgør med hinduismen: Asketernes opgør med præsteskabet (brahminerne) 
 De fire ædle sandheder (livet er lides (dhuka), lidelsens årsag (vedhæn-

gen/begær), 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) – 
give slip på tilknytningen til ting og begær, medlidenhed med alt levende, ud-
træde af samsara 

 Buddhalegenden: Fra prins til asket til oplyst (to fejlslagne veje + den rigtige vej 
til oplysning) 
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 Buddhanatur (i mahayana) og bodhisattva (tulku i tibetansk buddhisme) – alle 
kan opnå frelse/nirvana/oplysning 

 Livhjulet/Samsara (rodårsager, genfødselsverdner, årsagskæden osv.) – viser det 
buddhistiske verdensbillede 

 Reinkarnation (Karma og de 5 skandhaer) 
 De tre juveler/tilflugter (Buddha, Dharma og Sangha) + tibetansk/vajrayana: den 

fjerde tilflugt: lama’en/læremesteren 
 Retninger (Theravada/hinayana, Mahayana, Vajrayana/tibetansk/diamantvejen) 
 Symbiose mellem munke og lægfolk i traditionel buddhisme: Lægfolk giver ris, 

modtager god karma 
 Tibetansk himmelbegravelse (kroppen er kun et hylster, ”sjælen” genfødes)  
 Tibetansk buddhisme (glidefald, tulkulinjer, d. 14. Dalai Lama, tantra) 
 Upaya: De effektive midler til oplysning (i vajrayana) 
 Vestlig buddhisme, d. 17. Karmapa, Lama Ole, konvertitbuddhisme (diamantve-

jen) 
 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, mere som new age)  
Opnået i forhold til bekendtgørelsen: 
- udvalgte sider af yderligere en religion (dvs. foruden kristendom og islam) 
- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med en progression således at kil-
dekritikken kan sættes i relation til en mere udbygget analyse og fremlægges 
mundtligt) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, 
klassediskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive 
og individuelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
 
 
Titel 7 
 

Demokrati og medborgerskab (tværfagligt)  
- på nuværende tidspunkt ikke afsluttet 

Indhold Historie 
 
 
Samfundsfag 
 
 
Religion 
Forløbet fortsætter efter sommerferien. Indtil videre er nået:  
• DR: ”5 skarpe om islam” 2014, https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe  
(unilogin og naviger selv til den rigtige udsendelse) 
• De 5 søjler: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219     
• Hellige steder: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221   
• Faktaboksen: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157  
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Omfang 
 

Historie:  
Samfundsfag:  
Religion: 8 lektioner a 45 min. = 6 timer. Normalsider: 23,0 

Særlige fokus-
punkter 

Historie 
 
Samfundsfag 
 
 
Religion 
Grundlæggende islam: 

 Muhammeds liv og islams grundlæggelse i 600-tallet 

 Centrale helligsteder (axis mundi), Mekka og Medina, Kaba’en 

 Monoteisme – troen på én Gud 

 Allah som verdens skaber og vejleder og mennesket som tilbedende 

 De 5 søjler (obligatoriske ritualer): trosbekendelsen, fasten, almissen, valfar-
ten, tide-bønnen 

 Helligtekster: Koran og hadith (profetens sunna/tradition) 
 
Opnået i forhold til bekendtgørelsen (i religion): 
- islam med henblik på klassiske tekster (dens europæiske og danske fremtræ-
delsesformer, herunder både nutidige bliver gemt til næste del af forløbet) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Historie: 
Samfundsfag: 
Religion: Diverse arbejdsformer, såsom virtuelt arbejde, selvstændigt arbejde, 
skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde, arbejde med IT-
læremidler. 

Retur til forside 
 
 


