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Titel 1 Intro og religion i det senmoderne samfund 

Titel 2 Islam 

Titel 3 Kristendom 

Titel 4 Buddhisme  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 1 
 

Intro og religion i det senmoderne samfund   

Indhold Bøger og tekster: 

• Rebecca Natasha Albinus m.fl. Religionen lever. Lindhardt og Ringhof 
side 8 -28 + 30 - 31.  

•  Lise Ludvigsen og Poul Storgaard Mikkelsen. Religion i det 
senmoderne samfund side 24 – 31. systime. 1, udgave.   

• Mig og Gud og mig fra Ud og se.  

• Hvad er pilgrimsvandring af Marguerita Hvid Spangsberg og Lea 
Schøler Christensen  

• Thomas Duus Kjær. Pludselig blev benene slået væk under en af. Fra 
religion i det senmoderne samfund. 

• Jeg blev pilgrim på mit livs vandring til Vadstena af Jytte Madsen. 
Pilgrimsvandring.dk   
 

Film:  
• Ta selv tro krop og sjæl fra DR. 
• Pilgrimsvandring fra folkekirken 

https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/pilgrimsvandring  
 

Omfang 
 

Da dette er et nethold er undervisningen foregået via tekster, film og 
arbejdsopgaver over nettet.   
Ca. 40 sider.  

Særlige 
fokuspunkter 

Få en forståelse af hvad religion er, og hvordan man arbejder med religion. 
Opnår en forståelse af hvad religion er i det senmoderne samfund og hvordan 
pilgrimsvandring er kommer tilbage i samfundet.  
Lære forskellige religionsfaglige begreber 
Begreber: Myte, ritual, overgangsritual, kosmos-kaos, privilegerede 

talesituation, offer, hellig og profan, indefra-udefra, model af og model for. 
Øve tekstanalyse.    

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejde individuelt med arbejdsspørgsmål giver over nettet. Læse tekster og 
se film.   

 

Titel 2 
 

Islam  

Indhold Bøger og tekster: 

• Jens Formans. Muslimernes religion tro, praksis og sharia: s. 59-61 (tekst 
om Allah), 66-68 (profetens himmelrejse) 

• Klassisk og moderne islam. Systime. Ebogs udgave.  
• Introduktion afsnit 2: https://islam.systime.dk/?id=137 

o Islam og muslimerne 
o Helligskrifter 
o Muhammed - Guds sidste sendebud  

• Tro og praksis afsnit 3: https://islam.systime.dk/?id=138 

https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/pilgrimsvandring
https://islam.systime.dk/?id=137
https://islam.systime.dk/?id=138
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o De seks trosartikler  
o De fem søjler 
o Hadith Gabriel (jibril) (findes under tekster).  

• Lov og ret afsnit 4: 
o Påklædning https://islam.systime.dk/?id=157#c344 
o Jihad. https://islam.systime.dk/?id=155  

• Tema: Kvinder og islam: https://islam.systime.dk/?id=134 Her skal I også 
læse øvelsen der hedder "Øvelse: Koranen og hadith om mænd og 
kvinder".  

• Bloggeren Zizi: “Selvfølgelig kan jeg se smart ud og følge min religion på 
samme tid” - ALT.dk 

• Hjärpes model elevhandout (fra kollega) 

• Kopiark om sharia. (fra kollega) 
  

Film: 

• Hajj pilgrimsfærd til Mekka. Dokumentar fra BBC 

• Religionsnørden om islam Islam introduktion 

• Den kvindelige danske imam 

Omfang 
 

Da dette er et nethold er undervisningen foregået via tekster, film og 
arbejdsopgaver over nettet.   
Sider ca. 58.  

Særlige 

fokuspunkter 

Øve tekstanalyse. Opnå en forståelse af de 5 søjler med særlig fokus på Hajj og 
bøn. Opnå viden om Muhammed og Allah, sharia og fatwaer. Ritualanalyse 
(Hajj) og brug af fagbegreber. Tørklædedebatten og argumenter for og imod 
tørklædet. Hvordan det er at være kvinde i islam.  
Hvordan man kan argumenter ud fra koranen (fatwa og tørklædedebatten) 
(Koranvers i grundbog og fatwa). Hvordan koranen fremstiller Allah (tekst fra 
Forman).  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejde individuelt med arbejdsspørgsmål giver over nettet. Læse tekster og se 
film.   

 
 

Titel 3 
 

Kristendom  

Indhold 
 
8 6 2 2 2,5  
 
3 1 1,5 5 0,5 3 

Film:  
• Religionsnørden kristendom. Kristendom basis1 
• Den allerførste påske (Dokumentar) 
• Adam og Eva afsnit 7 næstekærlighed  
• Falling plates #FallingPlates  
• Den barmhjertelige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 
• Religionsnørden Teologisk pligtetik v2 
• Folkekirkens skoletjeneste Folkekirken - nadver 
• Nadver fra Maribo domkirke 

  
Tekster i Biblen: 
• 1 Mosebog kapitel 1 - 3 (skabelsesmyten og syndefaldsmyten)  
• 1 Mosebog kapitel 17 (1. Pagt Abraham) 

https://islam.systime.dk/?id=157#c344
https://islam.systime.dk/?id=155
https://islam.systime.dk/?id=134
https://www.alt.dk/artikler/bloggeren-zizi-selvfolgelig-kan-jeg-se-smart-ud-og-folge-min-religion-pa-samme-tid
https://www.alt.dk/artikler/bloggeren-zizi-selvfolgelig-kan-jeg-se-smart-ud-og-folge-min-religion-pa-samme-tid
https://www.youtube.com/watch?v=yo9_9Cg8XJA&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
https://www.youtube.com/watch?v=yCTr0QwptFk&list=PLVqSICCQ2OWpJMMxxIAUcvBB4CZFDCbOL&index=4&t=0s
https://vimeo.com/251068462
https://www.youtube.com/watch?v=Oo5yWqiPMEk
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• 2 Mosebog kapitel 19 - 20 (2. Pagt Moses)  
• Markusevangeliet kapitel 14 -16 (Den sidste nadver, korsfæstelsen og 

genopstandelse)  
• Lukasevangeliet kapitel 10,25-37 (Den barmhjertelige samaritaner og 

det dobbelte kærlighedsbud) 
• Matthæusevangeliet kapitel 5-6 (Bjergprædiken)  

  
Tekster: 
• Esben Andreasen m.fl.. Religion og kultur - en grundbog. Side 143-150. 

156-161, 166-167, 169-170. Systime 3. udgave. 
• Det med synd og frelse. Religion.dk 2006.  

 

Omfang 
 

Da dette er et nethold er undervisningen foregået via tekster, film og 
arbejdsopgaver over nettet.   
Sider ca. 55.  

Særlige 
fokuspunkter 

Skabelse, syndefalde. Problemmyte, løsningsmyte, frelse. Brug af fagbegreber 
på skabelsen og syndefaldsmyten. Pagterne med Abraham, Moses og Jesus. 
Korsfæstelse og genopstandelse. Bjergprædiken og den barmhjertelige 
samaritaner. Det dobbelte kærlighedsbud og næsten. Tekstanalyse. 
Ritualanalyse (nadveren).  

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Arbejde individuelt med arbejdsspørgsmål giver over nettet. Læse tekster og 
se film.   

 

Titel 4 
 

Buddhisme  

Indhold 
 
2 
5 4,5 3 7 1 14 1,5 

1,5 2 2 

Tekster:  
Buddhisme - introduktion og tekster. Anders Nielsen Systime. Side: 23 (bund) - 
30 (midt), 31 (midt) - 35. 45-48, 50-56. 62-63, 113-126, 139 - 140 (midt), 144-
145, 184- 186 (midt), 204- 205.  
Miriam Risager: Buddhismens tre hovedretninger fra religion.dk  
 

 
Film og billeder: 

• Buddhalegenden. (engelsk) The Life of the Buddha animation.divx 

• Religionsnørden Buddhisme introduktion 

• Glidefald GLIDEFALD  

• Livshjulet http://www.bhutan.unescosamlingerne.dk/de-6-billeder1  

• Lakha Lama afsnit 1.  

  

Omfang 
 

Da dette er et nethold er undervisningen foregået via tekster, film og 
arbejdsopgaver over nettet.   
Ca. 45 sider.  

Særlige 

fokuspunkter 

Buddha. Dharma, shanga, de 4 ædle sandheder, atman /anatman, de 5 

skandhaer, karma og begær. Livshjulet, Mara, Samsara, Nirvana.  
Nirvanisk, karmisk, apotropæisk (magisk) buddhisme,  
Theravada, Mahayana, Vajrayana (tibetansk) (forskelle og ligheder),  
etik og praksis, ritualer (meditation og bøn).   
Tibetansk buddhisme og Lakha Lama.     

https://www.youtube.com/watch?v=nsN7NLs-0jI
https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mbxNNGqQotk
http://www.bhutan.unescosamlingerne.dk/de-6-billeder1
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Tekstanalyse (både som tekst og lydfil) og ritualanalyse (bøn).  

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Arbejde individuelt med arbejdsspørgsmål giver over nettet. Læse tekster og 
se film.   

 


