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Problemstillinger fra 
undervisningen  
• Findes det åndelige i livet? 
• Hvilke konsekvenser har det for menneskets 

syn på livet, om det tror, det åndelige findes el-
ler ej? 

• Hvilken forbindelse er der mellem menneskets 
idé om det åndelige og dets religion?

Selvvalgt problemstilling
Findes der kilder med belæg for, at mennesket i 
dag tror på ånden i naturen?

Forslag til Produkt
• Fx fotos, egne eller andres
• Reklame overfor virkelighed
• Illustration af hvordan man kan se det, der 

normalt er usynligt for øjet (jf. Per Bak Jensens 
fotos). 

Eksamen med Overordnet emne: Ånd

Forslag til de Lærerstillede 
spørgsmål 
1. Kan I finde udsagn om, at ånden findes andre 

steder end i naturen?
2. Er der tegn på, at mennesker opfatter natur 

som et religiøst sted? Hvordan kan I i så fald se 
det? Hvilke fagbegreber kan I knytte på?

3. Hvilken konsekvens kan det have for miljø og 
klima, om mennesker mener, naturen har ånd 
eller ej? Reflektér over den etiske dimension.

Kilder
• Per Bak Jensen, Presence of the Absent, fotos 

og video, Louisiana-Channel 
• Div. digte og billeder fra romantikken og nu - 

se tekstbanken på hjemmesiden
• Div. artikler om natur i dag - se tekstbanken på 

hjemmesiden
• Tekster fra Bibelen om Helligånden som vind 

og ild, eller hvor Gud ytrer sig gennem naturen 
fx en brændende tornebusk, en sky eller lign.

Delemne 1: Findes det åndelige?
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Problemstillinger fra 
undervisningen 
• Hvad er menneskets forhold til naturen i dag?
• Hvad siger religionerne om menneskets for-

hold til naturen? 
• Er mennesket natur? Eller er det adskilt fra/

hævet over naturen? 

Selvvalgt problemstilling
Er mennesket kun natur?

Forslag til Produkt
• Kunst-kollage af kunst, der skildrer mennesket 

som dyr fx Patrizia Piccini modsat kunstnerisk 
udtryk, der beskriver mennesket som hersker 
over/forvalter af naturen.

Forslag til de Lærerstillede 
spørgsmål 
1. Hvis mennesket kun er natur, hvilke konse-

kvenser har det så for vores måde at opfatte det 
gode liv på?

2. Hvis mennesket er mere end natur, hvad er det 
så? Hvordan giver dette ”mere” sig til udtryk?

3. Hvad siger de forskellige religioner, som I ken-
der til fra undervisningen om, hvad mennesket 
er skabt af?

Kilder
• Per Bak Jensen, Presence of the Absent, fotos 

og video, Louisiana-Channel 
• Bibelen: Skabelsesberetningen - jf. forvalter-

tanken
• Div. tekster om nutidens natursyn - se tekst-

banken på hjemmesiden
• Digter Ursula Andkjær Olsen og komponist 

Christian Hildebrandt: Messe. Forvaltere af 
den solbeskinnede virkelighed. Findes på @
solbeskinnede på Facebook. 

• Forskellige tekster fra www.religion.dk 
• Tekster, der handler om: skabelsesberetninger/

verdenssyn fra andre religioner, mennesket 
som forvalter i de monoteistiske religioner el-
ler som en del af samsara i buddhismen. 

• Tekster om atman- brahman og reinkarnation 
i buddhisme og hinduisme samt panteismen i 
hinduismen. 

Eksamen med Overordnet emne: Ånd

Delemne 2: Menneske og natur
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Eksamen med Overordnet emne: Ånd

Delemne 3: mødet med det guddommelige

Problemstillinger fra 
undervisningen  
• Hvordan er mødet med det guddommelige 

blevet beskrevet i fx romantikkens digtning og 
i nutiden? 

• Hvorfor rummer beskrivelserne modstridende 
begreber? 

• Længes mennesket efter noget, det mangler for 
at have "det gode liv"? 

Selvvalgt problemstilling
Hvordan beskrives mødet med det guddommelige 
i udvalgte bibelfortællinger? Og hvorfor beskrives 
følelserne som både positive og negative?

Forslag til Produkt
• Selvskrevet fiktiv beretning eller illustration, 

der udtrykker mødet med noget guddomme-
ligt. 

• Selvproduceret spørgeskema-undersøgelse til 
klassekammerater/kirkegængere/familie.

Forslag til de Lærerstillede 
spørgsmål 
1. Forklar ordet ærefrygt 
2. Sammenlign beskrivelsen af det guddommeli-

ge i de bibelske fortællinger med beskrivelser 
af mødet med det guddommelige i andre reli-
gioner.

3. Kom med eksempler/kilder fra andre områder 
end det religiøse, hvor disse følelser beskrives. 
fx en reklame, en anmeldelse, et digt, en blog, 
en roman m.m.

Kilder
• Bibeltekster, fx dem, der gennemgås i kirkebe-

søget: Apostlenes Gerninger kap. 2, Salmernes 
Bog kap. 147, Johannes Evangeliet kap. 3

• Div. tekster og billeder om natursynet i roman-
tikken og i dag - se tekstbanken på hjemmesi-
den

• Videoen: Double rainbow: https://www.youtu-
be.com/watch?v=OQSNhk5ICTI 


