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Religion og etik Dorte Thelander Motzfeldt Hent PDF Forlaget skriver: Religion og etik – grundbog til etik i
religionsfaget giver en varieret og inspirerende fremstilling af de etiske traditioner i verdensreligionerne.

Fokus ligger på mødet mellem de klassiske religiøst begrundede forestillinger og nutidens etiske
problemstillinger.

Desuden indledes bogen med en grundig gennemgang af sekulære etiske og filosofiske traditioner og
grundbegreber, der giver eleverne et sikkert metodisk fundament at arbejde og analysere ud fra.

To temaer er gennemgående i bogen:

· Homoseksualitet

· Menneske og natur

Fremstillingen åbner for at arbejde komparativt med religionerne og deres etiske traditioner. Andre
gennemgående temaer er:

· Religion og politik (jødedom, buddhisme)

· Religion og samfund (kristendom, hinduisme)

· Etiske forbilleder (Jesus, Gandhi, Muhammed)

Udgivelsen afrundes med et kapitel om feltarbejde og herunder feltarbejdets etik. På den måde kobles etikken
konkret til en af religionsfagets væsentligste metoder.

Bogen er spækket med inspirerende elevaktiverende opgaver, der åbner elevernes øjne for etikken omkring
dem, fx i kunsten og i rollespil.

Kilde- og billedvalget er yderst varieret og kreativt og åbner for identifikation, analyse og refleksion.

Bogen er oplagt at anvende til både perspektivering og selvstændige forløb.
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