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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2018/19 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Anne Mette Maarup 

Hold 18rec02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Religionsfænomenologisk opstart med fokus på inuitisk religion 

Titel 2 Kristendom 

Titel 3 Islam 

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

 

Titel 1 

 

Religionsfænomenologisk opstart med fokus på inuitisk religion 

Indhold Primærtekster:  

Orulos selvbiografi (T1 i Lasse Brandstrup og Hanne Josephsen: ”Eskimoerne – en 

tekstcollage om religion og eksistens”, Gyldendal 1975, p. 13-14) 

De første mennesker (T80 i ”Eskimoerne”, p. 122-123) 

Havdyrenes oprindelse (T85 i ”Eskimoerne”, p. 125-127) 

Igjugarjuk (T72 i ”Eskimoerne”, p. 110-111) 

Shamanrejse (T2.7 i Podeman-Sørensen: ”Skriftløsefolks religioner”, p. 49-51) 

Kritiske overgangssituationer (T18.2.3 i red.: Bendt Alster og Christian Lindtner. 

”GADs religionshistoriske tekser”, 1984, p. 473-474) 

Der er stadig hemmeligheder… (af Knud Rasmussen) 

Anginas helbredelse (T102 i ”Eskimoerne”) 

Biskop oprørt over åndejagt i Grønland (Kr. dagblad 06.01 2003) 

Grønlændere tror både på Gud og spøgelser (Kr. dagblad 04.08 2016) 

 

Baggrundslitteratur:  

Religionsafsnittet i ”Grønland. Historie, samfund, religion”, p. 142-157, iBog fra Sy-

stime: https://groenland.systime.dk/index.php?id=142 

”Grundbogen til Religion C”, Lene Madsen m.fl. Systime 2012-2014, p. 257 + 262 + 

268: ”Indefra/udefra”, ”Helligt og profant”, ”Ninian Smarts model”. 

 

Myter og mytetyper 

Ritualer og ritualteori 

Helligt og profant 

Cyklisk- og liniær verdensopfattelse 

Ninian Smarts model 

Indefra og udefra perspektiv 

Kaos vs. Kosmos 

Synkretisme 

Tabu 

Magi 

Inua 

Havkvinden 

Shamanen og sjælerejser 

Fangstdyrene 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 min. Ca. 40 sider.  

Særlige fokus-

punkter 

Formålet med forløbet er at eleverne præsenteres for faget og de forskellige religi-

onsdefinitioner samt centrale religionsfaglige begreber og fænomener, som skal 

danne fundament for elevernes videre arbejde med verdensreligionerne. Forløbet 

fokuserer samtidig på tekstlæsning, hvor eleverne skal lære at analysere tekster ud fra 

en fænomenologisk tilgang med udgangspunkt i Inuitisk religion. 
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Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Introduktion til faget. 

 

At stifte bekendtskab med elementær religionsfaglig terminologi. 

 

At redegøre for centrale religiøse fænomener. 

 

At analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder 

vurdere hvorvidt et givent materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. 

fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, evt. religionskritisk synspunkt. 

 

At redegøre for væsentlige sider af yderligere 2-3 religioner. 

 

At demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning 

for menneske, samfund og kultur. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Kristendom 

Indhold Primærtekster: 

Fra Biblen: 

1 Mos 1-2,4a (skabelse) 

1 Mos 2,4b-25 (skabelse) 

1 Mos 3 (Syndefaldet) 

1 Mos 8,20-9,17 (pagten med Noah) 

1 Mos 17,1-14 (pagten med Abraham) 

2 Mos 20 (pagten med Moses, Moseloven) 

Matt 5-7 (Bjergprædiken) 

Rom 5, 12-21 (om Kristus vs. Adam) 

2 Kor 3,1-6 (fra stentavler til kødtavler) 

Matt 22, 34-40 (det største bud i loven/det dobbelte kærlighedsbud) 

Luk 10,25-37 (lignelsen om den barmhjertige samaritaner) 

Matt 27,32-56 (korsfæstelsen) 

Matt 26,17-29 (nadverindstiftelsen) 

1 Kor 11,17-34 (nadver) 

 

Folkekirkens liturgi over nadveren, www.folkekirken.dk 

”De 10 vigtigste om Reformationen”, fra www.kristendom.dk 

Folkekirkens udfordringer i det senmoderne: 

”Mig og Gud og mig” fra Ud & Se okt. 2004 

 

 

http://www.folkekirken.dk/
http://www.kristendom.dk/
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Baggrundslitteratur: 

”Religion og Kultur”, Esben Andreasen m.fl. Systime 2002, p. 144-155 + 166-170. 

Kap: ”Hvad er kristendom”, ”Baggrund og historie”, , ”Jesus af Nazaret – Jesus 

Kristus”, ”Etik og levevis”, ”Dåb og nadver”, ”Overgangsriter”. 

”Kristendommens udbredelse og hovedretninger” 

 

”Grundbog til religion C”, Lene Madsen m. fl. Systime 2012, p. 11-15: ”Brillekur-

sus”, ”Det senmoderne samfund”, ”Fakta om det senmoderne samfund” 

 

Film: 

”5 skarpe om Jesus” + ”5 skarpe om Luther” fra www.dr.dk/undervisning  

 

Omfang 

 

34 lektioner á 45 min. Ca. 85 sider.  

Særlige fokus-

punkter 

 

At redegøre for grundlæggende sider af kristendommen, herunder dens formative, 

historiske og nutidige skikkelser. 

 

Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode. 

 

At karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder eti-

ske og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både 

indefra- og udefra perspektiver. 

 

At sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 

europæisk kultur og tænkning. 

 

Pagtstanken: den gamle og den nye pagt 

Jødedommen på Jesu tid 

Kristendommens grundlæggelse 

Den historiske vs. Den mytiske Jesus 

Messias 

Jesu død og opstandelse 

Problem- og løsningsmyten 

Frelse 

Helligånden og treenigheden 

Paulus og den tidlige kristendom  

Dåb og nadver 

Kristendommens historie - kristne hovedretninger  

Reformationen og Luther 

Sekularisering 

Afsekularisering 

Synkretisme (”slikbutik”) 

Pluralisme 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform /skriftligt arbej-

de/individuelt og pararbejde/ fremlæggelser / diskussioner 

 

http://www.dr.dk/undervisning
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Islam 

Indhold Primær litteratur: 

Fra Koranen: 

Sura 112, 1-4 

Sura 2, 255 (tronverset) 

Sura 2, 183-187 (om faste) 

Sura 5, 6 (om bøn) 

 

”Den første åbenbaring” hadithtekst  

 

Andre: 

“Til fredagsbøn i Cairo” Berlingske Tidende 19.8.2006 

”En overvældet pilgrim” T22 fra Jens Forman, ”Islam og muslimerne” Systime 

2011, p. 122-123 

”En bogstavstro muslim kan ikke adskille sig selv fra shariaen” Berlingske.dk, 

25.5.2007. 

”Hvad er Euroislam?” Religion.dk, 4.5.2009 

”Tariq” Ramadans råd til samarbejde i Danmark” T37 fra Jens Forman, ”Musli-

mernes religion. Tro, praksis og sharia.” Systime 2006, p. 129 

”Salafismen” Artikel fra Jyllandsposten af Ulrikke Moustgaard, 16.03.03 

”Cool islam” kronik fra Politiken af Eva Tingkær, 18.10.06 

 

Baggrundslitteratur: 

”Religion og Kultur”, Esben Andreasen m.fl. Systime 2006, p. 175-180 

 

”Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia” Jens Forman, Systime 2006: p. 29- 

35 ”Søjlerne” + p. 42 – 49 ”Klassisk sharia”, ”Moderne sharia” 

”Danske verdensreligioner - Islam” Kate Østergaard, Gyldendal 2006: ”Muslimer 

som minoritet i Danmark” p. 63-70. 

 

Film: 

BBC-dokumentar om hajj: Faces of Islam – Pilgrimsrejsen til Mekka, BBC, 2001 

”5 Skarpe om Islam” 

”Veninder på trods” afsnit 2, dokumentarserie fra TV2, efteråret 2006 

 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 min. Ca. 50 sider.  

 

Særlige fokus-

punkter 

At analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder 

vurdere hvorvidt et givent materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. 

fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, evt. religionskritisk synspunkt. 

 

Islam set i globalt perspektiv. Vægt på europæiske og danske fremtrædelsesformer. 
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Centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode. 

 

At karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religions-

faglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflik-

ter. 

 

På et fagligt grundlag indgå i en debat om egne og andres kulturelle værdier og på 

denne måde kvalificeres til det globale samfund. 

 

Muhammed – Islams grundlæggelse og tidlige historie  

Sunni og Shia  

Islams udbredelse  

Koranen og Hadith  

De 5 søjler  

Sharia  

Hjärpes 4 idealtyper: sekularisme, modernisme, traditionalisme, fundamentalisme 

Religiøst engagement: minimalisme – maksimalisme 

Integrationsformer: assimilation, integration, segregation 

Forskellige retninger: Euroislam, ’Cool’ islam og salafismen 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Buddhisme 

Indhold Andreasen m.fl.: Religion og kultur - en grundbog, Systime, 2002: s.60-61.  

 

Lene Højholt: Buddhas Lære, Gyldendal, 2005: s. 12-15; 24-40; 59-60; 62-63; 

68-71: 79-80; 85-87; 74-75.  

1. Buddhalegenden  

 

2. Benarestalen  

 

9. Trungpa Rinpoche forklarer meditation for vesterlændinge  

 

10. Naturvidenskabelig undersøgelse af tantriske fænomener  

 

12. Boddhisattvaens ekspempel og kollektiv frelse 16. Lamaens funktion 

  

Multimedier:  

”5 skarpe om buddhismen” fra www.dr.dk/undervisning 

Film: Little Buddha (uddrag - Buddhalegenden), 1993.  

Interaktivt Livshjul: http://www.buddhanet.net/wheel2.htm    
 

http://www.dr.dk/undervisning
http://www.buddhanet.net/wheel2.htm
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Omfang 

 

21 lektioner á 45 min. Ca. 45 sider.  

Særlige fokus-

punkter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af fagets materiale 

 

Anvendelse af religionsfaglig terminologi 

 

Redegørelse for centrale religiøse fænomener 

 

Forståelse for det østlige livssyn og forestillinger 

 

Redegørelse for væsentlige sider af buddhismen 

 

Redegørelse for væsentlige sider af den tibetanske buddhisme 

 

Debat om de buddhistiske værdier og forestillinger over for de øvrige verdens-

religioner 

 

Introduktion til buddhisme 

Buddhalegenden 

Buddhas lære - Dharma 

Karma og samsara  

De fem skandhaer  

Buddhistiske retninger: Hinayana, Mahayana.  

Sanghaen – munkenes forhold og levevis 

Tibetansk buddhisme (Vajrayana)  

Levende boddhisattvaer, lamaer  

Meditation 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, virtuelle medier, 

diskussion og debat 

 

 

Retur til forside 

 


