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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Karen Mejer Overby 

Hold 19rec01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til religionsfaget 

Titel 2 Teori, metode og analyse 

Titel 3 Kristendom 

Titel 4 Islam 

Titel 5 Buddhisme 

Titel 6 Etik og religionskritik 
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Titel 1 

 

Introduktion til religionsfaget 

Indhold Grundbogen til religion c, Lene Madsen m.fl. Systimes I-bibliotek 2019. Følgende sider 

er anvendt 

- Religion i det senmoderne samfund  

- Fakta om religion i det senmoderne samfund  

- Hvad er religion?  

- Hvordan undersøger man religion?  

- Anvendelse af religionsfaglige begreber  

- Øjenåbner: Hvad er verdensreligioner?  

- Religionernes udbredelse 

- Forståelse af egen religion i relation til andres (uddrag – frem til øvelse 6)  

Omfang 

 

7 lektioner a 45 minutter 

Ca. 20 sider (vægtet) 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

- Religion i det senmoderne samfund: 

1. Indefra - udefra 

2. Sekularisering og afsekularisering 

3. Genfortryllelse 

4. Den religiøse aktør 

5. Pluralisme 

6. Ekleticisme 

7. Maksimalisme 

8. Minimalisme 

9. Institutionaliseret / ikke-institutionaliseret religion 

- Religionsfænomenologi (religioners indhold i fokus) 

- Religionssociologi (religioners funktion i fokus) 

Supplerende stof: 

- Verdensreligioner: 

1. Definition af verdensreligion 

2. Religioners slægtskab 

3. Religioners udbredelse 

4. Tilslutning til religionerne 

 

Forløbet har fokuseret på at introducere til religionsfaget og de begreber der knytter 

sig til religion i det senmoderne samfund. Desuden er der kort introduceret til religi-

onsfænomenologi og religionssociologi, som er uddybet i forløbet Teori, metode og 

analyse. 

Forløbet har desuden beskæftiget sig med verdensreligion i henhold til religioners 

slægtskab, udbredelse og tilslutning, for at give et globalt overblik over religion og 

religiøsitet.  

 

 

 - Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p280
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p279
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p278
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p277
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p276
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p187
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p188
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p189
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Titel 2 

 

Teori, analyse og metode 

Indhold Grundbogen til religion c, Lene Madsen m.fl. Systimes I-bibliotek 2019. Følgende 

sider er anvendt 

- Religionsfaglige discipliner 

- Myte 

- Ritual  

- Helligt og profant 

  

Omfang 

 

5 lektioner a 45 minutter 

Ca. 14 sider (vægtet) 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

- Religionsfænomenologi 

1. Myte (sociologisk og fænomenologisk definition. Herunder begre-

berne urtid og kaos-kosmos) 

2. Ritual (herunder overgangsritual og kultdrama) 

3. Helligt og profant 

- Religionssociologi 

1. Deprivationsteori 

2. Socialisationsteori 

3. Rational choice-teorien 

4. Teorien om søgen efter mening og tilknytning 

 

 

Forløbets formål har været at uddybe religionsfænomenologi og religionssociolo-

gi, samt at introducere modeller til analyse af religiøse tekster, overgangsritual og 

kultdrama.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Individuelt arbejde 

 

 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p196
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p254
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p255
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p256
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Titel 3 

 

Kristendom 

Indhold  

Grundbogen til religion c, 2. udgave, Lene Madsen m.fl., Systimes i-

bibliotek, følgende sider: 
- Øjenåbner:Eat-n-meet Jesus  
- Fakta om kristendom  
- Den historiske Jesus - fra Jesus-bevægelse til - verdensreligion  
- Den mytiske Kristus  

- De dominerende kristne retninger 
- En fænomenologisk undersøgelse af folkekirkens kultrum  
- En sociologisk undersøgelse af den kristne praksis  
- Hvad tror kristne på?  
- Menneskesyn i kristendom  
- Kristen etik: Hvad er næstekærlighed – og hvem er næsten?  

- Kristne reaktioner på modernisering  

- Kristne retningers holdninger til naturvidenskaben  

- Ninian Smarts dimensioner  

- Tekstlæsningsmodel 

- Da Gud slog i bordet, Svend Lindhardt og Bente Lund, Gyldendal 1998, s. 

88-91 (om afladshandel og Luthers lære om retfærdiggørelse af tro). 

- Religion og kultur s. 156-162 – Problemmyte og løsningsmyte (2. udgave) 

Bibeltekster 

- 1. Mosebog 3,1-22: Syndefaldsmyten  
- Romerbrevet 5,1-21  
- 1 Korinterbrev. 15, 1-28  
- Galaterbrevet. 5, 1-12  

 

- Den augsburgske bekendelse artikel 4 (om retfærdiggørelsen) og 21 (om hel-

gendyrkelse) efter folkekirkens bekendelsesskrifter på www.folkekirken.dk  

 

- Nu fryde sig hver kristen mand, Martin Luther 1523 (efter 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/487 )  

Supplerende stof: 

- Hvor helvede havner vi så, Niels Thorsen, Politiken 28.marts 2008. 

 

- Vi præster sidder ikke inde med sandheden, Tobias Stern Johansen, Kristeligt 

Dagblad 3.11.2015. 

 

- Teologer: Reinkarnation er uforeneligt med kristendommen, Evander Pedersen m.fl. 

Kristeligt Dagblad 3.11.2015 

 

- Præsts tro på reinkarnation ender hos biskop, Johannes Henriksen, Kristeligt 

Dagblad 3.11.2015 

 

 

Bemærk at der i Grundbogen til religion C er gengivet kildetekster som ikke er nævnt 

særskilt i ovenstående beskrivelse af forløbets indhold. 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p286&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=285&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=289&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p288&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p287
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p291
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p290
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p294
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p293
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p292
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p296
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p295
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c994
http://www.folkekirken.dk/
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/487
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Omfang 

 

26 lektioner a 45 minutter 

60 sider 

Særlige fokus-

punkter 

- Problemmyte (begrebet om arvesynd) 

- Løsningsmyte (den kristne frelsesforestilling) 

- Treenighedsdogmet 

- To-natur-læren 

- Den mytiske Kristus 

- Kristendommens efterreformatoriske hovedretninger: katolicisme og lu-

thersk protestantisme 

- Moderne teologiske positioner i den danske folkekirke: 

1. Eksistensteologi 

2. Afmytologisering 

3. Skabelsesteologi 

4. Bibelfundamentalisme 

- Analyse af det kristne kultrum, kirken. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Individuelt arbejde 

- Ekskursion (individuelt besøg i lokal kirke) 
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Titel 1 

 

Islam 

Indhold Grundbogen til religion c, 2. udgave, Lene Madsen m.fl., Systimes i-

bibliotek, følgende sider:  

 

- Øjenåbner: Hvorfor være muslim 

- Fakta om islam 

- Islams historiske udvikling 
- Religiøs praksis i islam 
- Obligatoriske ritualer 

- Ritualteori 

- Andre ritualer 

- Hellige steder 

- Hvad tror muslimer på? 

- Det islamiske samfundssyn 

- Religionen i spil: Kan man være muslim i det danske samfund?  

- Religionen i spil: Krig og terrorisme 

 

Medietekster 

- 5 skarpe om islam, DR 2014 (www.dr.dk/gymnasium)  

- Hajj – pilgrimsrejse til Mekka, BBC 2001 

- Deadline DR2 15.12.2017 fra minuttal 10:38 (Sherin Khankan ) 

 

- Spørgsmål og svar fra islaminfo.dk (brugt i gruppearbejde) 

 

Religionsportalen 

- Muhammeds sidste valfart (hadith)  

 

Bemærk at der i Grundbogen til religion C er gengivet kildetekster som ikke er 

nævnt særskilt i ovenstående beskrivelse af forløbets indhold. 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 minutter 

Ca. 50 sider – heraf filmmateriale svarende til 15 sider 

Særlige fokus-

punkter 

- Islams tilblivelse 

o Sunni- og shiaislam 

- Koran 

- Hadith 

- Islams fem søjler 

- Islams helligsteder 

- Axis mundi 

- De seks trosartikler 

- Fire sunimuslimske retsskoler 

1. Hanafi 

2. Shafi 

3. Maliki 

4. Hanbali 

- Sharia og fortolkninger heraf: 

1. Haram og halal 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=156
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=219&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p255
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=220
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=221
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p259
http://www.dr.dk/gymnasium
https://religion.systime.dk/?id=c3766
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2. Traditionalisme 

3. Modernisme 

4. Fundamentalisme 

5. Sekularisme 

- Jihad 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Individuelt arbejde 
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Titel 1 

 

Buddhisme 

Indhold Kernestof 

Grundbogen til religion c, 2. udgave, Lene Madsen m.fl., Systimes i-

bibliotek, følgende sider: 
- Øjenåbner: Buddhisme i øst og vest  
- Fakta om buddhisme 

- Buddhismens historiske udvikling  

- Religiøs praksis i buddhismen 

- Den klassiske buddhisme 

- Mahayanabuddhismen 

- Buddhisme i Tibet 

- Buddhisme i Danmark 

- Religionen i spil: Karma i praksis 

- Religionen i spil: Buddhisme og krig 

 

- Benarestalen – de fire ædle sandheder fra religionsportalen, systime 

- Buddhalegenden (uddrag)  i Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme, Lene 

Højholt, Gyldendal 2000. 

Medietekster: 

- 5 skarpe om buddhismen, DR 2014 (www.dr.dk/gymnasium)  

- Buddhas liv, BBC 2003 (del af temalørdagen Buddhas budbringere vist på 

DR2 i 2004) 

- Den danske lama - (del af temalørdagen Buddhas budbringere vist på DR2 i 

2004) 

- Video: Empukuji Manninko, Buddhisme. Introduktion og tekster af Anders 

Nielsen, Systimes i-bibliotek 

 

Bemærk at der i Grundbogen til religion C er gengivet kildetekster som ikke er 

nævnt særskilt i ovenstående beskrivelse af forløbets indhold. 

Omfang 

 

18 lektioner a 45 minutter 

Ca. 55 sider heraf filmmateriale svarende til ca. 30 sider  

Særlige fokus-

punkter 

- Klassisk buddhisme 

1. De fire ædle sandheder 

2. Den otteledede vej (middelvejen) 

3. Karma 

4. Samsara 

5. Nirvana 

6. Det buddhistiske livshjul 

- Buddhismens udvikling: 

1. Theravadabuddhisme 

2. Mahayanabuddhisme 

3. Vajrayanabuddhisme 

- Religiøs praksis i buddhismen: 

1. Karmisk buddhisme 

2. Nirvanisk buddhisme 

3. Magisk (apotropæisk) buddhisme 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p168&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p169&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p170&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p171&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p234&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p235
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=237
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=238
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=173
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=260
https://religion.systime.dk/?id=c3859
http://www.dr.dk/gymnasium
https://buddhisme.systime.dk/?id=c641
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- Tibetansk buddhisme 

- Buddhisme i Danmark 

1. Etnisk buddhisme 

2. Konvertitbuddhisme 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

- Individuelt arbejde 

- Virtuel undervisning 
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Titel 1 

 

Etik og religionskritik 

Indhold Religionskritik, Dorte Enger, Systimes i-bibliotek 2020. Følgende sider 

er anvendt: 

- 1. Introduktion 

- Hvad er religionskritik? 

- Inddelingen præmoderne, moderne og postmoderne religionskritik 
- 2. Den præmoderne religionskritik 
- 3. Den moderne vestlige religionskritik 
- Kristendom og videnskab 
- Deisme, darwinisme, kreationisme og intelligent design 
- Friedrich Nietzsche 
- Lars Qvortrup 

Religion og etik – grundbog til etik i religionsfaget, Dorte Thelander Motzfeldt, 
Systimes i-bibliotek 2020. Følgende sider er anvendt:  

- Etiske teorier og metoder  
- Hvad er etik? 
- Kategoriseringer 
- Hvordan vælger man de gode handlinger? 
- Pligtetik 
- Lykkeetik 

 

Medietekster 

- Med Gud mod Darwin 

Omfang 

 

5 lektioner a 45 minutter 

Ca. 40 sider (vægtet) – heraf filmmateriale svarende til ca. 15 sider.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- Moderne, vestlig religionskritik 

- Klassisk, postmoderne religionskritik 

- Nutidig, postmoderne religionskritik 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

- Virtuel undervisning med fokus på teoretisk tilgang til etik og religi-

onskritik 

 

 

https://religionskritik.systime.dk/?id=p120
https://religionskritik.systime.dk/?id=p128
https://religionskritik.systime.dk/?id=c1725
https://religionskritik.systime.dk/?id=p121
https://religionskritik.systime.dk/?id=p122
https://religionskritik.systime.dk/?id=p184
https://religionskritik.systime.dk/?id=p206
https://religionskritik.systime.dk/?id=c652
https://religionskritik.systime.dk/?id=p228
https://religionogetik.systime.dk/?id=p141
https://religionogetik.systime.dk/?id=p143
https://religionogetik.systime.dk/?id=p144
https://religionogetik.systime.dk/?id=p146
https://religionogetik.systime.dk/?id=p147
https://religionogetik.systime.dk/?id=p148

