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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Kristendom 

Titel 3 Islam 

Titel 4 Hinduisme 

Titel 5 Religion i det senmoderne samfund 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 9 

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

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Introduktion 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Poulsen, Allan et al.; ”Religionshistoriske grundbegreber” og ”Religionsfagets 
metoder” i ”Religion og kultur - en grundbog”, Systime, 2011. 
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Hvad er religion?”, videoerne om ritualer og of-
ring i ”Religionsportalen (ibog)”, Systime,  
 
Podemanns og Van Genneps ritualteorier 
 
Folkekirkens dåbsritual 
Kongelige tvillingedåb 
 
 

Omfang 
 

ca. 25 ns. 

Særlige fokuspunk-
ter 

anvende elementær religionsfaglig terminologi (hellige/profane, ritualer, Ninian 
Smarts model) 
demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.  
 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisning, gruppe- og pararbejde, matrixgrupper 

Retur til forside 
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Titel 2 
 

Kristendom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof:  
 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, ”Kristendom” i Grundbogen til Religion C, Systime  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Kristendom” (undtagen videoerne) og ” ”kristendom globalt” 
og underkapitlet ”Danmark og USA”, ”Dansk kirkehistorie” (inkl. dennes underkapitler fra 
”reformation” i Religionsportalen (ibog), Systime 

”Det største bud i Loven” NT: Matthæusevangeliet, kap. 22, vers 34-40 
”Den Barmhjertige samaritaner”, NT: Lukasevangeliet, kap. 10, vers 25-37 (se evt. videoen 
under ekstra hjælp) 
”de ti bud”, GT: 2. Mosebog, kap. 20,. vers 1-17)  
”Bjergprædikenen” (NT: Matthæusevangeliet kap. 5-7) 
Skabelsesberetningerne 
5 skarpe om ”Jesus”, ”kristendommens hellige tekster”, ”Kristendommens kristne 
historie” 
Film: ”Luther”, fra 2007  

Phil Zuckerman, https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE&t=25s  

Ludvigsen, Lise, 2007. Religion i det senmoderne samfund, Systime s.14-31  

Poulsen, Allan et al.: ”Kristendom i nutid” Gyldendal Uddannelse, 2000 (s. 88-89)  

Den barmhjertige samaritaner (lego-version) 
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o  

Uddrag fra filmen Narnia.  

https://www.youtube.com/watch?v=zgl4tqw2OKs  

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6VAGyhWXM  

https://www.youtube.com/watch?v=w0u90NYqTCk  

Den sorte skole: kristendommens indførelse 
https://www.youtube.com/watch?v=U1zsJ1FM6Xk  

 Den barmhjertige samaritaner (lego-version) 
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https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o  

  

  

 

 
 
 

Omfang 
 

Ca. 70 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

 
- redegøre for grundlæggende sider af kristendom, herunder dens formative, 

historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og 
identitetsdannelse  

- kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske 
fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye 
Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie samt nutidige 
tekster  

 
historiske vs mytiske Jesus 
brud med  
kildekritiske problem 
Paulus’ rolle 
kristendommens grundfortælling 
tværfagligt forløb med historie om reformationen 
Kristendom i DK og dens rolles skift gennem den danske historie 
Kristendom i USA 
Vi har arbejdet med etik og næstekærlighedsbegrebet og meget lidt med biblicistisk 
etik vs. Situationsetik- 
Arbejdet lidt med religionskritik 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fremlæggelse, arbejd selv, tavleundervisning, klassedialog. 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 4 
 

Islam 
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Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 

Det slører stadig (satireprogram på DR): ”For hellig til love” 
https://www.youtube.com/watch?v=FLnU-PU8NvY  

Koranen, sura 22, 40-42;4, 75-78; 3, 170-171; 57,26 

Madsen, Lene et al.: ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 92-118) heri 
indgår uddrag fra Koranen (Sura 3,18; 2,238; 2,277; 2,185; 2,197)  

Perkerdansk, tv-program, sendt på DR i feb. 2017. Episode 4: traditioner og dansk-
hed 

https://www.youtube.com/watch?v=oJE9KHsMiYk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik42oUuayzY&t=1099s 

Religion.dk, brevkasse: Den indre jihad er den vigtigste  

  

 

Omfang 
 

Ca. 40 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

 

Vi har primært arbejdet med klassisk islam, som kursisterne for første gang er blevet 
introduceret til. Vi har arbejdet med Jan Hjärpes model ift. Euroislam. Vi har arbej-
det med tekstkarakteristik (indefra/udefra)  

redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser  

karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfag-
lige begreber  

Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mel-
lem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige 
tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Kursisterne har været inviteret med til moskébesøg udenfor deres skoletid, hvorfor 
det kun er nogle af dem, som kunne deltage. Klassediskussion, tavleundervisning, 
fremlæggelse. 

 
 
Titel 4 
 

Hinduisme 

Indhold ”5 skarpe om hinduisme”, dr.dk (sendt første gang 28.05.2014) 
 
”Hinduismen”, Allan Poulsen, systime, 2013 

- ” Hinduismens historie og hellige bøger” (side 22-27) 
- ”Kastesystemet” (side 100-108) 
- ”Filosofien om karma og genfødsel” (side 29-34) 
- ”Bhagavadgita. Tre veje til frelse” (side 35-39) 
- ”Guderne og deres ”familier”” (side 40-50) 
- ”Mahatma Gandhi” (side 78-84) 

 
Purusha-hymnen 
 
Uddrag fra Bhagavadgita (I ”Hinduismen”, Allan Poulsen, systime, 2013, side 
126-131) 
 
Gandhi: om Bhagavadgita (i ”Hinduismen”, Allan Poulsen, systime, 2013 
132-133) 
 
 

Omfang 
 

Ca. 55 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har primært arbejdet med klassisk hinduisme med fokus på kastesystemet, de 
filosofiske begreber fra upanishaderne, frelsesvejene i bhagavadgita og med et 
udblik til moderne hinduisme, primært i form af Gandhis fortolkning.  
 
 
redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en 
længere historie og global betydning og udbredelse  

religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.  

karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religions-
faglige begreber  
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde, individu-
elt arbejde, fremlæggelser, klassediskussion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 5 
 

Religion i det senmoderne samfund (2,5 + 4,5 + 2,1 + 5 

Indhold ”Mig og gud og mig”, Manuel Vigilius, Ud og Se, oktober, 2004 
 
” Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund”, uddrag fra Religion i det sen-
moderne samfund, Lise Ludvigsen & Poul Storgaard Mikkelsen, Systime 2009, 14-27  
 
”Nu fryde sig hver kristen mand”, Martin Luther, 1528 
(https://www.youtube.com/watch?v=do4OcL-0RN4) 

Trille: Øjet, Jesper Jensen, 1967 (https://www.youtube.com/watch?v=wTIN-
sfz4BA) 
Madonna - Like a prayer (1989) 
(https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ) 

 
”Hvad tror asatroende egentlig på?”, religion.dk, 20.01.2010 
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-asatro 
”Stadig flere danskere beder til Odin og Thor”, religion.dk, 28.11.2012 
https://www.religion.dk/danmark/stadig-flere-danskere-beder-til-odin-og-thor 
”Univers om Asatro”, www.dr.dk, sendt 27.09.2009 
 
”De søgende vender sig mod østens spiritualitet”, religion.dk, 07.03.2008, 
https://www.religion.dk/fra-bloggen/de-søgende-vender-sig-mod-østens-
spiritualitet 
”Buddha, Buddha cool” i Horisont – grundbog i religion, Allan Ahle et. al., Gyldendal, 
2013, side 280-283) 
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”De 10 vigtigste ting at vide om New Age”, religion.dk, 20.02.2012 
https://www.religion.dk/viden/de-10-vigtigste-ting-vide-om-new-age 
TV: ”I hopla på helsemessen”, DR, sendt 21.11.2016, www.cfu.dk  
 
”Religiøs mangfoldighed som udfordring for folkekirken”, Kristeligt Dagblad, 
19.01.2012, https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/religiøs-mangfoldighed-
som-udfordring-folkekirken  
 

”Advarsel: "Yoga i skolen kan give børnene psykiske problemer"”, Lokalavisen 
Haderslev d. 12.10. 2015 

 
Omfang 
 

Ca. 25 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har primært arbejdet med tre forskellige udtryk for senmoderne religiøsitet – 
moderne asatro, den østlige inspiration og new age. Derudover har vi kort arbejdet 
med folkekirkens udfordringer ift. den senmoderne religiøse mangfoldighed.  
 
redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefineret 
religionsfagligt emne  

karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religions-
faglige begreber  

karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, 
og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- 
og udefraperspektive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, klassediskussion 
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