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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

December 2017- maj 2018

Institution VUC Vest Esbjerg  

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Religion C hfe  

Lærer(e) Zehra Yücel og Katrine Kjeldal Jørgensen 

Hold 
NreC118s 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Jødedom 

Titel 3 Kristendom  

Titel 4 Islam 

Titel 5 Hinduisme 
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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 sup-
plerende stof 
 
Poulsen, Allan et al.; ”Religionshistoriske grundbegreber” og ”Religionsfagets 
metoder” i ”Religion og kultur - en grundbog”, Systime, 2011. 
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Hvad er religion?” i ”Religionsportalen (ibog)”, 
Systime 
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”forskellige religionsforståelser?” i ”Religionsporta-
len (ibog)”, Systime 
 

Omfang 
 

ca. 35 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elemen-
tær religionsfaglig terminologi  
demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.  
 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Forløbet har været et net-forløb, hvor kursisterne har læst materiale på e- og i-
bøger, set videoer og forløbet er blevet afsluttet med en skriftligt opgave, som de 
har fået feedback på.

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Jødedom  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof:  
 
GT: 1. Mosebog, kap. 17,. vers 1-27 (omskærelse) 

GT: 2. Mosebog, kap. 19, vers 1-25: Åbenbaringen på Sinaj 

GT: 2. Mosebog, kap. 20, vers 1-17: De 10 bud. 

GT: 5. Mosebog, kap. 14, vers 3-21: bestemmelser om rene og urene dyr 

Madsen, Lene et al., ”Jødedom” i Grundbogen til Religion C, Systime (e-bog)  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Jødedom” i ”Religionsportalen (ibog)”, Systime 
 
Supplerende stof:  
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Jødedom lokalt (DK)” og ”at være ung og jødisk i 
Danmark” i Religionsportalen (ibog), Systime 
 

Omfang 
 

Ca. 55 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær 
religionsfaglig terminologi 
redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en 
længere historie og global betydning og udbredelse  
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 inde-
fra- og udefraperspektiver  
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̶ karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mel-
lem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfag-
lige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter  
 
  
demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 
  
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Forløbet har været et net-forløb, hvor kursisterne har læst materiale på e- og i-
bøger, set videoer og forløbet er blevet afsluttet med en skriftligt opgave, som de 
har fået feedback på. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel 3 
 

Kristendom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
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Kernestof:  
 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, ”Kristendom” i Grundbogen til Religion C, Systime  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”Kristendom” (undtagen videoerne) og ” ”kristendom globalt” 
(ikke underkapitlerne), ”Dansk kirkehistorie” (inkl. dennes underkapitler fra ”reformation” 
til og med ”kunsten i kirken”), ”ritualer: dåb og nadver” inkl. underkapitlerne ”den evange-
lisk-lutherske kirke: Folkekirken” og dennes underkapitel ”Tekster om dåb og nadver i den 
danske folkekirke”, ”Køn og kirke” og underkapitlet ”Den evangelisk-lutherske kirke: 
Folkekirken”, ”Kristendommen og samfundet” og underkapitlet ”Demokrati og kristen-
dom i Danmark” 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) 
Supplerende stof:  
 
 

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 dan-
ske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det 
Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie samt 
nutidige tekster  

- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af re-
ligionsfaglige begreber  

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

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-
det mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende 
religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstil-
linger og konflikter  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været et net-forløb, hvor kursisterne har læst materiale på e- og i-
bøger, set videoer og forløbet er blevet afsluttet med en mundtlig fremlæggelse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titel 4 
 

Islam 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof:  
 
Hadith: Muhammeds kaldelse 
 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, ”islam” i Grundbogen til Religion C, Systime  
Supplerende stof:  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”islam”, ”islam lokalt (DK)”, ”Ritualer: azan, bøn og 
omskærelse” og ”islam og samfundet” i Religionsportalen (ibog), Systime 

Kristelig Dagblad: ”Sharia er troens kilde-artikel af Morten Rasmussen” 
03.10.2003.  
 
Koranen: Sura 2, vers 191-193 
Koranen: Sura 3, vers 170-171 
Koranen: Sura 7, vers 176-177: Om store Jihad 
Koranen: Sura 8, vers 66: Om lille Jihad 
Koranen: Sura 56: Det uafvendelige vers 1-51, herunder sura 56, vers 15-23: Om 
martyrium-ideen 
Koranen: Sura 79, vers 38-42 
 

Omfang 
 

Ca. 60 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

- disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af re-
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ligionsfaglige begreber  

-  karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herun-
der etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anven-
delse af både indefra- og udefraperspektiver  

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-
det mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anven-
de religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle pro-
blemstillinger og konflikter  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
- islam set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske 

fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsam-
linger samt nutidige tekster  

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

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været et net-forløb, hvor kursisterne har læst materiale på e- og i-
bøger, set videoer og forløbet er blevet afsluttet med en skriftligt opgave, som de 
har fået feedback på. 
 

 
Titel 5 
 

Hinduisme  
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Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Stof: 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, ”Hinduisme” i Grundbogen til Religion C, Systime  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard; ”hinduisme”, ”hinduisme lokalt (DK)”, ”Religion og 
levevis i hinduismen” og ”Ritualer: puja og valfart til Ganges” og ”hinduisme og 
samfundet” i Religionsportalen (ibog), Systime 

 
Purusha-hymnen 
 

Omfang 
 

Ca. 40 ns. 

Særlige fokus-
punkter 

- disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af re-
ligionsfaglige begreber  

-  karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herun-
der etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anven-
delse af både indefra- og udefraperspektiver  

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-
det mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anven-
de religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle pro-
blemstillinger og konflikter  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion 

med en længere historie og global betydning og udbredelse  
 



 

Side 9 af 9 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet har været et net-forløb, hvor kursisterne har læst materiale på e- og i-
bøger, set videoer og forløbet er blevet afsluttet med en skriftligt opgave, som de 
har fået feedback på. 
 

 


