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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin juni 2019 

 

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hfe  

Fag og niveau Religion C  

Lærer(e) Katrine Kjeldal Jørgensen 

Hold 
18RE0C11E18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Introduktion 

Titel 

2 

Kristendom  

Titel 

3 

Islam 

Titel 

4 

Hinduisme  

Titel 

5 

Religion i det senmoderne samfund 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 1 

 

Introduktion  

Indhold Introduktion til mytebegrebet (mytetyper, myters funktion, sammenhængen 

mellem myter og ritualer)  

 

Skabelsesmyten fra nordisk mytologi  

 

Introduktion til ritualer (ritualer som kommunikation, axis mundi, van Gennep, 

Podemann Sørensen, ritualers funktion)  

 
Apuleius’ invielse til isismysterierne 

 

Omfang 

 

Ca. 8 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Religionsfaglige terminologi  

Indefra- og udefraperspektiver 

Fagets identitet og metode 

Religionernes centrale fænomener 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Pararbejde   

- Gruppearbejde  

- Klasseundervisning 

- Klassediskussion  

- Individuelt arbejde 

 

 

 

Titel 2 

 

Kristendom  

Indhold Kernestof:  

 

Forman, Jens, ”De kristnes religion”, Systime 2008 

49-50 (Udvælgelse og pagt)  

54-56 (messias) 

65-68 (Jesu forkyndelse)  

30-35 (nutidens danske kristendom)  

 

De 3 kristne hovedretninger (”Kristendommen globalt”), Religionsportalen, 

systime.dk, https://religion.systime.dk/?id=p517 

 
”5 skarpe om Jesus”, DR (Sendt første gang: 14.05.14) 
”5 skarpe om kristendommens danske historie”, DR (sendt første gang: 21.05.14) 
 

https://religion.systime.dk/?id=p517
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Marie Krarup: ”Den syriske flygtning er ikke min næste” 
(https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-
min-naeste) 
 
Kim Hartzner: ”svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min 
næste” (https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-
den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste 
 
”Pligtetik og nytteetik” fra Religion og etik, Dorte Thelander Motzfeld, systime, 
2016: https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=148   
https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=147 

 

Jens Forman, ”Én folkekirke to evangelier”, Politiken, 06.04.1996 

 

”Har Luther haft betydning for velfærdsstaten?”, Kristeligt Dagblad, 29.09.16: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-

velfaerdsstaten 

 

Film: Luther (2003)  

 

USA og DK:  

”Forsker: Danmark er verdens mindst religiøse land”, Aarhus Stiftstidende, 

29.07.13: https://stiften.dk/aarhus/Forsker-Danmark-er-verdens-mindst-

religioese-land/artikel/167025 

 

Danskernes Akademi: Phil Zuckerman om religionens betydning i Danmark og 

USA; https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE&t=25s 

 

 

Bibeltekster:  

Es 53 (messias) 

Salme 2 (Messias) 

5 Mos 5: de ti bud  

Rom 5, 12-15; 18-19: Adam og Kristus 

Matt 5-7, Uddrag af Bjergprædiken  

Mark 1, 21-28 (helbredelsen af manden med den urene ånd) 

Mark 2, 1-12 (Helbredelsen af den lamme i Kapernaum) 

ApG 1, 3-8 (Løftet om helligånden)  

Matt 28, 16-20 (missionsbefaling) 

Luk 15, 11-32: Lignelsen om den fortabte søn 

Luk 10, 23-37: Lignelsen som den barmhjertige samaritaner  

Åb 20, 1-15 

 

Supplerende stof 

 

”Mirakler i Midtjylland” afsnit 2, dr.dk  

 

Klip fra aftenshowet om næstekærlighed (ift. Marie Krarup og den barmhjertige 

samaritaner): https://www.youtube.com/watch?v=CoSjGAP9ZFw 

 

https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste)
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste)
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=148
https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=147
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten
https://stiften.dk/aarhus/Forsker-Danmark-er-verdens-mindst-religioese-land/artikel/167025
https://stiften.dk/aarhus/Forsker-Danmark-er-verdens-mindst-religioese-land/artikel/167025
https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=CoSjGAP9ZFw
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Klip fra stand up showet Bibelen om de ti bud: 

https://www.youtube.com/watch?v=deNxv2OuCaU 

 

Johnny Cash: ”The man comes around”  

 

 

Omfang 

 

Ca. 75 sider  

Særlige 

fokuspunkter 

- 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  

- 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 forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber 

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Gruppefremlæggelser   

- Pararbejde  

- Gruppefremlæggelser 

- Individuelt arbejde 

- Matrix-grupper 

- Skriveøvelse 

- Klasseundervisning  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=deNxv2OuCaU
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Islam  

Indhold Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til religion C”, Systime, 2013 

- Side 97-103: De 5 søjler 

- Side 110-118: Sharia og jihad  

- Koranuddrag i grundbogsmaterialet: 3,18; 2,238; 2,277; 2,185; 2,197; 8,39; 
9,5 

Ahle, Allan et al. ”Horisont – grundbog i religion”, Gyldendal, 2013 

- Side 147-149: den formative periode 

- Side 153-155: de 6 trosartikler  

Rambos konversionsmodel 
 
Dokumentar: ”Når naboens datter bliver muslim 2:2”, dr.dk  

Muhammed the last prophet (første 10 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=vGxVWDLO87I 

How Islam Began – in ten minutes 
https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo 

World’s largest pilgrimage – hajj documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI 

Kender du typen” – placering af udtalelserne i de fire idealtyper  

- Uddrag fra ”Kritiske Muslimers Manifest 

- Hizb ut-Tahrirs mål 

- Uddrag fra artiklen ”Demokratisk muslim: Praktiserende muslimer kan 
ikke være demokrater” (Berlingske 1. april 2006) Artiklen omhandler en 
af medstifterne af Demokratiske Muslimer, Kamran Tahmasebi” 

- Fra Danske Verdensreligioner - Islam om ”det Islamiske Trossamfund” (s. 
52) udtalelserne er fra den daværende leder, Abu Laban. 

Koranen:  

- Koranen om Gud: Sura 2:163, sura 2: 255, sura 112;1-4 

- Koranen om koranen: Sura 3: 1-6 

- Sura 2, 29-47 

 

Omfang 

 

Ca. 45 

Særlige 

fokuspunkter 

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

skikkelser  

https://www.youtube.com/watch?v=vGxVWDLO87I
https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
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- islam set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske 
fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og 
hadithsamlinger samt nutidige tekster  

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 

religionsfaglige begreber  

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende 

forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt 

anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle 

problemstillinger og konflikter 

- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, 

herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med 

anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Matrix-grupper  

- Pararbejde  

- Gruppearbejde  

- Individuelt arbejde  

- Klassediskussion  

- klasseundervisning 

 

 

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

 

Titel 4 

 

Hinduisme  

Indhold ”5 skarpe om hinduismen”, dr.dk (sendt første gang 28.05.2014) 

”Verdens værste job – de kasteløse”, dr2, 2006 (cfu)  

Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til religion C”, Systime, 2013 

- Side 123-126: Vedaerne 

- Side 127-128: Upanishaderne  

Poulsen, Allan, ”Hinduismen”, systime, 2013 

- ”Bhagavadgita. Tre veje til frelse” (side 35-39) 

- ”Guderne og deres ”familier”” (side 40-50) 

- ”Mahatma Gandhi” (side 78-84) 

 

Purusha-hymnen 
Maitrayaniya-Upanishad: krop og forgængelighed  

Uddrag fra Bhagavadgita (I ”Hinduismen”, Allan Poulsen, systime, 2013, 

side 126-131) 

 

Omfang 

 

Ca. 40  

Særlige 

fokuspunkter 

- 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 religionsfaglige begreber  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Pararbejde   

- Gruppearbejde  

- Fremlæggelser 

- Klasseundervisning  

- Individuelt arbejde 

 

 



 

Side 8 af 9 

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

 

Titel 5 

 

Religion i det senmoderne samfund  

Indhold Baggrund:  

 

” Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund”, uddrag fra 

Religion i det senmoderne samfund, Lise Ludvigsen & Poul Storgaard 

Mikkelsen, Systime 2009, 14-27  

 

”Reaktioner på sekularisering og det senmoderne samfund”, 

Grundbogen til religion c, systime.dk 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=195 

 

Østlig inspireret religiøsitet:  

 

”Buddha, Buddha cool” i Horisont – grundbog i religion, Allan Ahle et. 

al., Gyldendal, 2013, side 280-283) 

 
Brandstrup, René Kristoffer Kjær et al., KS-bogen, Columbus, 2015 

- side 52-56: ”Google-buddhisme” 

”Kumaré – den falske guru”, 2012 (cfu)  

 

New Age:  

 

”Introduktion til New Age” fra religionsportalen, systime.dk  

 

”I hopla på helsemessen”, dr2, 2015 (cfu) 

 

Asatro: 

”Hvad tror asatroende egentlig på?”: 

https://www.religion.dk/viden/hvad-er-asatro 

 

”Asatroende tv-kendis: Thor får øl og jeg får styrke”:  

https://www.religion.dk/interview/asatroende-tv-kendis-thor-får-

øl-og-jeg-får-styrke 

 

”Stadig flere danskere beder til Thor og Odin” 

https://www.religion.dk/danmark/stadig-flere-danskere-beder-til-

odin-og-thor 

 

Folkekirken 

 

Religiøs mangfoldighed som udfordring for folkekirken 

Kristeligt Dagblad, 19/1-2012 

Det siver ikke ud af folkekirken - det styrtbløder 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=195
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-asatro
https://www.religion.dk/interview/asatroende-tv-kendis-thor-får-øl-og-jeg-får-styrke
https://www.religion.dk/interview/asatroende-tv-kendis-thor-får-øl-og-jeg-får-styrke
https://www.religion.dk/danmark/stadig-flere-danskere-beder-til-odin-og-thor
https://www.religion.dk/danmark/stadig-flere-danskere-beder-til-odin-og-thor
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6/3-2017, Information 

 

Supplerende stof:  

 
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) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 35 

Særlige fokuspunkter - redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion 

eller et veldefineret religionsfagligt emne  

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med 

anvendelse af religionsfaglige 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 Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Pararbejde   

- Gruppearbejde  

- Klassediskussion  

- Individuelt arbejde  

- Matrix-grupper 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do4OcL-0RN4
https://www.youtube.com/watch?v=wTIN-sfz4BA
https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ

