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Undervisningsbeskrivelse 
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 
 

Termin Maj-juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse HF-e 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Jane Provstgaard Ray Knudsen (JPK) 

Hold 4grlcef1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til faget religion - centrale begreber og metode 

Titel 2 Kristendom 

Titel 3 Islam 

Titel 4 Buddhisme 

Titel 5 Religion i det senmoderne samfund 

 

 Område Omfang 

Titel 1 Introduktion til faget religion 14 lektioner - 28,6 ns 

Titel 2 Kristendommen 38 lektioner - 72,0 ns 

Titel 3 Islam 16 lektioner - 39,8 ns 

Titel 4 Buddhisme 16 lektioner - 33,2 ns 

Titel 5 Religion i det senmoderne samfund 14 lektioner – 31,9 ns 

  98 lektioner – 205,5 ns 
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Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 
 

 
Introduktion til faget religion  
- centrale begreber og metode 
 

Indhold Grundbogsstof: (19,5 ns) 

 Lene Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s. 11-20 + 251-
256/p 138-142 + 254-256 i e-bogsudgaven  

 

Enkelttekster og andet materiale: (5,9 ns) 

- Cirkeldiagram: ”Religionernes fordeling indbyrdes på verdens befolkning”, 
Religion og kultur - en grundbog, Esben Andreasen m.fl. Systime 2005, s. 
31 

- Verdenskort: ”Udbredelse af verdens religioner”, Religion og kultur - en 
grundbog, Esben Andreasen m.fl. Systime 2005, s. 33 

- Ninian Smarts model over religions 7 dimensioner, Religion og kultur - en 
grundbog, Esben Andreasen m.fl. Systime 2005 

- ”Folkekirkens dåbsritual”, Allan Ahle m.fl.: Horisont - grundbog i religion. 
Gyldendal 2012  

- ”Hvad betyder dåben” fra www.folkekirken.dk 
 

Tekststykker fra Det Gamle Testamente www.bibelselskabet.dk (0,8 ns) 

- ”Verdens skabelse”, 1. Mosebog, Kap. 1-2 (til og med v. 4),  
 

Tekststykker fra Det Nye Testamente  www.bibelselskabet.dk (2,1 ns) 

- Markusevangeliet, kapitel 1, v. 9-13 
- Markusevangeliet, kapitel 10, v. 13-16 
- Matthæusevangeliet, kapitel 28, v. 16-20 

 

Tekststykker fra Koranen (0,3 ns) 
- Sura 50, ’Dommedag’ fra: Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven, Gyl-

dendal, 2002, s. 224 
 

Omfang 

 

14 lektioner af ca. 45 minutter,  

Tekstomfang i alt 28,6 ns. 
 
 
 
 
 

http://www.folkekirken.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/
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Særlige fokus-
punkter 

Introducere til faget religion C 
Introduktion til Ninian Smarts model over religions dimensioner 

 
Centrale begreber i forhold til religion og særdeles senmoderne religion: 

- Sekularisering/afsekularisering 
- Affortryllelse/Genfortryllekse 
- Pluralisme 
- Synkretisme 
- Institutionaliseret/ikke-institutionaliseret religion 
- Maksimalisme/minimalisme 

 
Intro til undersøgelse af religion: 

- Indefra/udefra-perspektiv 
 

Intro til religionsfaglige begreber - myte: 
- Kosmogoni 
- Antropogoni 
- Eskatologi 
- Teogoni 

 
Intro til religionsfaglige begreber - dualisme: 

- det hellige/det profane 
- rent/urent 
- kosmos/kaos 

 
Intro til religionsfaglige begreber – ritualer: 

- Ud fra Van Gennep og Podeman Sørensens tilgang 

- Overgangsritualer 
- Kultdramaer 
- Ritualets effikacitet 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde/synopsisarbejde/ 
Pararbejde/ Læreroplæg/kursistoplæg/ 
skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 2 
 

 
Kristendom 
 

Indhold Grundbogsstof (30,6 ns) 
 

- Lene Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s.53-86/ p 
206-216 i e-bogsudgaven  

 
Enkelttekster og andet materiale (30,7 ns) 

- ”Den kristne grundmyte” i: Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven. 
Gyldendal 2002, s. 161-162’ (0,9 ns) 

- ”De ti bud” på: www.kristendommen.dk (0,5 ns) 

- ”Etik og levevis - næstekærlighed” i: Hanne Følner m.fl.: Religion og kul-
tur - en grundbog. Systime 2009, s. 168-169 (1,2 ns) 

- ”Luthersk protestantisme” i: Allan Ahle m.fl. ”Horisont – en grundbog i 
religion” 2012, s.78 (1,1 ns) 

- ”Homoseksuelle vielser - Manu styrer fro vildt” i: Allan Ahle m.fl. ”Hori-

sont – en grundbog i religion” 2012, s. 126-127 (1,3 ns) 
- ”Religion i grundloven” på: www.grundloven.dk , (0,7 ns) 
- ”Danskerne farer ud af folkekirken” fra: Ritzaus Bureau, 28.02.2013, (2,1 

ns) 
- ”Tilliden til folkekirken er voksende” fra: Kristeligt Dagblad, 21.07.2010, 

(1 ns) 
- ”Den apostolske trosbekendelse” fra:  www.folkekirken.dk (0,8 ns) 

- ”Model for den kristne grundfortælling”, Poul Storgaard Mikkelsen: Kri-
stendommen og en moderne dansk virkelighed. Systime 2009, s. 9 (0,4 
ns) 

- ”Opråb til landets biskopper” i: Allan Ahle m.fl.(red.): Horisont - grund-
bog i religion. Gyldendal 2012, s. 127-128 (1,3 ns) 

- ”Hvad står der i biblen om homoseksualitet?” fra: www.kristendom.dk 
(1 ns) 

- ”5 skarpe om Jesus” DR Undervisning, 
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe (18:38 minutter sva-
rer til 18,4 ns) 

 
Tekststykker fra Det Gamle Testamente www.bibelselskabet.dk (2,1) 

- 1. Mosebog 2:5-3:20, ”Adam og Eva og Syndefaldet” (2,1 ns) 

 
Tekststykker fra Det Nye Testamente  www.bibelselskabet.dk (8,6) 

- Lukasevangeliet 15,11-32, ”Lignelsen om den fortabte søn” (0,8 ns) 

- Markusevangeliet kap. 14-16, ”Jesu lidelseshistorie” (4,5 ns) 

- Matthæusevangeliet kap. 5-6,14 “Bjergprædiken” (2,5 ns) 

- Romerbrevet, kap- 3.21-3.26 ”Retfærdiggørelse ved tro” (0,6 ns) 

- Lukasevangeliet 10,25-37 -”Lignelsen om den barmhjertige samaritaner” 

(indgår i grundbogen) 

http://www.kristendommen.dk/
http://www.grundloven.dk/
http://www.folkekirken.dk/
http://www.kristendom.dk/
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
http://www.bibelselskabet.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/
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- Matthæusevangeliet 25,31-46 – ”Verdensdommen” (indgår i grundbo-

gen) 

 

Sekundært materiale udenfor pensum: 
- ”Luther”, Instruk. Eric Till, Neue Filmproduktion Teleart, Eikon Films & 

United International Pictures, 2003 
 

Omfang 
 

38 lektioner af ca. 45 minutter 
Tekstomfang i alt 72 ns 
 

Særlige fokus-
punkter 

Fakta om kristendommen: 
- Udbredelse og opståen 
- Hovedretninger 
- Helligskrifter 

 
Syndefaldet i tekst og billede 
 
De 10 bud 
 
Den kristne grundmyte: Skabelsesmyten, syndefaldsmyten og forløsningen ved 
Jesus Kristus 
 
Kristendommens historiske udvikling: 

- Den historiske Jesus 
- Paulus og hans rolle 
- Grundlæggelsen af den kristne kirke 

 
Den mytiske Jesus - evangeliernes fremstilling af ham: 

- Lignelser  
- Messiasforventninger – forskelle på jødisk og kristen forståelse 
- Menneskesønnen 

 
Lidelseshistorien: Jesu død og opstandelse og betydningen heraf 
 
Kristne trosforestillinger: 

- Treenigheden 
- Betydningen af Jesu død og opstandelse 
- Frelse 
- Den apostolske trosbekendelse 

 
Kristen etik og levevis: 

- Det dobbelte kærlighedsbud 
- Den gyldne regel 
- Næstekærlighed 
- Bjergprædiken vs. De ti bud (om fortolkningen af loven) 
- Næstekærlighed i nutiden 
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Kristendommens hovedretninger (generelt): 

- Den katolske kirke 
- Den ortodokse kirke 
- De protestantiske kirker med suveræn vægt på den lutheranske 

 
Martin Luthers opgør med den katolske kirke: 

- Angrebet på afladshandlen 
- Opgør med gerningsretfærdighed 
- Biblen alene 

 
Konsekvenser af Luthers tanker (generelt): 

- Den personlige kristendom 
- To-regimente-læren 

- Reformationen i Danmark 
 
Stat og kirke og forholdet demokrati og kristendom i Danmark 
 
Kristendommen i spil i nutidens Danmark: 

- Kan kristendommen og videnskaben forenes? 
- Er homoseksualitet i orden ifølge kristendommen og skal Den danske 

Folkekirke vie homoseksuelle par? 
 
Modernistiske tilgange til Kristendommen (meget overordnet): 

- Søren Kierkegaard 
- N. F. S. Grundtvig 
- Vilhelm Beck 

- Rudolf Bultmann 
 
Danskerne og Folkekirken: 

- Minimalistisk kristendom 
- Den rummelige Folkekirke 
- Opbakning og tillid til Folkekirken til debat 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde/ 
Pararbejde/ Læreroplæg/kursistoplæg/Matrixøvelser/ 
skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/øvelser inspireret af CL 
Udarbejdelse af feltarbejde 
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Titel 3 
 

 
Islam 
 

Indhold Grundbogsstof: (18,7 ns) 
 Lene Madsen mfl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s. 92-109 + 113-

118 / p. 157-158 + 161 + 219-222 (18,7 ns) 
 
Andet materiale i brug: (18,8 ns) 

 Jan Hjärpes model i: ”Religions indhold og religions funktion i et sam-
fundsmæssigt og kulturelt perspektiv”, Allan Ahle m.fl. (red.): Horisont - 
grundbog i religion. Gyldendal 2013, s. 180 (0,5 ns) 

 ”Er muslimske kvinder undertrykte?” film fra Restudy: 
https://portal.restudy.dk/video/er-muslimske-kvinder-
undertrykte/id/1387/ (15:34 minutter, svarer til 15,4 ns) 

 ”Homoseksualitet og islam kan sagtens forenes”, artikel, Information 17/6-
2016, infomedia: 
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e5c2f5e0 (2,9 ns) 

 
Primære kilder (2,3 ns) 

 ”Profetens nat- og himmelrejse”. Jens Forman: Islam og muslimerne. Sy-
stime 2011, s. 98-100 (2 ns) 

 ”Åbningen”, sura 1 v. 1-7, Lene Madsen mfl.: Grundbog til Religion C. Sy-
stime 2012, s. 109 (en del af grundbogsstoffet) 

 ”Om skriftens folk”, sura 4 v. 171, Allan Ahle m.fl. (red.): Horisont - grund-
bog i religion. Gyldendal 2013, s. 183 (0,3 ns) 

 
Sekundære kilder udenfor pensum 

 Film: Hajj, BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11785738   
- Film: ”Natasha Al Hariri taler i Vega på Kvindernes Kampdag 2018”: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjXr_bEEFkk  
- Film: ”Min søn er homoseksuel”: 

https://www.facebook.com/minodanmark/videos/612678349063159/  
- Film: ”De 5 søjler” fra Restudy: https://portal.restudy.dk/video/de-fem-

s%C3%B8jler/id/1453/versionId/1607/educationCategoryId/2  
 

Omfang 
 

16 lektioner af ca. 45 minutter 
Tekstomfang i alt 39,8 ns 
 

Særlige fokus-

punkter 

Tilbliven og hovedretninger 

- Udbredelse  
- Profeten Muhammed 
- Åbenbaringen af Koranen 
- Islams helligsteder 
- De 4 retledte kaliffer 
- Sunni – Shia 

 

https://portal.restudy.dk/video/er-muslimske-kvinder-undertrykte/id/1387/
https://portal.restudy.dk/video/er-muslimske-kvinder-undertrykte/id/1387/
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e5c2f5e0
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11785738
https://www.youtube.com/watch?v=XjXr_bEEFkk
https://www.facebook.com/minodanmark/videos/612678349063159/
https://portal.restudy.dk/video/de-fem-s%C3%B8jler/id/1453/versionId/1607/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/de-fem-s%C3%B8jler/id/1453/versionId/1607/educationCategoryId/2
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Trosforestillinger 
- De 6 trosartikler 

- De hellige skrifter 
- Tawhid 

 
Religiøs praksis 

- De 5 søjler 
- Dhikr 

 
Sharia og etik 

- Sharia; fard, mustahab, mubah, makruh, haram  
- Traditionalister, fundamentalister, modernister og sekularister 
- Islam og homoseksualitet 

 

Muslim i Danmark 
- Hjärpes model 
- Ophav og antal 

 
Kvinder i islam 

- Tørklædet 
- Den nydanske kvindekamp 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde/synopsisarbejde/ 
Pararbejde/ Læreroplæg/kursistoplæg/Matrixøvelser/ 
skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/øvelser inspireret af CL 
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Titel 4 
 

 
Buddhisme 
 

Indhold Grundbogsstof: (19,5 ns) 
- Lene Madsen m.fl.: Grundbog til Religion C. Systime 2012, s. 143-163 + 

167-172/ p. 168-171 + 234-235 + 237-238 i e-bogsudgaven  
 
Enkelttekster og andet materiale: (12,4 ns) 

- Borup, Jørn: ”Anvendt etik i Buddhismen” fra 
https://www.religion.dk/buddhisme/anvendt-etik-i-buddhismen 
06.04.2005 (3,6 ns) 

- Borup, Jørn: ”Danske verdensreligioner. Buddhisme” Gyldendal 2007, s. 
16-18 (1,8 ns) 

- Film fra restudy ”Buddha-legenden” 

https://portal.restudy.dk/video/buddha-legenden  (7:04 minutter = 7 ns) 
 
Primære kilder: (1,3 ns) 

- ”Nirvana” (Udäna, 9) fra: Bruun, Jens (m.fl.): ”Buddhisme – tanker og livs-
former” 1982, s. 53 (0,3 ns) 

- ”Ingen sjæl” (Milindapañhã, 25) i: Bruun, Jens (m.fl.): ”Buddhisme – tan-
ker og livsformer” 1982, s. 53 (0,3 ns) 

- ”Benarestalen” (Vinaya Pitaka, I, 10) i: Bruun, Jens (m.fl.): ”Buddhisme – 
tanker og livsformer” 1982, s. 45-46 (0,7 ns) 

 
 
Sekundært materiale uden for pensum: 

- Lama Ole Nydahl i godmorgen Danmark 

https://www.youtube.com/watch?v=OQn_CBUNAog (07:35 minutter) 
- 5 skarpe om buddhismen 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321405072200 (19:00 mi-
nutter) 

 
 

Omfang 
 

16 lektioner af ca. 45 minutter 
Tekstomfang i alt 33,2 ns. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Fakta om Buddhisme: 
 Udbredelse og opståen 

 

Nøgle begreber i buddhismen: 
- De tre juveler, Buddha, Dharma, Sangha 
- Karma 
- Samsara 
- De 5 skandhaer 
- An-atman 

 

https://www.religion.dk/buddhisme/anvendt-etik-i-buddhismen%2006.04.2005
https://www.religion.dk/buddhisme/anvendt-etik-i-buddhismen%2006.04.2005
https://portal.restudy.dk/video/buddha-legenden
https://www.youtube.com/watch?v=OQn_CBUNAog
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321405072200
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Den buddhistiske lære: 
- De 4 ædle sandheder 

- Den otte-ledede vej 
- Livshjulet 
- De tre rodårsager 
- Genfødselsverdenerne, gennemgået de 6, opmærksom på at der i nogle 

tilfælde kun er 5 
- Nirvana 

 
Udvikling og hovedretninger 

- Thervada 
- Mahayana 
- Vajrayana/Tibetansk buddhisme 
- Personen Dalai Lama 

- Boddhisatva-begrebet 
 
Religiøse praksis i buddhismen 

- Nirvanisk praksis 
- Karmisk praksis 
- Magisk praksis 

 
Buddhisme i Danmark 

- Konvertitbuddhister  
- Etniske buddhister 

 
Etik i buddhismen 

- De 5 forskrifter 

- Buddhisme og homoseksualiet 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde/synopsisarbejde/ 
Pararbejde/ Læreroplæg/kursistoplæg/Matrixøvelser/ 
skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/øvelser inspireret af CL 
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Titel 5 
 

 
Religion i det senmoderne samfund 
 

Indhold Enkelttekster og andet materiale: (31,9 ns) 
- Lise Ludvigsen m.fl.: Religion i det senmoderne samfund, Systime 2007, s. 

16 + 24-31 (6, 5 ns) 
- Kate Østergaard: Danske verdensreligioner - islam. Gyldendal 2006, 195-

198 (2,9 ns) 
- ”Når danskerne skifter tro”, Mogens Mogensen, Kristeligt Dagblad, Kriste-

ligt Dagblad, 26. november 2004 (2,1 ns) 
- ”Karen Birkkjær: Der manglede noget”. Birgit Andersen m.fl.: Senmoderne 

religiøsitet i Danmark. Systime 2008 (1,9 ns) 
- ”Interview med Ali om konversion”, Kate Østergaard: Danske verdensreli-

gioner - islam. Gyldendal 2006 (4 ns) 

- ” Kære venner: Flere døgn i trance ledte mig til zenbuddhismen”, 
www.religion.dk (1,8 ns) 

- ”Teologistudiet førte til konversion”, Kristeligt Dagblad, Morten Rasmus-

sen, 20. juli 2009 (3 ns) 
- ”Danskere laver religiøs helgardering”, Morten Rasmussen, Kristeligt Dag-

blad, 4. marts 2004 (1,3 ns) 
- Rahbek, Carina: ”New Age” fra Religionsportalen 

https://religion.systime.dk , s. 792, 834, 847 (8,9 ns) 

Omfang 
 

14 lektioner af ca. 45 minutter 
Tekstomfang i alt 31,9 ns 

Særlige fokus-
punkter 

Det senmoderne samfund og religion i det: 
 Giddens tilgang til senmodernitet 
 Genfortryllelse 

 Religiøs pluralisme og mulitireligiøsitet 
 Polerne i nutidens religiøsitet: maksimalisme/fundamentalisme vs. mini-

malisme, synkretisme/eklekticisme vs. traditionalisme 
 
New Age som karakteristisk udtryk for en markant side af senmoderne religiøsitet 
med kursisternes egen basis undersøgelse af fænomenet New Age 
 
Konversion i det senmoderne samfund: 

 Baggrund for konversion 
- Konversionsteori: Lewis Rambos model 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/gruppearbejde/synopsisarbejde/ 
Pararbejde/ Læreroplæg/kursistoplæg/Matrixøvelser/ 

skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/øvelser inspireret af CL 
 

 
 

https://religion.systime.dk/

