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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vinter 2020/2021 

Institution VUC Storstrøm Næstved 

Uddannelse HFE 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Troels Lemming Petersen (TRP) 

Hold 5rec2d522020-e  

 

Holdet har fulgt læreplanen for 2017. Holdet har modtaget undervisning, vejled-

ning og feedback på alm. arbejdsopgaver såvel som mundtlige præsentationer. Da 

VUC Storstrøm planlægger, at al undervisning så vidt muligt skal overgå til i-

bogsbaseret undervisning, har dette hold forsøgt sig hermed. Holdet har som 

grundbog på C-niveau brugt Poul Storgaard Mikkelsens Religionsportalen (Sy-

stime). Derudover har holdet anvendt platformene Canvas og MS Teams til kom-

munikation og opbevaring af materiale.   

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Hvad er religion? En introduktion til religionsfaget 

Titel 2 Kristendommens historie og myter 

Titel 3 Kristendommens ritualer og livet som kristen 

Titel 4 Islam 

Titel 5 Buddhisme (inkl. virtuelt feltarbejde) 

Titel 6 Etik 

 

https://religion.systime.dk/
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5274
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Generel?threadId=19%3A6aa11ee45c1e45699459dc257c4baeb0%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Klassematerialer&rootfolder=%252Fsites%252FSection_3728%252FKlassematerialer
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Hvad er religion? En introduktion til religionsfaget 

Indhold Vi har brugt i-bogen ”Religionsportalen” af Poul Storgaard Mikkelsen fra forla-
get Systime: 

Hvad er religion: https://religion.systime.dk/?id=p467 

Forskellige religionsforståelser: https://religion.systime.dk/?id=p468 

Ritualer: https://religion.systime.dk/?id=p588 

Civilreligion: http://religion.systime.dk/?id=p724 

Civilreligion i Danmark: http://religion.systime.dk/?id=p1024 

 

Omfang 

 

ca. 16,6% 

Særlige fokus-

punkter 

 

• kunne definere begrebet ”religion” 

• kunne gøre rede for Ninian Smarts model med de 7 dimensioner og bru-

ge den på religiøs adfærd 

• kunne gøre rede for Caroline Schaffalitzky de Mukadells kritik af Ninian 

Smarts model 

• kunne bruge begrebet "Civilreligion" 

• kunne analysere ritualer 

• kunne forstå den religionsfaglig skelnen mellem indefra (emic) og udefra 

(etic)-synsvinkel – og arbejde med sidstnævnte i religionsfaglig sammen-

hæng.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, både 

individuelle og gruppebaserede.   

 

https://religion.systime.dk/?id=p467
https://religion.systime.dk/?id=p468
https://religion.systime.dk/?id=p588
http://religion.systime.dk/?id=p724
http://religion.systime.dk/?id=p1024
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Kristendommens historie og myter 

Indhold Hovedafsnittet i i-bogen om kristendommen: 

https://religion.systime.dk/?id=p481  

 

Den kristne mytologi: https://religion.systime.dk/?id=p1006  

 

Det Gamle Testamente: 1. Mosebog, kap. 2,5-3,24 (Syndefaldet) 

 

Det Nye Testamente: Lukasevangeliet, kap. 22, 7-30 (Nadveren indstiftes)   

 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige fokus-

punkter 

• have en generel viden om og forståelse af kristendommens start og dens 
to stiftere: Jesus og Paulus 

• have viden om og forståelse af hovedelementerne i kristendommens 
trosindhold 

• Kunne læse og forstå tekster om kristendommen i bibelen og nutidige 
tekster/videoer og analysere deres indhold om den kristne tro 

• kunne analysere om tekster er set indefra eller udefra 

• viden om den kristne grundmyte, bestående af tre myter 
• viden om mytegenren og kultdramaer 
• viden om sammenhængen mellem myte og ritual 

• redegøre for de tre kristne grundmyter og deres funktion i kristendom-
men 

• identificere og karakterisere myter i religiøse tekster 
• kunne redegøre for sammenhængen mellem myte og ritual 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, 

både individuelle og gruppebaserede.   

https://religion.systime.dk/?id=p481
https://religion.systime.dk/?id=p1006
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Kristendommens ritualer og livet som kristen 

Indhold Global kristendom: https://religion.systime.dk/?id=p517  

 

De evangelisk-lutherske kirker: https://religion.systime.dk/?id=p713  

 

Den reformerte kirke: https://religion.systime.dk/?id=p714  

 

Den katolske kirke: https://religion.systime.dk/?id=p715  

 

Den danske folkekirkes nadver: https://religion.systime.dk/?id=p718  

 

Den reformerte kirkes nadver: https://religion.systime.dk/?id=p719  

  

Den katolske nadver: https://religion.systime.dk/?id=p720  

 

Tekster om dåben: https://religion.systime.dk/index.php?id=821  

 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

• have et overblik over de centrale kristne højtider 

• at lære om en måde at være ung kristen på i Danmark i dag 

• at lære om den sociologiske metode 

• have viden om en form for kristendom i Danmark i dag 

• at kunne sætte denne viden i forhold til det du har lært om kristen-

dommen og til dine egne erfaringer 

• kunne bruge den sociologiske metode 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, 

både individuelle og gruppebaserede. 

 

https://religion.systime.dk/?id=p517
https://religion.systime.dk/?id=p713
https://religion.systime.dk/?id=p714
https://religion.systime.dk/?id=p715
https://religion.systime.dk/?id=p718
https://religion.systime.dk/?id=p719
https://religion.systime.dk/?id=p720
https://religion.systime.dk/index.php?id=821
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Islam 

Indhold Grundlæggende afsnit om islam i i-bogen: http://religion.systime.dk/?id=p480  

 

Forskellige retninger inden for Islam: http://religion.systime.dk/?id=p887   

 

Islam og samfundet: https://religion.systime.dk/index.php?id=543  

 

Det religiøse rum i Islam: http://religion.systime.dk/index.php?id=539  

 

Koranen: Sura 3 vers 1-12 (Amrams slægt) 

 

Aminah Tønnesen: "Forstå profetens sædvane" 

 (et uddrag fra A. Tønnesens bidrag: ”Muslim og pæredansk – en uspiselig cock-

tail?” til antologien Islam i bevægelse (Akademisk forlag 2003)  

 

Dokumentar (video) fra BBC: The Life of Muhammad (2:51:44) 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige fokus-

punkter 

• At opnå en basal viden om islam 

• Være i stand til at benytte forskellige analyseredskaber for at nå frem til 

en forklaring og forståelse af begreberne inden for religionen islam. 

• Have et basalt overblik over islam og dens grundlæggende to grene. 

• Kunne benytte ritualteori på materiale tilknytte islam. 

• At stifte bekendtskab med et lille udsnit af koranen og få muligheden for 

at foretage en tekstanalyse af dette udsnit. 

• At lære noget om islam i Danmark 

• At få en forståelse af det religiøse rum, og dets brug og betydning i prak-

sis for praktiserende muslimer. 

• Have en forståelse af det religiøse rum og dets betydning for muslimer. 

• Have en forståelse for praktiserende muslimers syn på koranen og for-

skellige ritualer forbundet med det religiøse rum. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, både 

individuelle og gruppebaserede.  

 

http://religion.systime.dk/?id=p480
http://religion.systime.dk/?id=p887
https://religion.systime.dk/index.php?id=543
http://religion.systime.dk/index.php?id=539
https://teams.microsoft.com/l/file/24F4D384-E3E3-4078-9B48-4209851ED8C1?tenantId=27e4611d-4988-4e01-b8a0-7d506f40ea80&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvucstorstroem.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_3728%2FKlassematerialer%2FAmina%20T%C3%B8nnesen%20-%20Forst%C3%A5%20Profetens%20s%C3%A6dvane%20(2003).pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvucstorstroem.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_3728&serviceName=teams&threadId=19:6aa11ee45c1e45699459dc257c4baeb0@thread.tacv2&groupId=991867dc-1463-42f2-a87e-1ad75d3acc00
https://www.youtube.com/watch?v=EBx-RYW1FjE
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Buddhisme (inkl. virtuelt feltarbejde) 

Indhold Grundlæggende afsnit om buddhismen: http://religion.systime.dk/?id=p478 

Buddhistiske ritualer: https://religion.systime.dk/?id=p568 

Benarestalen: https://religion.systime.dk/?id=c3860  

De forskellige retninger i buddhismen: http://religion.systime.dk/?id=p888 

Video om Mahayana-templet i New York: http://religion.systime.dk/?id=c2973 

Kronik af Lars Steinicke fra Information.dk: ” Buddhismens måde at bekæmpe 
følelsers negative indflydelse på vores liv (hentet den 17.11.2020)  

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige fokus-

punkter 

• At få en grundlæggende forståelse af de centrale elementer der definerer 

buddhisme. 

• At få en forståelse af religioners mangfoldighed og samtidig kunne be-

nytte religionsvidenskabelige begreber og teorier på disse. 

• At få en forståelse for religioners udvikling og påvirkning af hinanden. 

• Have en grundlæggende forståelse af buddhismens og dens virkningshi-

storie. 

• Kunne foretage en analyse og benytte religionsvidenskabelig teori på en 

asiatisk religion. 

• At få en forståelse af buddhisme store forskelligartethed både når det 

gælder gudsopfattelse, læren og ritualer. 

• At benytte religionsfaglige begreber, såsom ritual og axis mundi 

• Benytte sig af forskellige analysemodeller på konkret materiale. 

• Kunne overskue buddhismes forskelligartethed. 

• Kunne benytte religionsfaglige begreber på en asiatisk religion. 

• Kunne analysere rum og symbolverden indenfor buddhisme. 

• At få en introduktion til feltarbejde (her virtuelt) i religionsfaget ifm. op-

gave 5.2  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, bå-

de individuelle og gruppebaserede.  

 

http://religion.systime.dk/?id=p478
https://religion.systime.dk/?id=p568
https://religion.systime.dk/?id=c3860
http://religion.systime.dk/?id=p888
http://religion.systime.dk/?id=c2973
https://www.information.dk/debat/2019/04/buddhismen-maade-bekaempe-foelelsers-negative-indflydelse-paa-vores-liv
https://www.information.dk/debat/2019/04/buddhismen-maade-bekaempe-foelelsers-negative-indflydelse-paa-vores-liv
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Etik 

Indhold Etik: http://religion.systime.dk/?id=p608  

 

To hjemmesider om etik: http://etiskraad.dk og www.etik.dk  

 

Aktiv dødshjælp: https://religion.systime.dk/?id=p689  

 

Video: Manden de kaldte Doktor Død fra CEFU (Amerikansk tv-drama fra 2010) 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031611200005  

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige fokus-

punkter 

• have et godt kendskab til begrebet "etik" og etiske traditioner m. fokus på 

hhv. nytteetik og pligtetik 

 

• et begrænset kendskab til biblicistisk etik og situationsetik 

 

• kunne bruge teorierne i vurdering og diskussion af forskellige etiske pro-

blemstillinger, herunder eutanasi  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasserumsundervisning med tilhørende arbejdsopgaver og præsentationer, både 

individuelle og gruppebaserede.   

 

http://religion.systime.dk/?id=p608
http://etiskraad.dk/
http://www.etik.dk/
https://religion.systime.dk/?id=p689
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031611200005

