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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Vinter 2019-20 

Institution VUC Storstrøm 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Religion C HFE 

Lærer(e) S. Pedersen 

Hold 4rec2d52 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

 Titel 1  Religion i det senmoderne samfund 

Titel 2  Kristendom  

Titel 3  Islam  

Titel 4 Buddhisme 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Religion i det senmoderne samfund 

Indhold Religion i det senmoderne samfund: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=280 

Dokumentar: ”Kirken for det flyvende Spaghettimonster” https://www.you-
tube.com/watch?v=7HUMPA5OEDM&t=725s 

Ninian Smarts syv dimensioner: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=c989 

Dokumentar: ”Mit hemmelige liv i Scientology” 
https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

Hvordan undersøger man religion: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=p277 

Dokumentar: ”Lille Bhaktina” https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

Dokumentar: ”Hedning på høje hæle” 

Fakta - Religion i det senmoderne samfund: https://grundbogentilreligi-
onc.systime.dk/index.php?id=279&L=0 

Dokumentar: "Helt ind i sindet" på https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

 
Omfang 
 

Ca 10 timer 

Særlige fokus-
punkter 

- Forståelse for at religion ikke bare er hellige tekster, men også alt det 
udenom 

- Forståelse for at religion ikke er rigtigt eller forkert, men giver mening for 
udøverne 

- Forståelse for at religion har konsekvenser i samfundet (på godt og ondt) 
- Kendskab til enkelte religionsvidenskabelige begreber: 

o Ritual 
o Myte 
o Helligsted 

- Kendskab til enkelte religionsvidenskabelige modeller/teorier: 
o Ninian Smarts model 
o Teorier om hvorfor folk er religiøse 

 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Kristendom 

Indhold Filmatisering af Jesu liv: https://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/da-
nish.html 

Den historiske Jesus: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=289 

Den mytiske Jesus: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288 

Analysemodel: https://religionb.systime.dk/index.php?id=178#c240 

Uddrag fra Bjergprædikenen: Matthæusevangeliet kap. 5 vers 17-26 og kap. 
7 vers 7-14 og 24-29 

De dominerende kristne retninger: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=287 

Eleverne arbejde selv med et projekt ud fra hjemmesiderne: www.ka-
tolsk.dk og www.folkekirken.dk 

Ritual (ritualanalyse): https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=255 

Folkekirkens ritualer: https://religion.systime.dk/?id=718 

Folkekirken som kultrum: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=291 

Video: ”to verdener”: https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

Dokumentar "I Guds navn": https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

At være ung og kristen i Danmark: https://religion.systime.dk/?id=519 

Dokumentar "Jesus soldater 1": https://hval.dk/mitCFU/mm/ 

De 10 bud: 2. mosebog kap. 20 vers 1-17 

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner: Lukasevangeliet kap. 10 vers 
25 – 37 

Marie Krarup: ”Den syriske flygtning er ikke min næste” 6.oktober 2015 
(https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-
er-ikke-min-naeste) 

Øjenåbner: Eat-n-Meet Jesus: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=286 

Omfang 
 

Ca. 20 timer 

Særlige fokuspunkter - Kendskab til kristendommens opståen 
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- Kendskab til bibelens tilblivelse, især NT 
- Kendskab til udvalgte historiske perioder 

o Reformationstiden i Europa og Danmark 
o 1800-tallets udvikling (vækkelse, religionskritik, national 

identitet) 
- Kendskab til begrebet civilreligion 
- Kunne læse og fortolke en bibeltekst 
- Kunne analysere en religiøs tekst med en historisk kontekst 
- Kunne analysere (og ikke bare gengive) eksempler på religionskritik 
- Kunne anvende Ninian Smarts model i analysen af en konkret mo-

derne kirke 
- Kunne analysere et ritual 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde om 
udvalgte lokale kirker. 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 Islam  

Indhold 
Fakta om Islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157 

Islams historiske søjler: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158 

Obligatoriske ritualer: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219 

Det islamiske samfundssyn: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=223 

Video: Når sharia dømmer: https://hval.dk/mitcfu/mm/ 

om islam i danmark (https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/index.php?id=161) 

Islam i medierne: https://islamimedierne.systime.dk/index.php?id=206 

dokumentar: ”Rejsen mod oprøret - Sherin Khankan” 
(https://hval.dk/mitCFU/)   

Omfang 
 

Ca 12 timer 

Særlige fokus-
punkter 

- Kendskab til Islams opståen 
- Kendskab til Koranen og Hadith/Sunna 
- Kendskab til de 2 store retninger inden for Islam 
- Kendskab til de 5 søjler 
- Kendskab til sharia 
- Kendskab til Jan Hjärpes model 
- Kunne anvende teorierne om helligsteder til at analysere Mekka som 

helligsted 
- Kunne analysere pilgrimsfærden som ritual og se sammenhængen 

med myterne 
- Kunne analysere religiøse muslimske tekster fra Danmark og anvende 

Jan Hjärpes model i analysen 
- Kunne identificere og analysere paradigmer i danske mediers beskri-

velse af Islam 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 Buddhisme 

Indhold Filmatisering af buddhalegenden: https://www.you-
tube.com/watch?v=sP5DOwwrJDk 

Om myter: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=254 

Mahayanabuddhisme https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/index.php?id=235 

Benaresprædikenen: https://religion.systime.dk/index.php?id=574#c3859  

Livshjulet: https://buddhisme.systime.dk/index.php?id=152 

Da Baan blev munk: https://buddhisme.systime.dk/index.php?id=220  

Tulkuer: https://buddhisme.systime.dk/index.php?id=181 

Praksis særlig for Thailand https://buddhisme.systime.dk/index.php?id=129 

Praksis særlig for buddhisme i Vesten. Immigrantbuddhisme og konvertitbud-
dhisme: https://buddhisme.systime.dk/?id=183 

Omfang 
 

Ca 6 timer 

Særlige fokus-
punkter 

- Kendskab til de centrale myter om Buddha 
- Kendskab til begreberne Samsara, Karma, Nirvana 
- Kendskab til munkevæsenet og klostrenes rolle 
- Kunne fortstå og fortolke korte buddhistiske tekster 
- Kunne analysere eksempler på ritualer (både overgangsritual – indvielse af 

munke, og kalenderritual/vedligeholdelsesritual – meditation) 
- Kunne analysere synkretistiske tendenser i den moderne buddhisme i 

Danmark 
- Kunne sammenligne den buddhistiske etik med den kristne 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde 
 
 

 
 


