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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2020 

Institution VUC Storstrøm  

Uddannelse Hf e 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Ulla Mørk Hartmann (ULH) 

Hold 4rec2d52 (2020-e) 

 Undervisningen er i størst muligt omfang baseret på e-bogsmaterialer fra Systime. 

En del af undervisningen er gennemført som blendet undervisning.  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til religion og religion i det senmoderne samfund 

Titel 2 Kosmogonier  

Titel 3 Kristendom 

Titel 4 Islam 

Titel 5 Buddhisme 
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Titel 1 

 
Introduktion til religion i det senmoderne samfund 

Indhold Grundbøger:  

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbog til religion C, Systime (e-bog): 

 Religionsfaglige discipliner (p196) 

 Øvelse 1: Hvorfor er folk religiøse? (c938) 

 Hvad er religion? (p278) 

 Hvordan undersøger man religion? (p277) 

  Religion i det senmoderne samfund (p280) 

 Fakta om religion i det senmoderne samfund (p279) 

 Fire sociologiske teorier om, hvorfor mennesker bliver religiøse 

(c938) 

 Anvendelse af religionsfaglige begreber (p276) 

 

• Poul Storgaard Mikkelsen: Religionsportalen, Systime (i-bog): 

 Hvad er religion? (p467) 

 Religionernes dimensioner (c937) 

 Uffe Schjødt: Religion er adfærd (c1038)   

 Poul Götke: Religionernes funktioner (c3824)   

 Michael Rothstein: Religion er et socialt og kulturelt fænomen 

(c3830) 

 Kriterier for religion (c2992) 

 

Tekster og øvrige ressourcer:  

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C, Systime, (e-bog):   

 Danskernes religiøsitet i tal, 2008 (c1221) 

 Danskernes religiøsitet i tal, 2013 (p280) 

 Da Linda blev buddhist (c1181)  

 

• Gideon Ertner: Konvertit: jeg kunne ikke blive ved med at være prote-

stant (uddrag)fra Kristendom.dk (19/8 – 2019)  

 

• Profet og skrifter (uddrag) fra islam.dk  

 

• Meditation (uddrag) fra buddha.dk 

 

• Marie Krarup: Tørklædet skal forbydes på offentlige arbejdspladser (ud-

drag) i Altinget.dk (5/2 – 2019)  

 

• ”Skematisk oversigt over Samfundstyper og religionsopfattelser” udar-

bejdet af underviser på baggrund af Lise Ludvigsen og Poul Storgaard 

Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund. (Systime 2007)  

 

• Diverse Padlets og tavlenoter udarbejdet i forb. med undervisningen 
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Omfang 12 lektioner (omfang ca. 25 sider) 

 

Særlige fokuspunkter Introduktion til religionsfaget. Arbejde med forståelse af læreplanens faglige 

mål. Ninian Smarts religionsmodel og diskussion af samme. Præsentation af 

henholdsvis religionsfænomenologi og religionssociologi. Introduktion til 

synsvinkler gennem øvelse med værktøjet. Forholdet mellem religionsopfat-

telser og samfundstyper. Religioners mange ansigter i senmoderniteten. Dis-

kussion af religions rolle i Danmark i dag. Bruce Lincoln (maksimalisme og 

minimalisme). Introduktion til virtuelle materialeplatforme, og programmet 

Padlet samt i -og e-bøger.  

Væsentligste arbejds-

former 

Primært klasseundervisning og pararbejde 
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Titel 2 

 

Kosmogonier  

Indhold Grundbøger:  

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbog til religion C (Systime) e-bog er læst: 

o Myte (p254) 

o Ritual (p255) 

o Overgangsritual – Analysemodel (c962) 

o Ritual-myte-model (c956) 

o Helligt og profant (p256) 

o Axis Mundi (c1120) 

 

• Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl.: Begrebsnøglen til religion Systime e-

bog:  

o Myter (p148) 

o Ritualtyper (p159) 

 

Tekster og andet materiale:  

• Katrine Marie Guldager: Verdens skabelse, artikelserie bragt i Dag-

bladet Information i 2002:  

o Underverdenens huler (1/7-2002) 

o Prinsessens tårer (11/7-2002) 

o Verdens blev skabt af en krop (14/7-2002) 

 

• Det danske bibelselskab (Bibelen.dk): 

o 1. Mosebog, kap. 1-2,25 (skabelsesmyten) 

o 1. Mosebog, kap. 2,4-3,24 (syndefaldsmyten) 

 

• Merete Engel: Skabelse. Haase og søns forlag. 2007: 

o Uddrag fra sura: 6, 7, 21, 36, 50, 51, 79 

o Uddrag fra sura: 2, 7, 23, 32, 38 og 40 

 

Omfang 18 lektioner (omfang ca. 35 sider) 

Særlige fokuspunkter Forløbet har haft fokus på to religionsfaglige kernebegreber: myte og ritual. 

Introduceret gennem tre forskellige kosmogonier i en mere populær fremstil-

ling frem mod arbejdet med kosmogonier i hhv jødedom/kristendom og is-

lam fra de to helligskrifter: Gammel Testamente og Koranen. Relationen 

mellem myte og ritual er knyttet gennem mini-projekter, hvor kursisterne selv 

skulle udvikle ritualer til en af de tre kosmogonier fra naturfolks religion, som 

forløbet indledtes med.   

Væsentligste arbejds-

former 

Der er arbejdet individuelt, grupper og parvis i undervisningen.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 

Titel 3 

 

Kristendom 

Indhold Grundbøger:  

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C. Systime (e-bog): 

o Fakta om kristendom (p285) 

o Den historiske Jesus – fra Jesus-bevægelse til verdensreligion 

(p289) 

o Den mytiske Kristus – evangelierne fremstilling af Jesus (p288)  

o De dominerende kristne retninger (p287)  

o Religionernes udbredelse (p188) 

o Feltarbejde (c1006) 

o Analyse af hjemmesider (c1003) 

o Ninian Smarts syv dimensioner (c989) 

o Ritual (p255) 

o Helligt og profant (p256) 

o Hvad tror kristne på? (p294)  

o Menneskesyn i Kristendom (p293) 

o Kristen etik: Hvad er næstekærlighed – og hvem er næsten? 

(p292) 

o Den protestantiske gudstjeneste (c1285)  

o Kristne retningers holdninger til naturvidenskaben (p295)  

 

• Katrine Haaning og Søren Korshøj Laursen: Kristendom – Tro og praksis. 

Systime (e-bog): 

o Den hellige skrift og kristendommens grundlæggelse (p128)  

o Den kristne grundfortælling (c815)  

o 1. tilstand: Skabelse og syndefald (p179) 

o 2. tilstand: Den gamle pagt (p180) 

o 3. tilstand: Den nye pagt (p181) 

o 4. tilstand: Menneskets liv i dag (p182) 

 

• Poul Storgaard Mikkelsen: Religionsportalen. Systime. (i-bog): 

o Paulus’ omvendelse (c3244) 

o Karsten Nissen: Evangelisk-luthersk opfattelseaf den kristne le-

vevis (c2013) 

o Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken 

(c2719) 

 

Andre digitale ressourcer, tekster og materialer: 

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C. Systime (e-bog):  

o Altertavle fra Fårup Kirke, 1950 (p274) 

o Markus, kapitel 1, 1-2 (c1256) 

o Matthæus, kap. 1, 1-17 (c1257) 
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o Johannes, kap. 1, 1-14 (c1255)  

o Tommy Kjær Lassen: Gud vil gerne være beskidt (c1291) 

o Thorsten Asbjørn Lauritsen: Valget mellem sin familie og den 

hjemløse (c1290) 

o Sørine Godtfredsen: Stop med at være så forelsket i dig selv 

(c1289) 

o Johannes Nielsen: Gud har identificeret sig med de fattige 

(c1288) 

o Den apostolske trosbekendelse (c1322) 

 

• Det danske bibelselskab: Bibelen (www.bibelen.dk):  

o Paulus’ brev til menigheden i Rom, kap. 5, 1-21 

o Matthæus, kap 16, 15-19 og Kap. 5-7 (Bjergprædiken) 

 

• Forlaget Columbus. Kort og godt. Analysemodel – religiøse billeder 

(https://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/religion-

kort-og-godt/analysemodeller/analysemodel-religioese-billeder/)  

 

• Jehovas Vidner: Adlyd Jehova på youtube.com 

(https://www.youtube.com/watch?v=qa3xGtYt5Xk&feature=youtu.be)  

 

• Folkekirkens hjemmeside: folkekirken.dk 

 

• Kirkeministeriets hjemmeside: KM.dk 

 

• Hjemmesiden: sogn.dk 

 

Omfang 

 

37 lektioner (omfang ca. 50 sider) 

Særlige fokus-

punkter 

Om kristendommens udvikling, fra den tidligste formative periode til nutidige 

forestillinger. Særligt fokus på de kristne dogmer og deres betydning i dag.  Kri-

stendommens position hovedsageligt i et dansk perspektiv. Projektarbejde (feltar-

bejde) i kristne kirker efter kursisternes egne valg er indgået i undervisningen. 

Kristne forestillinger og etik, samt hvorledes kristendom forholder sig til naturvi-

denskab.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning vekslende med gruppearbejder, og projektarbejde, der blev 

afsluttet med præsentationer af gruppernes arbejde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa3xGtYt5Xk&feature=youtu.be
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Titel 4 

 

Islam  

Indhold Grundbøger: 

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C. Systime (e-bog): 

o Fakta om islam (p157) 

o Islams historiske udvikling (p158) 

o Den nye religions udvikling (c506) 

o Hellige steder (p221) 

o Religiøs praksis i islam (p159) 

o Obligatoriske ritualer (p219) 

o Andre ritualer (p220) 

o Islamiske forestillinger - hvad tror muslimer på? (p222) 

o Det islamiske samfundssyn (p223) 

o Kan man være muslim i det danske samfund? (p161)  

 

• Poul Storgaard Mikkelsen: Religionsportalen. Systime (i-bog): 

o Abdul Wahid Pedersen: Sharia (c2741) 

o Mehmet Öztoprak: Rundtur i moskéen (c1348) 

o Abdul Wahid Pedersen: Imamens funktioner (c2737) 

o Abdul Wahid Pedersen: Kvindelige imamer? (c2738) 

 

Tekster, materialer og øvrige ressourcer:  

 

• Davids Samling: Profeten Muhammed? 

(https://www.davidmus.dk/samlingerne/islamisk/kulturhistoriske-

teamer/muhammad)  

 

• TV2Lorry: Anne på Herrens Mark – Muslimer, TV2Lorry, 2010   

 

• VICE: Pilgrimsfærden fra Youtube.com 

(https://youtu.be/q7q_LcqbvKI)   

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C. Systime (e-bog): 

o Moustapha Kassem. Fl.: Vi tror på en sekulær islam (c1169) 

o Hizb ut-Tahrir om synet på samfundet (c1153) 

 

• Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren og Graven (Gyldendal, 2002) s. 114 

”Muhammeds himmelfærd (Miradj)”   

• Hjemmesiden: Islamsvar.dk  

 

• Idégrundlaget for Mariam Moskéen fra (https://femimam.com/om-

os/vision/)  

 

• Aminah Tønnsen: Forstå Profetens sædvane fra www.islamstudie.dk  

 

http://www.islamstudie.dk/
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• Koranen i Ellen Wulffs oversættelse (Vandkunsten, 2006):  

o Sura 5, 44-48 

o Sura 1, 1-7 

o Sura 2, 35-48 

 

Omfang 

 

23 lektioner (omfang ca. 40 sider) 

Særlige fokuspunkter Islams formative periode, menneskesyn og gudsopfattelsen. Forholdet mel-

lem muslimer og profeten har været et gennemgående tema. Fokus på islam i 

Danmark, kvindesyn og udfordringer for en religiøs minoritet. Gudsopfattel-

se og menneskesyn. Islams udvikling og rolle i Danmark. Jan Hjärpes katego-

rier (indhold, funktion og engagement) er inddraget i analyse af tekster, 

hjemmesider og film.   

Væsentligste arbejds-

former 

Undervisning er foregået som klasseundervisning kombineret med par-

arbejde og i mindre - hovedsagelig selvvalgte – grupper.  

Der er arbejdet innovation i forbindelse med øvelse, hvor kursisterne i grup-

per udarbejdede udkast til lærebogsmaterialer om islam på udskolingsniveau. 
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Titel 5 

 

 

Buddhisme 

Indhold Grundbøger:  

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til religion C, Systime (e-bog): 

o Fakta om buddhisme (p169) 

o Buddhismens historiske udvikling (p170) 

o Den klassiske buddhisme (p234) 

o Mahayanabuddhismen (p235) 

o Buddhisme i Tibet (Vajrayanabuddhisme) (p237) 

 

• Anders Nielsen: Buddhisme – introduktion og tekster. Systime (e-bog): 

o Benaresprædiken (p151) 

o Det buddhistiske livshjul (p152) 

o Nirvanisk, karmisk og apotropæisk buddhisme (p163) 

 

Tekster, materialer og øvrige ressourcer: 

 

• Poul Storgaard Mikkelsen: Religionsportalen, Systime (i-bog): 

o Benarestalen (C3860) 

 

• Anders Nielsen: Buddhisme – introduktion og tekster, Systime (e-bog): 

o Citat 5: Geshe Pema Samten: Karma (c311) 

o Besøg på festival i templet Empukuji Manninko (c641)  

• Hjemmesiden Buddha.dk 

 

Omfang 

 

11 lektioner (omfang ca. 20 sider) 

Særlige fokuspunkter Buddhistiske grundbegreber: Karma, Samsara og Nirvana. De tre juveler, de 

fire sandheder og livshjulet som illustration. Udfrielsen. Menneskesynet i 

buddhisme. De tre hovedretninger. Buddhisme i Vestens senmoderne sam-

fund 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning kombineret med arbejde i par og mindre grupper. 

 

 


