
 

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 Religion, niv. C - ½ år - august - hold 1 (9rec2f302020-e) 

 

Holdet er et fjernundervisningshold som har fulgt læreplanen for 2017. ’Holdet’ 

har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har arbejdet selvstændigt ved at 

være tilknyttet den elektroniske platform ’Canvas’. Kursisterne har kunnet få 

respons på en række skriftlige modulopgaver, og de har kunnet få vejledning 

både skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde på VUC i Næstved. 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
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Hvad er religion? En introduktion til religionsfaget 

Titel 

2 

Kristendommens historie og myter 

Titel 
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Kristendommens ritualer og livet som kristen 

Titel 
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Titel 
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Nordisk religion 

Titel 
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Buddhisme  

 

  



 

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 
forlaget Systime 

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

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

Caroline Schaffalitzky: Filosofien i praksis: Arbejdet med at definere 

religion. Videnskab.dk 23. september 2010 

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 

fokuspunkter 

 

• kunne definere begrebet ”religion” 

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

bruge den på religiøs adfærd 

• kunne gøre rede for Caroline Schaffalitzky de Mukadells kritik af 

Ninian Smarts model 

• kunne bruge begrebet "Civilreligion" 

• kunne analysere ritualer 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning 

 

 

  

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


 

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  

 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige 

fokuspunkter 

• 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 
indhold 

• 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 de tre kristne grundmyter 
• viden om mytegenren 
• viden om sammenhængen mellem myte og ritual 
• redegøre for de tre kristne grundmyter og deres funktion i 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning 

 

 

https://religion.systime.dk/?id=p481
https://religion.systime.dk/?id=p1006


 

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  

 

Om at være ung og kristen: https://religion.systime.dk/?id=p519  

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige 

fokuspunkter 

 

• 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 de har lært om 

kristendommen og til egne erfaringer 

• kunne bruge den sociologiske metode 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning  

 

 

 

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
https://religion.systime.dk/?id=p519


 

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  

 

Sura 3 vers 1-12 (Amrams slægt) 

 

Hadith 2 fra An-Nawawis tekstsamling De Fyrre Hadith  

 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige 

fokuspunkter 

• 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 

praksis for praktiserende muslimer. 

• Kunne foretage en tekstanalyse af en Sura fra koranen. 

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

• Have en forståelse for praktiserende muslimers syn på koranen og 

forskellige ritualer forbundet med det religiøse rum. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning 

 

 

 

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


 

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

Titel 5 

 

Nordisk religion 

Indhold Egen video i Canvas: Nordisk religion: Introduktion til vikingerne og kildemateriale fra 

vikingetiden 

 

Egen video i Canvas: Nordisk religion: Verden i nordisk religion (kosmologi) 

 

Myten om verdens tilblivelse, uddrag fra Bæksted, Anders, Nordiske Guder og Helte, 

Politikens forlag, København, 1984, s. 38 

 

Egen video i Canvas: Nordisk religion: Aser og Asynjer 

 

Freja, uddrag fra Bæksted, Anders, Nordiske guder og Helte, Politikkens forlag, 

København, 1999, s. 119-120 

 

Tor, uddrag fra Bæksted, Anders, Nordiske guder og Helte, Politikkens forlag, 

København, 1999, s. 76 

 

Heimdal, uddrag fra Bæksted, Anders, Nordiske guder og Helte, Politikkens forlag, 

København, 1999, s. 142 

 

Myten om da Tor skaffer sin hammer tilbage, uddrag fra Bæksted, Anders, 

Nordiske guder og Helte, Politikkens forlag, København, 1999, 93-94 

 

Egen video i Canvas: Nordisk religion: Loke og hans børn 

 

Myter: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=148 (det korte 

afsnit der starter med ”I nogle myter optræder en figur” og slutter med ”Et 

eksempel på en trickster er Loke fra nordisk religion”). 

 

Begrebsliste: 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=196#c619 (det korte 

afsnit om trickstere, nederst i oversigten). 

 

Myten om Lokes væddemål med dværgen Brok, uddrag fra Bæksted, Anders, 

Nordiske guder og Helte, Politikkens forlag, København, 1999, s. 78-80 

 

Omfang 

 

16,6% 

Særlige 

fokuspunkter 

• At få en forståelse for nordisk religions kosmologi samt udvalgte guder 

og myter i nordisk religion. 

• At få kendskab til en polyteistisk religion. 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=148
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=196#c619


 

• At øve analysemodeller, teorier og centrale begreber brugt i de tidligere 

forløb. 

• At kunne sammenligne den nordiske religion med andre religioner fra 

forløbet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning 

 

 



 

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

Titel 6 

 

Buddhisme  

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

Buddhisme: https://religion.systime.dk/index.php?id=478&L=0  

Buddhismens historiske udvikling: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=170  

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 

 

Omfang 

 

16;6% 

Særlige 

fokuspunkter 

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

buddhisme. 

• At få en forståelse af religioners mangfoldighed (da buddhisme er 

markant anderledes i de monoteistiske religioner, du tidligere har stiftet 

bekendtskab med), og samtidig kunne benytte 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 

virkningshistorie. 

• 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. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fjernundervisning 

 

 

 

 

http://religion.systime.dk/?id=p478
https://religion.systime.dk/index.php?id=478&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=170
https://religion.systime.dk/?id=p568
https://religion.systime.dk/?id=c3860
http://religion.systime.dk/?id=p888

