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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Lior Samssund Waniewitz, Signe Voigt Knudsen, Camilla Lohmann Øe 

Hold 1reC53 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 SEKULARISERING – AFSEKULARISERING. 

Titel 2 KRISTENDOM 

Titel 3 BUDDHISME 

Titel 4 ISLAM 
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Titel 1 

 

TEORI OG METODE 

SEKULARISERING – AFSEKULARISERING. 

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

KERNESTOF: 

 

Lene Madsen m.fl: ’Grundbog til Religion C’ (i-bogen) Systime. 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 

p138 (Brillekursus om Religion i det senmoderne  

samfund = 4,5s), p139 (fakta om religion i det senmoderne samfund = 1s) 

 

Sofie Reimick, Lene Madsen m.fl.: ’Kultur og samfund - en grundbog til kultur og 

samfundfagsgruppen på HF. Systime. 2009-2010. s. 94 - 99 (religion i de 3 sam-

fundstyper = 8s) 

 

Carsen Lykke-Kjeldsen m.fl: ’Begrebsnøglen til religion – teori og metode’. Systime. 

(2016) s. 117-119 (sekularisering) og s. 94-96 (religionskritik) (= 6s) 

 

’Clairvoyante hitter i tv og ugeblade’. Kristeligt Dagblad. 27.7.2017 (= 2½s) 

 

’Medier påvirker religiøs identitet’. Religion.dk 20.3.2009 (= 3s) 

 

’Fitness er den nye religion’. 12.6.2016. Videnskab.dk (= 4s) 

 

’Religiøse mennesker lever længere’. Kristeligt Dagblad. 20.5.2010 (= 2s) 

 

SUPPLERENDE STOF: 

Lene Madsen m.fl: ’Grundbog til Religion C’ (i-bogen) Systime. 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 

Værkstøjskassen, fagbegreber og analysemodeller: *indefra/udefra, *Holdninger til 

omverdenen, *Os og dem, *Inklusiv og Eksklusiv, *Ninian smarts 7 dimensioner, 

*tekstanalysemodellen, *Ritualer og overgangsritual (p255) = (ca. 9 s) 

 

’Tro, håb og videnskab’. (4:4 – med Niels Christian Hvidt om tro og helbred). DR. 

Nov. 2016. http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321611302200 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner af 45 min. Antal sider: ca. 40 

Særlige fokus-

punkter 

FORLØBSOVERSIGT: 

1. Introduktion til faget (læreplan, religionsdefinitioner, religionsfaglig teori og meto-

de – Smarts model, præsentation af religionsfaglig tekstanalysemodel). 2. Religion og 

de 3 samfundstyper. 3. Traditionssamfundet. 4. Det moderne samfund: Sekularise-

ring og religionskritik. 4. Religion i det senmoderne samfund: afsekularisering, medi-

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321611302200
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er og religion, medier og religiøs identitet, religionsformer i det senmoderne sam-

fund, er kropsdyrkelse blevet den nye religion? 

 

LÆREPLANENS MÅL: 

- Redegøre for væsentlige sider af et veldefineret religionsfagligt emne. 

- Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mel-

lem religion og nutidige forhold. 

- Demonstrer viden om fagets identitet og metode 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

 

Titel 2 

 

KRISTENDOM 

 

Indhold KERNESTOF 

GT: 

Skabelsesberetningerne: 1. mos. 1+2 

Syndefaldet: 1.mos. 3  
De ti bud: 5.mos. 5,1-22 
Herrens lidende tjener: Esajas 52.13-53.12 
Overholdelse af sabbatten: 2.Mos. 35, 1-3 
 

NT:  

De dødes opstandelse: 1. Kor. 15.1-19  

Lidelsesmyten: Matt. 27, 1-50. 

Opstandelsesmyten: Matt. 28. 
Aksplukningen på sabbatten: Mark.2, 23-28. 
Helbredelsen af manden med den visne hånd: Mark.3, 1-6 
Bjergprædiken: Matt. 5, 17-48. 
Nadveren: Mark. 14,12-25. 

 

(= Alt i Bibelen online = 13s) 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline  

 

Lene Madsen m.fl:  ’Grundbog til Religion C’ (i-bog) (Systime)  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 

p285 (introduktion), p289, p288 (den historiske og mytiske Jesus), p287 (hovedret-

ninger), p291 (det kristne kultrum), p290, (en sociologisk undersøgelse af det kristne 

praksis), p294 (hvad tror kristne på incl. T11), p293 (menneskesyn), p292 (kristen 

etik (excl. T16, 17, 18 og 19)), p254 (myte). I store dele af materialet er kun ’grund-

bogsstoffet anvendt – og ikke teksterne!) (= ca. 30 s) 

 

´’Myter’ i Lene Madsen m.fl:  ’Grundbog til Religion C’. Systime. p254 (=3s) 

 

Nadverlirturgien fra den danske folkekirke 

 

  

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
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Artikler 

- ’Danskerne tror mere på et liv efter døden end på Jesu opstandelse’ Kristeligt Dag-

blad. 4.4.2015 (=1,5 s) 

- ’Fasten varer 40 dage’ Kristeligt Dagblad. 1.2.2008 (= 1s) 

- ’Ritualer skaber kontrol når livet ryster os’ Kristeligt Dagblad. 27.1.2012 (=1s) 

- ’Caminoen – verdens ældste pigrimsrute’ 10.10.2011. www.pilgrimsvandring.dk 

(=3s) 

 

SUPPLERENDE STOF 

Allan Poulsen og Jakob Schow –Madsen: ’Kristendom i nutid’. Gyldendal. 

2000/2003 (nyeste udg). T.83 (om kristendom og reinkarnation) (= 2,5s) .  

’Jøderne venter stadig på Messias’ (red.) Religion.dk, 24.12.2010 (=1,5s) 

 

Omfang 

 

 Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 min. Antal sider: ca. 53,5 

Særlige fokus-

punkter 

 

FORLØBSOVERSIGT: 

1. Introduktion 2. Hovedpunkter i Jesu Liv (død og opstandelse) 3. Jesu forkyndelse 

(kødets opstandelse og det evige liv – herunder det moderne menneskes forhold til 

døden og efterlivet, kristen etik), 4. Kirken og de kristne ritualer (kirken, Folkekir-

ken, sakramenter, faste, valfart), 5. Kristendommen i Danmark i dag 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Virtuelt arbejde 

Elevfremlæggelse 

 

 

Titel 3 

 

BUDDHISME 

Indhold Lene Madsen m.fl: ’Grundbogen til Religion C’ (i-bog). Systime.  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 

p168, p169, p170 (introduktion), p171 (praksis), p234 (forestillinger), p235, p237 

(buddhistiske retninger), p238 (i Danmark) p173 (karma i praksis).  

 
’Buddhismens tre hovedretninger’ fra Religion.dk: 

https://www.religion.dk/viden/buddhismens-tre-hovedretninger 

 

’Religionsnørden’ om buddhismen. YouTube.  

 

Kilder: 

Buddha-tegneserie. Ryowa Takahashi/Illustreret af Tadashi Kato: The Lord Bud-

dah s. 8-9. 

 

”Buddhalegenden” i Jens Bruun m.fl.: ”Buddhismen. Tanker og livsformer”. 1988. 

s. 26-34.  

 

http://www.pilgrimsvandring.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
https://www.religion.dk/viden/buddhismens-tre-hovedretninger
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’Bernarestalen – De fire ædlesandheder’ i Religionsportalen: 

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

 

”Karma”, ”Samsara”, ”Om genfødsel og karma” i Jens Bruun m.fl: ’Buddhismen. 

Tanker og livsformer’. Gyldendal. 1982. 

 

Højholt, Lene: ”Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme”. 1984: 

T.12 ”Bodhisattva’ens eksempel og kollektiv frelse” 

T. 13 ”Almindelig menneskers liv i relation til tulu’ens”  

T.16 ”Lamaens funktion” 

 

’Nirvana er hinsides hverken-sansning-eller-ikke-sansningsplanet og genfødslernes 

kommen og gåen’ i Buddhisme - Introduktion og tekster: 

https://buddhisme.systime.dk/?id=c591 

 

Fem fotografier af buddhistisk praksis. 

 

’Buddhistisk religion fylder mere og mere i Danmark’. www.Religion.dk 27.4.2015  

 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 21 lektioner af 45 min.  

 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Buddhas liv og buddhismens tidligste historie 

 Buddhalegenden 

 Buddhistiske forestillinger (Benarestalen, Karma-Samsara, Livshjulet) 

 Buddhistiske retninger (Hinayana, Mahayana og Vajrayana) 

 Buddhistisk praksis. 

 Buddhisme i Øst og vest 

 Buddhisme og senmodernitet. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde 

 

 

Titel 4 

 

ISLAM 

Indhold  

Lene Madsen m.fl: ’Grundbogen til Religion C’ (i-bog). Systime.  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 

p156, p157, p158 (introduktion), p159, p161, p219, 220 (religiøs praksis og ritua-

ler), 221 (Helligsteder), 222 (trosforestillinger), 223 (samfundssyn) 

c982 (Jan Hjärpes model) https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c982 

 

’Religionsnørden’ om islam. YouTube.  

 

Kilder: 

Koranen:  

Sura 1, 1-7 (Åbningen) 

https://religion.systime.dk/?id=c3860
https://buddhisme.systime.dk/?id=c591
http://www.religion.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c982
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Sura 3, 1-8 (Retledning) 

Sura 5,6 (wudu) 

Sura 15, 26-50 (Iblis) 

Sura 5, 13-17 (Pagterne med jøderne og de kristne) 

Sura 5, 73-76 (Messias og treenigheden) 

Sura 57, 1-7 (Allah - altets skaber) 

Sura 20, 116-127 (Fordrivelsen fra haven) 

Sura 50, 21-36  (Dommedag)          

 

 

’Ramadan – Den islamiske faste’ af Aminah Tønnsen 

Forkortet udgave af teksten, der findes på islamisk studiebogssamlings hjemme-

side: www.islamstudie.dk 

 

Filmklip: ’Fasten er begyndt’ og ’Man mærker ikke sulten’ fra 

www.dr.dk/undervisning 

 

Tabellen: ’Muslimer i Danmark 2016’ gengivet fra Grundbog til religion C 3. udg.: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1086 

 

BBC-dokumentaren ’Hajj – Pilgrimsrejse til Mekka’ 

 

’Profetens himmelrejse’ i Jens Formann (2006): Muslimernes religion s 67-68 

 

Moustapha Kassem m.fl.: ’Vi tror på en sekulær islam’ gengivet fra Grundbog til 

religion C 3. udg.: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c555 

 

’Hizb ut-Tahrir om synet på samfundet’ gengivet fra Grundbog til religion C 3. 

udg.: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1153 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 21 lektioner af 45 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Historisk udvikling 

 Religiøse forestillinger 

 Islam indefra og udefra 

 Religiøs praksis. De fem søjler  

- Ritualer som kommunikation 

- Ritualanalyse: Ramadan - faste og hadj - Pilgrimsfærd til Mekka 

 Helligsteder 

- Mekka, Medina, Jerusalem 

- Moskeen 

 Islam og samfundet  

- Sharia i Danmark 

- Jan Hjärpes model 

 Tekstanalyse 

 

http://www.islamstudie.dk/
http://www.dr.dk/undervisning
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1086
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c555
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1153
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, CL, gruppearbejde og individuelt 

skriftligt arbejde 

 

 

 

 


