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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Juni 2019 

Institution Vestegnen HF VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Nete Thillemann 

Hold 1reC5119-20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introduktion til faget 

Titel 2 Kristendom 

Titel 3 Islam  

Titel 4 Buddhisme 

Titel 5 Religion hos oprindelige folk 
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Titel 1 

 

Introduktion til faget 

Indhold 
 

- ”Grundbog til religion C” (Systime): 
- ”Klar – Parat – Religion” + ”Teori, metode og analyse” 

 
Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10x45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Senmodernitet, Ninian Smart, religionsfænomenologi/religionshistorie/religi-

onssociologi, indefra/udefra 
 

Fra læreplanan: 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende ele-
mentær religionsfaglig terminologi 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

 

Tavleundervisning, klassedialog, diskussionsøvelser, pararbejde 

 

Titel 2 

 

Kristendom 

 - ”Grundbog til religion C” (Systime): 

- ”Eat-n-meet Jesus” + ”Kristendom: fakta” + ”Historisk Jesus” + ”Mytisk 
Jesus” + ”Undersøgelse af folkekirkens kultrum” + ”Praksis”+ ”Kristne 

forestillinger” 
 

- GT: 1. Mosebog kap 1-2,25 (Skabelsesmyter) + 1. Mosebog kap 3 (Synde-
faldsmyten) + 2. Mosebog 20,9-11 (10 bud) 

 

- NT: Matt 5-7 (uddrag) (Bjergprædiken) + Luk 10,25-37 (Den barmhjertige sa-
maritaner) 

 
- ”Religion og etik” (Systime): 

- ”Etiske teorier og metoder” 

- Film:  

- ”Den tidlige kristendom” (CFU) 

- ”Alternative historier om Jesus” (CFU)  
- Youtube om pligtetik/lykkeetik 

 
- Feltarbejde til Opstandelseskirken Albertslund gudstjeneste 26.1.20 

 
Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20x45 min. 
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Særlige fokus-

punkter 

 

Nadver, Jesus, to-natur-læren, treenighed, trosbekendelse, pagt, 3 grundmy-

ter, kristologi, kultrum, helligt vs. profant, religiøs/sekulær etik, determi-

nisme/indeterminisme, pligtetik/lykkeetik 
 

Fra læreplanen: 
- Redegøre for grundlæggende sider af kristendom, herunder dens formative, 

historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og 
identitetsdannelse 

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-
det mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende 

religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstil-
linger og konflikter 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber 

- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 

etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 
både indefra- og udefraperspektiver 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
 

Tavleundervisning, klassedialog, gruppearbejde, fremlæggelser, feltarbejde 

 

Titel 3 
 

Islam 

Indhold 
 

- ”Grundbog til religion C” (Systime): 
- ”Øjenåbner” + ”Fakta” + ”Historiske udvikling” + ”Religiøs praksis”  + 

”Islamiske forestillinger” + ”Religionen i spil” 
 

- Om tørklæde: ”Sura 24 (Lyset) vers 31” + ”NT, Første Korintherbrev, kap. 

11” 
 

- ”Profeten Muhammed påvirker hverdagen” (religion.dk) 
 

- Film: 
- Dok: “Verdens religioner – islam” 

- Abdul Wahid om bønnens betydning” (Systime) 

- Dok: ”En synder i Mekka” (CFU) 

 
Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 22x45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Indefra/udefra, religionssociologi, religionshistorie: Muhammed, koranen 

etc., tekstanalyse + myteanalyse, sunni/shia, 5 søjler, ritualanalyse, 6 trosar-

tikler, Axis Mundi, helligt vs. profant, rent vs. urent, Islam i DK, Hjärpes model 
over religions indhold og funktion, retsskoler, jihad 

 
Fra læreplanen: 
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- redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige 
skikkelser 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber 

- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 
etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 

både indefra- og udefraperspektiver 
- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-

det mellem religion og nutidige samfund i en 
global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og 

håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

 

Tavleundervisning, klassedialog, diskussionsøvelser, gruppearbejde, parar-
bejde, virtuel undervisning 

 

Titel 4 

 

Buddhisme 

Indhold - ”Grundbog til religion C” (Systime): 
- ”Øjenåbner” + ”Faktaboks” + ”Buddhismens historiske udvikling” + 

”Den klassiske buddhisme” + ”Mahayanabuddhismen” + ”Buddhisme i 
Tibet” + ”Religiøs praksis” + ”Buddhisme i DK” + ”Karma i praksis”  

 
- ”Om genfødsel og karma” (”Fremmede religioner i nutiden”, S. A. Bay, Gyl-

dendal 1974) 

 

- ”Buddhismens tre hovedretninger” (religion.dk) 
 

- Film:  

- Youtube ”buddhisme introduktion” 

- Youtube ”Becoming a Buddhist monk” 
 

Omfang 

 

 Anvendt uddannelsestid: 16x45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Buddhisme i vesten/DK, Dharma, 3 juveler, 4 ædle sandheder, 8-ledede mid-

delvej, skandhaer, myte, tekstanalyse3 hovedretninger, overgangsritualana-
lyse, sangha, konvertitbuddhisme 
 
Fra læreplanen: 
- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion 
med en længere historie og global betydning og udbredelse 
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber 
- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 
etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 
både indefra- og udefraperspektiver 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Virtuel undervisning 

 

 

Titel 5 

 

Religion hos oprindelige folk 

Indhold - ”Religionsfænomenologi og eskimoisk religion” (Hans Römeling, ikke udgivet 

manuskript) 
 

-”Myter og sagn fra Grønland” (Knud Rasmussen, 1921): 
- ”Om kvinder og hvalfangst” 

 
- ”Kampen om Mennesket” (Wilhelm Grønbech 1930): 

- ”Indledning til foredraget Primitiv Religion” 
 

Omfang 

 

 Anvendt uddannelsestid: 16x45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Eskimoisk religion, animisme, totem, mana, tabu, myte, ritual, shamanisme, 

inua, tekstanalyse, ritualanalyse 
 

Fra læreplanen: 
- redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefi-

neret religionsfagligt emne 
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 

religionsfaglige begreber 
- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forhol-

det mellem religion og nutidige samfund i en 
global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og 

håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

 

Virtuel undervisning 
 

 


