
Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Vinter 2022 

 

Institution Skive Viborg HF & VUC 

Uddannelse Hf enkeltfag 

Fag og niveau Religion C 

Lærer(e) Line Agersnap-Grevy (2022) 

Hold vDh1ReC22 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Intro til døden   

Titel 2 
Islam  

Titel 3  Kristendom 

Titel 4 Hinduisme 

 



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
 

Titel 1 

 

Intro til døden 

Indhold Tekst: 

• Biblen. Markus 15,16-41 

• Rebecca Natasha Albinus m.fl. Religionen lever. Lindhardt og 
Ringhof 2017 1. udgave. Side 12-28, 30-31.  

• Inuitisk religion og mytologi. Klaus Engelbrechtsen og Jørgen 
Thomsen. Karo Heilmann Stotts og Abia Abelsen. 1. udgave 1. 
oplag. Side 61-66.  

• Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ac. 922 ink. 
Kildeintroduktion fra danmarkshistorien.dk  

• Religionsdefinitioner (selv lavet)  
  
Billeder: 
Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige  
  
Film:  

• Harry Potter og dødsregalierne 1. Myten om døden. minut 1.44.56-
1.49.13 HBO Max (hbomax.com) 

• Star Wars. The Phantom Meance Qui Qons begravelse minut 
02.07.23 -02.08.29.  

• A discovery sæson 3 episode, Minut 20.38-23.10 (heksebegravelse) 

• Strukturalistiske analysemodeller | Kristendom – tro og praksis 
(systime.dk)(begravelse i folkekirken)  

• Tibetan Sky Burial: How does it Work? A Window to the Tibetan 
Culture  

• Se dig selv i paradiset Se dig selv i Paradiset | JW.ORG børnefilm  

• Sæson 1, episode 8Vikings, Sacrifice • HBO Max (hbomax.com) 
37.37-43 

• Games og thrones sæson 5, episode 9. HBO Max (hbomax.com) 
29.44-34.18 

Diasshow:  

• Døden som begreb og person 

• Intro til religion 

• Myter 

• Offer og døden 

Ritualer  

Omfang 

 

18 lektioner af 45 minutter 

Ca. 27 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

I Intro til religion. Religiøse grundbegreber. Rent / urent, hellig / profan. 

Forskellige slags ofre og ritualer. Hvad er en myte. Hvordan forholder man sig 

til døden. Kulturelle forskelle mellem lande.   

https://play.hbomax.com/player/urn:hbo:feature:GXssRwQHfmVVGwwEAAABi
https://kristendom.systime.dk/?id=151&fbclid=IwAR24vqNfYAbj4i1i1XWIQhMV91jnfKHMQiWeGO27XzqjilmiLmp_fOhsMkE#c324
https://kristendom.systime.dk/?id=151&fbclid=IwAR24vqNfYAbj4i1i1XWIQhMV91jnfKHMQiWeGO27XzqjilmiLmp_fOhsMkE#c324
https://www.youtube.com/watch?v=je8cGS1JCaI
https://www.youtube.com/watch?v=je8cGS1JCaI
https://www.jw.org/da/bibelens-l%C3%A6re/b%C3%B8rn/bliv-jehovas-ven/film/se-dig-selv-i-paradiset/
https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GYThi6gDLi7OSCQEAAAAL:type:episode
https://play.hbomax.com/player/urn:hbo:episode:GVU45FQ3XQFFvjSoJAeMT?exitPageUrn=/page/urn:hbo:series:GVU2cggagzYNJjhsJATwo


Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og -diskussion 

Par- og gruppearbejde  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 
 
Titel 2 

 

Islam 

Indhold Bøger: 
Klassisk og moderne islam. Systime. Deniz Kitir. Ebog.  

- Tro og praksis. De seks trosartikler. De fem søjler 
https://islam.systime.dk/?id=138   

- Helligskrifter, koranen og hadith https://islam.systime.dk/?id=150  

- Sharia, retsskoler, forbudt og tilladt. https://islam.systime.dk/?id=156  

- Mange måder at være religiøse på (Hjärpes typologi) 

- Spiseregler https://islam.systime.dk/?id=157#c343 

- Påklædning https://islam.systime.dk/?id=157#c344  

- Tema: Kvinder og islam. Kvinden i den islamiske tradition. Tøj og tørklæde 
som identitetsmarkør. https://islam.systime.dk/?id=134 

 
Jens Forman: Muslimernes tro, praksis og sharia. Systime. 1. udgave 3. oplag.  

- Side 25-34, 59-61,66-68, 103-104.  
  

Film:  

• Hajj pilgrimsrejsen til Mekka (fra BBC).   

• Video af ashuraritual  

• Religionsnørden islam  

• Den søgende del 1 BBC.  

• Makkah Live HD مكة المكرمة بث مباشر | قناة القرآن الكريم | La Makkah en 

Direct | Masjid Al Haram - YouTube 
  

Religionsportalen:  

• Videoer om emnet "ritualer, azan, bøn,  

• Video: Tur i Moske og rent / urent.  

• Video. Fredagsbøn  

• Klagedigt over Hussein, Alis søn (Hovedretninger i islam) 
  

Fatwa: 

• Fatwa-online. Billeder og tegninger på børnetøj. (Ca. 0,5 side) 

• Islamqa.dk at spise på restaurant der serverer alkohol og svinekød (Ca. 0,5 
side) 
http://www.islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1562&Ite
mid=1 
  

Artikler: 

https://islam.systime.dk/?id=138
https://islam.systime.dk/?id=150
https://islam.systime.dk/?id=156
https://islam.systime.dk/?id=157#c343
https://islam.systime.dk/?id=157#c344
https://islam.systime.dk/?id=134
https://www.youtube.com/watch?v=0jIHRboE0zI
https://www.youtube.com/watch?v=0jIHRboE0zI
http://www.islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1562&Itemid=1
http://www.islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1562&Itemid=1


• Muslimer i verden og Danmark marker ashura 3. november 2014 
(religion.dk) (ca. 2 sider) 

• Ashura billeder 7. december 2011 (religion.dk) (Ca. 2 sider) 

• Sådan markeres ashura verden over 1. november 2017 (religion.dk) (Ca. 2 
sider)  

• I fællesskab løfter vi retfærdighedens banner (pjece fra shia samfundet i 
Danmark) (ca. 1 side) 

• Hvad siger de forskellige religioner om Abraham. Religion.dk 20. maj 2009 
(Ca. 2,5 sider)https://www.religion.dk/tværreligiøst/hvad-siger-religionerne-
om-abraham     

• Hjärpes model (kopiark lavet af kollega) (0,5 sider) 

• Abraham Mange (Mosebøgerne)  

• Hvad er sunni- og shia-islam? - Religion.dk 
  

   
Diasshow: (ca. 5 sider)  

• De 5 søjler  

• Kvindens rolle i islam 

• Sharia og fatwa 

• Shia vs sunni islam  

Omfang 

 

34 lektioner X 45 minutter  

Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Allah, de 6 trosartikler, bøn, koranen, hadith, Muhammed, de 5 søjler, sharia, fatwa, 

shia islam og ashura, Hjärpes model. Kvinder i islam. Tur i Shia moske i Herning. 

Hajj, bøn som ritual. Ritualer.  

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Fokus på ritualer (bøn, hajj, ashura) 
Brug af diasshow  
Tekstanalyse  
Klassegennemgang og klassediskussion.  
Individuelt arbejde 

Gruppearbejde   

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 
 

Titel 3 

 

Kristendom 

Indhold Bøger: 
Katrine Haaning & Søren Korshøj Laursen. Kristendom - Tro og praksis, Systime 
(2016) ebog 

- https://kristendom.systime.dk/?id=188n “Den kristne grundfortælling”,  

- https://kristendom.systime.dk/?id=176 “Den kristne påske”   

- https://kristendom.systime.dk/?id=126 “Bjergprædikenen”  
 
Rebecca Natasha Albinus m.fl. Religionen lever. Lindhardt og Ringhof 2017 1. 
udgave. Side 6 – 12.  

https://www.religion.dk/tværreligiøst/hvad-siger-religionerne-om-abraham
https://www.religion.dk/tværreligiøst/hvad-siger-religionerne-om-abraham
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam
https://kristendom.systime.dk/?id=188n
https://kristendom.systime.dk/?id=176
https://kristendom.systime.dk/?id=126


 

Bibelen:   
Bibelen på hverdagsdansk:  

- Skabelse (1. Mos 1-2)  

- Syndefald (1. Mos 3)  

- Pagt (1. Mos 17 + 2. Mos 19-20)  

- Lidelseshistorien (Mar 15-16 + Es 53,4-8)  

- ”Adam og Kristus som modsætninger” (Rom 5,12-21)  

- Bjergprædikenen (Matt 5-7 + 22,36-40)  

- Lignelser: ”Lignelsen og farisæeren og skatteopkræveren” (Luk 18,10-14), 
“Lignelsen om den barmhjertige samaritaner” (Luk 10,25-37)  

 

 Videoer: 

• Den barmhjertelige samaritaner lego Den barmhjertige samaritaner - 
YouTube 

• Religionsnørden, kristendom 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE  

• Falling plates #Faldende Tallerkner (fallingplates.com) 

• Den barmhjertelige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 

• Folkekirken - nadver  

• Nadver i Lolland Falster stift Nadver - YouTube 

• Den allerførste påske BBC  

• #FallingPlates fra Cru.org   

• ”So F****** Special i USA”, DR  

• Phil Zuckerman: ”Danskernes Akademi”, DR  
 
 
Tekster og kopiark: 

• “Thranholm, Auken, Krarup og Norman Svendsen: Opstandelsen betyder 
alt” Sidsel Leth Hegnsvad, Kristendom.dk (23/03/2013)  

• ”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste” Anna Rask 
Pedersen, Kristendom.dk (06/10/2015)  

• ”Svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min næste” 
Marie Louise Poulsen, Kristendom.dk (09/10/2015)  

• ”Et samfund uden Gud” Phil Zuckerman i USA – historie, samfund og 
religion  

• Det med synd og frelse. Religion.dk Det med synd og frelse - Religion.dk 

• Centrale begreber i kristendom (dokument fra kollega)  

• Folkekirkens højtider Årets højtider | Folkekirken.dk  
 
Diasshow:   

• Folkekirken  

• Skabelsesmyten og syndefaldsmyten  

• Lidelseshistorien  

• Paulus og den anden Adam  

• Jesus Kristus  

https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE%20
https://www.fallingplates.com/da#!/player
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
https://vimeo.com/251068462
https://www.youtube.com/watch?v=Oo5yWqiPMEk
https://www.fallingplates.com/da#!/player
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/det-med-synd-og-frelse
https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider


• Bjergprædikenen  

• Jesu lignelser  

• Den barmhjertige samaritaner og næsten  

• Danmark versus USA  

• Nadveren og ritualer   
  
Hjemmesider  

• Folkekirkelige hjemmesider: Løsning og Korning kirker (lkkirker.dk)  + 
Kirker | Folkekirken Vesterbro (folkekirken-vesterbro.dk)  

• Megakirkehjemmesider: https://www.lakewoodchurch.com/, 
https://www.fellowshipchurch.com/ , https://www.second.org/   

 

 

Omfang 

 

35 lektioner af 45 minutter  

Ca. 60 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Folkekirken, Smarts model, Jesus, korsfæstelse, påsken, karismatisk kristendom, 

megakirker, skabelse, syndefald, pagterne, kosmos, kaos, Jesus som den 2. Adam, 

bjergprædiken, den barmhjertelige samaritaner, kristendom i USA 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og -diskussion 

Individuelt, par- og gruppearbejde  

Par- og gruppefremlæggelser 

 

 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 
 

Titel 4 

 

Hinduisme* 

Indhold Bøger: 
Allan Poulsen. Hinduismen, Systime (2016) ebog 

- https://hinduismen.systime.dk/?id=252n “Filosofien om karma, genfødsel 
og udfrielse” (3.1-3.3) 

- https://hinduismen.systime.dk/?id=295 ”Guderne og deres familier” (5.1-
5.8; 5.10) 

Tekster: 

• Hanne Kjærgaard: "Ritualer i hinduismen", religion.dk, 25. maj 2005 
(uddrag om puja) 

• ”Vedaerne: Om ofringer” fra Mennesket og Magterne - en tekstsamling til 
religion, Gyldendal, 1992 

 

Hjemmesider: 

https://lkkirker.dk/
https://folkekirken-vesterbro.dk/
https://www.lakewoodchurch.com/
https://www.fellowshipchurch.com/
https://www.second.org/
https://kristendom.systime.dk/?id=188n
https://hinduismen.systime.dk/?id=295
https://www.religion.dk/hinduisme/ritualer-i-hinduismen


• Diverse hjemmesider til undersøgelser guder (elevoplæg) 

 

Omfang 

 

 Ca. 23x45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet giver en indføring i aspekter af hinduismen. Der lægges ud med et 

religionshistorisk overblik over hinduismens udvikling med udgangspunkt i de 

forskellige helligtekster (Vedaerne og Upanishaderne). Introduktion til begreberne 

atman, brahman, karma, samsara, moksha og reinkarnation og Bhagavadgita med 

de tre frelsesveje: 

- Jnana marga (erkendelsens vej) 

- Karma marga (handlingens vej) 

- Bhakti marga (hengivelsens vej) 

 

Herunder en introduktion til de mest centrale guder i form af trimurti (Brama, 

Vishnu og Shiva). Eleverne introduceres endvidere til hverdagslivets religiøse 

praksis med fokus på udførelsen og betydningen af puja-ritualet i templet og i 

hjemmet (darshan, prasad) og kastesystemet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og -diskussion 

Individuelt, par- og gruppearbejde  

Par- og gruppefremlæggelser 

Arbejdselv  

 

 

 


