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Religion (Sek II) 

 

Nærværende skrift er ikke færdigt, men vil blive opdateret i forhold til de gældende krav til 

”Schulinternes Fachcurriculum” fra august 2016. 

 
Formålet med undervisningen er, at eleven skal opnå et øget kendskab til religion både i egen social 

og kulturel kontekst samt andre europæiske såvel som ikke-europæiske kulturelle kontekster.  

Endvidere skal undervisningen styrke elevens forståelse af sig selv som individ og som del af det 

danske mindretal i Sydslesvig, borger i det tyske samfund og potentiel borger i det danske samfund 

via et øget kendskab til såvel evt. egen som andres religion og religionernes betydning i både 

nutidens og fortidens samfund. 

 

Herved skal eleven både opnå bedre egenskaber til at navigere i de sociale kontekster hun/han 

nutidigt og fremtidigt vil være en del af samt at opnå tilstrækkelig kompetence til at gennemføre en 

videregående uddannelse, hvori religion indgår.  

 

Undervisningen i religion er non-konfessionel. 

 

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder 
 
Religion er som fag placeret i den samfundsfaglige fagrække (historie, geografi, samfundsfag og 

filosofi), hvis teorier og arbejdsmetoder religion også deler. Faget er såvel alment dannende som 

studieorienteret. 

 

Der arbejdes med fire kompetenceområder: 

 

Den faglige kompetence: 

 

1. Viden om og forståelse af stoffet. 

2. Præcis alment sprogligt udtryk. 

3. Præcis anvendelse af fagtermini. 

4. Bred og differentieret forståelse af stoffet. 

5. Forståelse for fagets problematikker. 

6. Evnen til at stille de gode spørgsmål til stoffet. 

7. Selvstændig refleksionsevne og kreativitet. 

8. Dømmekraft over for fagets problematikker. 

 

Den metodiske kompetence: 

1. Korrekt citat- og kildehenvisningstaktik. 

2. Adskillelse af egne og andres udsagn. 

3. Logiske argumentkæder. 

4. Planlægning og gennemførsel af selvstændige projekter. 

5. At planlægge, reflektere over og evt. tilrette egne planer og målsætninger for belysning af 

fagets problematikker. 

6. Præcision og progression i præsentation af information. 
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7. Refleksion over metodevalg. 

8. Overvejelse over passende midler til præsentationer 

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder 
 

 

Den personlige kompetence: 

 

1. Engagement 

2. Initiativ 

3. Læringsparathed og spørgelyst. 

4. Øget forståelse af egne holdninger og overbevisninger 

5. Evne til saglig kritik af egne og andres holdninger og overbevisninger 

 

Den sociale kompetence: 

 

1. At arbejde positiv videre med andres ideer 

2. Understøtte andre elevers læring 

3. Pålidelighed i såvel par- som gruppearbejde 

4. Gode formulerings- og argumentationsevner 

5. Kompromissøgende i samspilssituationer 

 

 

 

Brug af IT i undervisningen 
 

IT bør ligesom i andre fag være en naturlig del af den daglige undervisning på lige fod med andre 

undervisningsmaterialer.  

Specielt skal bemærkes, at nettets mange muligheder at indhente kildemateriale af meget varierende 

kvalitet, nødvendiggør at eleverne udstyres med redskaber, som muliggør en kritisk vurdering og 

sortering i det store informationsudbud. 
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Faglige delmål og indhold: 
 

Det 3-årige forløb: 
 

11. årgang: 
 

 

Religionsvidenskabens grundbegreber med naturfolksreligion: 

 

Varighed: 1 semester 
 
Eleven introduceres for og arbejder med religionsvidenskabens grundbegreber og arbejdsmetoder. 

Dette kan f.eks. ske gennem naturfolks religioner eller fænomenologisk. 

Følgende grundbegreber skal indgå i undervisningen: 

1. Det hellige/det profane 

2. Kosmos /kaos 

3. Mana /tabu 

4. offer/kultplads 

5. Guder/magter/panteisme 

6. Religion/magi 

7. Mikrokosmos/makrokosmos 

8. Myte/rite  

9. Cyklisk /lineær verdensopfattelse 

10. m. m. 

 

Tekster eller emner fra en eller flere af følgende naturfolksreligioner skal indgå i undervisningen: 

1. Vikingernes tro/asatro 

2. Inuitreligion 

3. Indiansk religion 

4. Afrikanske stammereligioner 

5. Ainureligion 

6. Folkelig hinduisme 

7. Religion i tidlig agrarkultur 
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11. årgang: 
 

Andre skriftreligioner:  

 

Varighed: 1 semester 

 
Eleven introduceres for og arbejder med en eller flere af nedenstående skriftreligioner. 

For dem alle gælder  

at der gives en indføring i religionens såvel klassiske som moderne kilder 

at der gives en indføring i religionens historiske udvikling 

at der gives en indføring i religionens betydning for de(t) samfund den er 

repræsenteret både som flertals og mindretalsreligion 

at der gives en indføring i såvel religionens praksis som lære 

 

 

En eller flere af nedenstående skriftreligioner skal indgå i undervisningen: 

1. Buddhisme  

2. Hinduisme 

3. Kinesiske religioner 

4. Japanske religioner 

5. Jødedom 

 

Den historisk-kritiske metode bør anvendes til bearbejdning af kildetekster, men andre metoder kan 

også introduceres og anvendes. 
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12. årgang: 
 

 

Kristendom:  

 

Varighed: 1 semester 

 

Eleven introduceres for og arbejder med kristendom på samme præmisser som andre 

skriftreligioner: 

Undervisningen skal  

give en indføring i kristendommens såvel klassiske som moderne kilder 

give en indføring i kristendommens historiske udvikling 

give en indføring i kristendommens betydning for de nogle af de samfund, den er 

repræsenteret i både som flertals og mindretalsreligion 

give en indføring i såvel kristendommens praksis som lære 

 

Som en del af kirkehistorien skal nedenstående temaer behandles: 

den danske folkekirke 

de tyske evangelisk-lutherske kirker 

den tyske katolske kirke 

dansk folkekirkeligt arbejde i udlandet herunder de Danske Sømands- og Udenlandskirkers virke 

dansk Kirke i Sydslesvig i et historisk og nutidigt perspektiv  

andre nationale mindretalskirker i Europa 

 

Den historisk-kritiske metode bør anvendes til bearbejdning af kildetekster, men andre metoder kan 

også introduceres og anvendes. 

 

 

Islam:  

 

Varighed: ½ - 1 semester 

Eleven introduceres for og arbejder med islam både som selvstændig religion og med tyngdepunkt 

på de grundbegreber, der videreføres fra jødedom og kristendom. 

 

Undervisningen skal  

give en indføring i islams såvel klassiske som moderne kilder 

give en indføring i islams historiske udvikling 

give en indføring i islams betydning for de(t) samfund, den er repræsenteret i, både 

som flertals og mindretalsreligion 

give en indføring i såvel islams praksis som lære 

 

 

Den historisk-kritiske metode bør anvendes til bearbejdning af kildetekster, men andre metoder kan 

også introduceres og anvendes. 
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13. årgang: 
 

 

Etik og religionsfilosofi:  

 

Varighed: ca. 1 semester 

 

Eleven introduceres for religionsfilosofien med fx Kierkegaards værker og andre udvalgte 

filosofiske værker.  

Etikken undersøges og diskuteres og udvalgte aktuelle etiske problemstillinger med basis i 

ovenstående religionsfilosofiske referenceramme. 

  

 

 

 

Religionspsykologi og religionssociologi med feltarbejde:  

 

I 4. semester kan der fx arbejdes med: 

 

1) religionspsykologiens udvikling og metoder belyst ved mindst en religionspositiv skole og 

en religionskritisk skole 

2) feltarbejde med basis forskellige religionspsykologiske fænomener kan gennemføres 

 

3) nogle af religionssociologiens metoder og teorier samt eksempler på feltarbejde 

Der gennemføres feltarbejde. 

 

4) Nyreligiøse bevægelser 

5) Buddhisme (eller en anden østlig religion, som ikke er gennemgået i 11. årg.)  

 

 

 

 

 

Grundbøger til religion er: Kultur og religion, Religion C og Mennesket og magterne 
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Evaluering, bedømmelse og karaktergivning. 
 

Evaluering af elever, klassen og undervisningen afholdes i overensstemmelse med de til enhver tid 

gældende regler. 

 

Bedømmelsen af den enkelte elev sker på basis af elevens skriftlige og mundtlige præstationer. Den 

mundtlige præstation vejer tungere end den skriftlige.  

Præsentationer, tests, gruppearbejde, referater og lektier tæller med i den mundtlige præstation. 

 

Det vurderes i hvilken grad eleven i perioden har opfyldt undervisningens mål og graden af 

progression jf. afsnit om centrale færdighedsområder. 

 

Bedømmelsesgrundlag 1:   

redegørelse: omfatter redegørelse af sagsforhold og viden, som er blevet lært  

sikring af forståelsen og anvendelse og beskrivelse af de øvede arbejdsmetoder  

 

Bedømmelsesgrundlag 2: 

struktureret analyse (reorganisation) og overførsel (transfer): 

omfatter selvstændig udvælgelse, anordning og forarbejdning, forklare og fremstille det lærte 

og transferering til anvendelse af det lærte på sammenlignelige forhold. 

 

Bedømmelsesgrundlag 3: 

problemløsning og egen dømmekraft 

omfatter forarbejdning af komplekse sagsforhold med henblik på at komme med selvstændige 

løsninger, tydninger, konklusioner, begrundelser, generaliseringer og vurderinger. 

Endvidere vælger eleverne selv arbejdsmetoder til løsning af opgaver, anvender disse på nye 

problemstillinger og kan reflektere over deres egne valg til løsningen af opgaven. 

 

Karaktergivningen sker i overensstemmelse til enhver tid gældende bestemmelser for landet 

Slesvig-Holsten. 

 

Mundtlig studentereksamen 

Den mundtlige eksamen skal strække sig over mindst to semestre fra kvalifikationsfasen. 

Opgavestilling: 

Eleven får to opgaver, hvoraf den ene og kun een, er ubekendt. Teksten er som regel på 200-300 

ord, særligt begrundet kan den dog være på 350 ord. 

Den anden opgave kan være en tekst, eller hvis opgaven består af materiale (fx billede, karikatur, 

lydfil, film), må denne være opbygget af repræsentative elementer, 

eller det kan være en opgave, som eleven selv kan forme. 

Eksamen: forberedelse i 30 minutter (kun Nudansk ordbog er tilladt som hjælpemiddel) 

Selve eksaminationen varer 20 minutter, hvor opgaverne eksamineres ligeligt. Altså ti minutter til 

hver opgave, eleven vælger selv, hvilken opgave han vil starte med. 

Man skal ved udvalget af tekster og formulering af opgaven, tage hensyn til, at alle taksonomiske 

niveauer kan demonstreres af eleven ved besvarelsen af opgaven. 

Eleven lægger ud først i fem minutter om eet af emnerne, derefter samtale med eksaminator i fem 

minutter. Det samme med den anden opgave. 
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Eksaminator har fremlagt en ”Erwartungshorizont”, hvor der henvises eksplicit til det ikke 

gennemgåede stof. 

Bedømmelsesgrundlag til det frie foredrag er: 

færdigheden i at udtrykke sig klart, differentieret, og efter et koncept og i et sprog, der svarer til 

faget. 

 

For samtalen gælder: 

færdigheden til i en samtale at komme ind på sags og situations spørgsmål, at kunne gå ind på hjælp 

fra eksaminator, indvendinger og impulser og færdigheden selv at kunne give samtalen nye 

impulser. 

 

Præsentionsopgaven skal ikke kun strække sig over emnet fra eet halvår og kan indeholde kunnen 

og viden fra andre fag fra vedkommendes profil, hvis altså opgavestillingen lægger op til det. 

 

 

 

 

 

Eksamen. 
 

Eksamen afholdes efter de til enhver tid gældende bestemmelser for landet Slesvig-Holsten. 


