
Religion C - 2018 

 

1. Fagets rolle 

Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af 

disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk. Faget forener 

formidling af tradition og et nutidigt, globalt perspektiv. Ud fra en åben og neutral holdning og på et 

religionsvidenskabeligt grundlag behandles religioner og centrale religiøse fænomener i fortid og 

nutid. Tilgangen til religionerne kombinerer beskrivende, fortolkende og kritiske synsvinkler, der 

lader såvel religionernes egne forestillingsverdener som moderne, herunder sekulære synsvinkler 

komme til orde. Faget er ikke bundet til nogen konfession. Religion bidrager med en kulturel 

forståelse af, hvilke trosforhold, der har haft betydning for det grønlandske samfund, samt giver et 

nutidigt og globalt perspektiv på religiøse trosretninger. 

 

2. Fagets formål 

Viden og færdigheder  

Eleverne skal have viden om og forståelse af religioner og religiøse fænomener, og de skal kunne 

anvende religionsfaglig terminologi og grundbegreber.  

 

Lærings – og arbejdskompetencer 

Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere religiøst materiale. Eleverne skal desuden 

have indsigt i forholdet mellem religiøse og ikke-religiøse virkelighedsopfattelser. 

 

Personlige og sociale kompetencer 

Eleverne skal have et sådant kendskab til religion, at de på det personlige plan kan reflektere over 

og anvende religionsfaglig viden og indsigt i forhold til aktuelle problemstillinger. Elevernes skal i 

en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer kunne møde andre 

kulturer på baggrund af indsigt i religionernes funktion i samfundet. 

 

Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer 

Eleverne skal have indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner og 

mellem religionerne, og  de skal have viden om religioners betydning for det enkelte individ, for 

grupper og for samfundet. Eleverne skal have en sådan selv- og omverdensforståelse at de kan 

skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i det grønlandske 

samfund og i verdenssamfundet. 

 

3. Læringsmål og indhold 

3.1 Læringsmål 

Eleverne skal kunne: 

a) redegøre for væsentlige sider af eskimoisk religion, således som den er dokumenteret i 

Grønland såvel som i andre inuitområder, herunder også eskimoisk kulturs møde med 



kristendommen og europæisk kultur samt den før-kristne traditions indflydelse på 

grønlandsk tilværelsesforståelse også i nyere tid, 

b) redegøre for væsentlige sider af kristendommen i dens nutidige, historiske og formative 

skikkelse,  

c) redegøre for væsentlige sider af yderligere 1-2 verdensreligioner, 

d) redegøre for centrale religiøse fænomener og anvende elementær religionsfaglig 

terminologi, 

e) analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere, 

hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en 

deltagersynsvinkel eller et eksternt, evt. religionskritisk synspunkt, 

f) sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af almen, ikke-

religiøs eller sekulariseret kultur og tænkning, 

g) demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for 

menneske, samfund og kultur, 

h) på et fagligt grundlag indgå i en debat om egne og andres kulturelle værdier og på denne 

måde være kvalificere i forhold til det globale samfund og 

i) formulere sig om etiske problemstillinger 

 

3.2 Kernestof 

Kernestoffet er: 

a) eskimoisk religion, således som beskrevet under læringsmål, 

b) kristendommen, herunder tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, tekster fra nedslag 

i kristendommens historie samt nutidige kristne tekster, 

c) en anden verdensreligion, herunder klassiske og nutidige tekster fra den pågældende religion 

og 

d) religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og 

religionernes organisering. 

 

3.3 Supplerende stof 

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet eller inddrager nye faglige områder på 

en sådan måde, at fagets historiske, nutidige, samfundsmæssige og etiske aspekter bliver 

fremhævet.  

 

 I det supplerende stof indgår et emne, der kan være af etisk, filosofisk, evt. religionssociologisk, 

religionspsykologisk eller religionsfilosofisk art. Alternativt kan der indgå eller et andet veldefineret 

religionsfagligt emne, som eventuelt kan omfatte en empirisk undersøgelse, ligesom man kan læse 

yderligere en religion efter eget valg. 

 

Som i kernestoffet skal der også i det supplerende stof i videst muligt omfang perspektiveres til 

både grønlandske og globale forhold. 

 

 



4. Tilrettelæggelse 

4.1 Didaktiske principper  

a) Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau og viden. 

b) Undervisningen tilrettelægges, så den i videst muligt omfang har karakter af en 

læringsdialog mellem lærer og elever. 

c) Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer. 

d) Undervisningen tilrettelægges, så elevernes interesser og behov tilgodeses, så eleverne får 

mulighed for at opleve faget som spændende, relevant og vedkommende. 

e) Undervisningen tilrettelægges, så der både er faglig progression i de enkelte forløb og 

temaer såvel som progression i udvikling af fagsprog og terminologi, så eleven gradvis 

opøves i mere selvstændige arbejdsformer og kompleks tænkning. 

f) Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang perspektiveres til det 

omgivende samfund.  

 

Religionerne betragtes både som unikke, kulturelle og historiske dannelser, hver med deres særlige 

identitet og problematik, og ud fra et komparativt perspektiv med anvendelse af 

religionsfænomenologiske kategorier. 

 

4.2 Arbejdsformer 

Der skal fokuseres på undervisningsformer, der tilgodeser elevernes udvikling af fagsprog, 

refleksion og evne til kompleks tænkning. Der lægges en progression ind i forløbet, så eleverne 

gradvis trænes i selvstændig tilegnelse og formidling af stoffet. Valget af arbejdsformer skal bygge 

på principper om variation og progression i alle henseender, således at man opnår en vekslende 

organisering, herunder klasseundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den både tilgodeser såvel elever, der har 

undervisningssproget som førstesprog, som elever der har det som andetsprog, og så den 

understøtter elevernes argumentatoriske kompetence i form af evnen til at give en klar og 

struktureret fremlæggelse af et stof.  

 

Den vigtigste tilgang til fagets emner er arbejdet med tekster, der analyseres, fortolkes og 

perspektiveres. Desuden inddrages andet kildemateriale såsom billedstof, religiøse genstande, 

musik, interview, iagttagelser fra feltarbejde eller ekskursioner. Den nødvendige baggrundsviden 

sikres ved inddragelse af sekundærfremstillinger såsom lærebogsmateriale, opslagsværker og 

informationer fra internettet. 

 

It skal inddrages i undervisningen i form af informationssøgning, fremstilling og præsentation af 

religionsfagligt materiale, herunder lærerfremlæggelser, elevoplæg og konference, evt. 

artikelproduktion til åben kulturdatabase. 

 

 

 



4.3 It 

It skal inddrages i undervisningen på flere forskellige måder og understøtte såvel arbejdet med 

læringsmål og didaktiske principper, samt elevernes digitale dannelse. 

Internettet og andre elektroniske medier skal inddrages som kilde til religioner og religionsfaglige 

problemstillinger. 

 

Eleverne skal i forbindelse med faget anvende forskellige it-værktøjer og øves i en kritisk og 

reflekteret tilgang til materialer og ressourcer på internettet. Eleverne skal trænes i 

informationssøgning og i at vurdere relevans, intention og troværdighed, herunder om stoffet 

belyses indefra eller udefra. 

 

4.4 Fagsprog 

Undervisningen skal tilrettelægges, således at der arbejdes systematisk med udvikling af elevernes 

fagsprog og forståelse og anvendelse af fagets terminologi. Undervisningen skal tilrettelægges, så 

eleverne gradvis opnår en sikkerhed i forståelse og brug af før-faglige begreber.  

 

4.5 Samspil med andre fag 

Undervisningen skal tilrettelægges, så der i perioder arbejdes tværfagligt og drages paralleller til 

andre fags vidensområder. Igennem samspillet mellem fagene fremmes elevernes forståelse af 

religionernes virkningshistorie og religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle 

betydning. 

 

5. Evaluering 

5.1 Løbende evaluering 

Gennem individuel, faglig vejledning skal den enkelte elev bibringes en klar opfattelse af niveauet 

for og udviklingen i sit faglige standpunkt, herunder både svage og stærke sider. Mindst en gang i 

hvert semester skal der ske en evaluering af elevens arbejdsindsats, aktive deltagelse og engagement 

i undervisningen. 

 

5.2 Prøveformer 

Skolen vælger for hver klasse mellem nedenstående to prøveformer: 

 

Prøveform a 

Mundtlig prøve på grundlag af opgaver med et ukendt tekstmateriale samt evt. andet materiale af et 

omfang på højst 2 normalsider. 

 

Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid, og eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. 

eksaminand.  

 

Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på ca. 5-7 minutter. Eksaminationen former sig 

videre som en faglig samtale om opgaven. I samtalen perspektiveres til det øvrige læste stof. 

 



Prøveform b 

Mundtlig prøve på grundlag af opgaver med et ukendt tekstmateriale, samt evt. andet materiale, af 

et omfang på højst 4 normalsider. 

 

Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid, og eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. 

eksaminand.  

 

En normalside defineres som 2400 anslag inklusiv mellemrum. 

 

Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på ca. 5-7 minutter. Eksaminationen former sig 

videre som en faglig samtale om opgaven. I samtalen perspektiveres til det øvrige læste stof. 

 

5.3 Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til 

læringsmålene. Der lægges vægt på eksaminandens evne til at fremstille et sagsforhold på en klar 

og overskuelig måde samt til at disponere og strukturere eksaminationstiden. 

 

Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. 

 


