
STUDIEPLAN  
Religion 
 
Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 1. og 2. HF 2018-20 
 

I 1HF er der aftalt to tværfaglige forløb med historie og samfundsfag. I 2HF vil der 
både være tværfaglige og enkeltfaglige forløb. 
 
 
 

EMNE OG 
OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER  DIGITAL 
DANNELSE 

Navn: 
Identitetsda
nnelse i det 
traditionelle, 
det 
moderne og 
det 
senmoderne 
samfund  

Omfang: 
22,5 timer 

Formål: Eleverne skal 
opnå viden om 
religiøse og politiske 
brud inden for de 
kristne kirkesamfund, 
herunder 
reformationen og 
sekulariseringen. Fokus 
op kristendommens 
indflydelse på 
individet i det 
traditionelle, det 
moderne og det 
senmoderne 
samfund. Samt fokus 
på naturvidenskabens 
påvirkning 
kristendommen 
Fortryllelse, 
affortryllelse og 
genfortryllelse. 

 
Materiale: 
Bibeltekster fra 
GT og NT samt 
indefra-tekster, 
der kan give 
eleverne et 
indblik i 
kristendommen
s historie og 
kristendommen 
i samtiden. 
Baggrundsmat
eriale og 
teoretisk 

- AT opnå 
viden om og 
forståelse af 
væsentlige 
elementer i 
den historiske 
udvikling, det 
moderne 
samfunds 
kompleksitet 
og dynamik, 
forskellige 
religioner, 
kulturelle 
værdier og 
livsanskuelser. 
 
-redegøre for 
forskellige 
livsanskuelser, 
religioner og 
politiske 
grundholdning
er samt 
analysere 
deres 
betydning i en 
historisk og 
aktuel 
sammenhæng  
 
  
-anvende og 
kombinere 
viden, 
kundskaber og 
metoder fra 

Der vil 
forekomme et 
naturligt til- og 
fravalg af 
digitale 
hjælpemidler i 
løbet af forløbet. 
Dette til- og 
fravalg skal 
bidrage til 
elevernes 
digitale 
dannelse. 
Der vil blive brugt 
forskellige 
digitale 
platforme og 
hjælpemidler: fx 
Googledocs, 
Power point, 
filmvisning og 
padlet. 



materiale fra:  
Kristendomme
n – tro og 
praksis af 
Hanning og 
Lauersen, 2016, 
Systime. 
Grundbogen til 
Religion C af 
Madsen, 
Motzfeldt, 
Nielsen, 
Pedersen, 
Reimick og 
Ryhave 
Begrebsnøglen 
til religion – 
teori og 
metode af 
Carsten Lykke-
Kjeldsen, 
Pedersen, 
Rask, Roost og 
Wagner, 2015, 
Systime. 
Forskellige 
artikler fra 
www.religion.d
k.  

 

Dokumentar:  

1000 års tro afsnit 
4(uddrag) 
http://hval.dk/mitCFU
/mm/player/?copyda
n=321611302130  

Videoklip: • Per 
Ramsdal om 
opstandelsen 
https://www.youtube.
com/watch?v=jo29b6
WQqaQ  
SAMFUNDSFAG: 

 

fagene i 
faggruppen til 
at opnå indsigt 
i historiske, 
samfundsmæs
sige og 
kulturelle 
sammenhæng
e i Danmark 
og i andre 
lande  

 

-at formulere, 
forklare, 
undersøge og 
diskutere 
flerfaglige og 
enkeltfaglige 
problemstilling
er ved 
anvendelse af 
begreber og 
viden fra 
fagenes 
kernestof  

 

Navn: Indien 
(områdestu
die, 

Formålet med 
forløbet er, at 
arbejdes 

 
- At kunne 
anvende og 

Der vil 
forekomme et 
naturligt til- og 



tværfagligt 
med 
samfundsfa
g og 
historie) 

Omfang: 
20,25 

 

tværfagligt 
inden for 
området 
Indien, således, 
at eleverne i 
religion får en 
forståelse for 
religionerne i 
Indien. Vi vil 
primært 
fokusere på 
Indiens største 
religion, 
Hinduisme, 
men der vil 
også blive 
arbejdet med 
andre 
religioner i 
Indien, fx 
kristendom, 
ISLAM OG 

SHIKHISME 
 
Materiale: 
Grundbogen til 
Religion C af 
Madsen, 
Motzfeldt, 
Nielsen, 
Pedersen, 
Reimick og 
Ryhave. 
Begrebsnøglen 
til religion – 
teori og 
metode af 
Carsten Lykke-
Kjeldsen, 
Pedersen, 
Rask, Roost og 
Wagner, 2015, 
Systime. 
 Hinduisme af 
Allan Poulsen, 
2012, Systime. 
Ærkedansker – 

perkerdansker af 
Morten Hansen 

kombinere 
viden, 
kundskaber og 
metoder fra 
fagene i 
faggruppen til 
at opnå indsigt 
i historiske, 
samfundsmæs
sige og 
kulturelle 
sammenhæng
e i Danmark 
og i andre 
lande  
̶  at formulere, 
forklare, 
undersøge og 
diskutere 
flerfaglige og 
enkeltfaglige 
problemstilling
er ved 
anvendelse af 
begreber og 
viden fra 
fagenes 
kernestof  

-forklare på 
hvilken måde 
fagene kan 
bidrage til at 
øge 
forståelsen af 
virkelighedsn
ære 
problemstilling
er, herunder 
professionsrett
ede 
problemstilling
er  
-at kunne 
argumentere 
for et 
synspunkt på 
et fagligt 
grundlag og 
kunne indgå i 

fravalg af 
digitale 
hjælpemidler i 
løbet af forløbet. 
Dette til- og 
fravalg skal 
bidrage til 
elevernes 
digitale 
dannelse. 
Der vil blive brugt 
forskellige 
digitale 
platforme og 
hjælpemidler: fx 
Googledocs, 
Power point, 
filmvisning og 
padlet. 



Thorndal, 2013, 
Forlaget Columbus. 
”Bryllup i 
farver” fra DR 
”Himlen over 
Danmark”, Tv-
program fra 
DR, 2000 
”Fra 
rødstrømpe til 
Hare Krishna” 
Jyllands-
Posten, 2000. 
”Tamilere i 
Danmark 
foretrækker 
kasteægteska
b” Information, 
2009. 
”Magtskifte 
kan give 
konfronterend
e politik” 
Kristeligt 
Dagblad, 2014. 
 

en faglig 
dialog  

̶ at kunne 
indgå i en 
demokratisk 
debat og 
diskutere 
konsekvensern
e af forskellige 
synspunkter.  
 
-at kunne 
diskutere egne 
og andres 
kulturelle 
værdier i 
forhold til 
nutidige og 
fortidige 
værdier  
 
 



 

EMNE OG 
OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER  DIGITAL 
DANNELSE 

Islam 
(enkeltfaglig
t) 

I islamforløbet vil der 
blive taget 
udgangspunkt i klassisk 
islam. Her lægges der 
vægt på de fem søjler, 
profeten Muhammed, 
trosartiklerne ogt Sharia. 
Endvidere arbejdes der 
en del med moderne 
islam, hvor der bliver 
fokuseret på 
kategoriseringen af 
Hjärpes typer (fx 
sekularist, traditionalist) 
inden for islam, fatwaer, 
tørklædebrug samt 
aktuelle debatter i 
forhold til moderne 
islam. 
 
Materiale til forløbet:  
Begrebsnøglen til 
religion – teori og 
metode af Carsten 
Lykke-Kjeldsen, 
Pedersen, Rask, Roost 
og Wagner, 2015, 
Systime s. 110. 
Klassisk og moderne 
islam af Deniz Kitir s.12-
19, 23-41, 49-57. Tekster 
udgivet i Klassisk og 
Moderne islam: 
"Muhammeds udsende" 
og "Muhammeds 
afskedsprædiken","Guds
manden" "Jihad og 
bogstavet T - Den lille 
forskel på to store 
islamiske traditioner". 
Den første åbenbaring 
fra Gads 
religionshistoriske tekster, 
1984. 
Forskellige tekster og 
youtube-videoer om 
tørklædebrug 
Forskellige internet- 
fatwaer som eleverne 
selv har fundet. 

 
-at stifte 
bekendtskab 
med islam, 
navnlig med 
henblik på 
dens 
europæiske 
og danske 
fremtrædelsesf
ormer, 
herunder 
både nutidige 
og klassiske 
tekster 
-at kunne 
redegøre for 
forskellige 
livsanskuelser, 
religioner og 
politiske 
grundholdning
er samt 
analysere 
deres 
betydning i en 
historisk og 
aktuel 
sammenhæng  
 
  
 

Der vil 
forekomme et 
naturligt til- og 
fravalg af 
digitale 
hjælpemidler i 
løbet af forløbet. 
Dette til- og 
fravalg skal 
bidrage til 
elevernes 
digitale 
dannelse. 
Der vil blive brugt 
forskellige 
digitale 
platforme og 
hjælpemidler: fx 
Googledocs, 
Power point, 
filmvisning, 
youtube og 
padlet. 



 

 

Navn: 
Kirstendom 
(enkeltfaglig
t) 

Omfang: 
20,25 

 

Målet med forløbet er 
at give en generel 
indføring i kristen lære, 
tro og praksis samt 
teoretiske og analytiske 
kompetencer knyttet til 
religionsfaget. Der vil 
være fokus på 
protestantisk 
kristendomsforståelse, 
senmoderne religiøsitet i 
Danmark og i verden. 
Der fokuseres på 
kristendommens 
historiske 
grundlæggelse, Jesus’ 
etik og roller, forholdet til 
jødedommen 
(pagttanke, GT’s forhold 
til NT, 
messiasforestillinger), 
rutinisering af den 
karismatiske styreform 
gennem den formative 
periode (fra Paulus til 
Reformation) samt 
perspektiveret til 
rutinisering inden for 
andre religioner, Vi har 
endvidere arbejdet 
med kristendommens 
udformning og 
udfordringer i Danmark 
(bla gennem et 
feltarbejde i Koldings 
forskellige folkekirker) og 
verden i dag fx har vi 
arbejdet med 
særgudstjenester i 
folkekirken. Dåben 
analyseres som et 
overgangsritual ud fra 
Van Genneps model. 
Gennem hele forløbet 
er der fokus på 
forskellige tilgange til 
religion: sociologisk, 
teologisk og 
fænomenologisk. 
 

- at stifte 
bekendtskab 
med 
kristendom, 
navnlig med 
henblik på 
dens 
europæiske 
og danske 
fremtrædelsesf
ormer, 
herunder 
både nutidige 
og klassiske 
tekster 

-at kunne 
argumentere 
for et 
synspunkt på 
et fagligt 
grundlag og 
kunne indgå i 
en faglig 
dialog  

̶ at kunne 
indgå i en 
demokratisk 
debat og 
diskutere 
konsekvensern
e af forskellige 
synspunkter.  
 
-at kunne 
diskutere egne 
og andres 
kulturelle 
værdier i 
forhold til 
nutidige og 
fortidige 
værdier  
 
 

Der vil 
forekomme et 
naturligt til- og 
fravalg af 
digitale 
hjælpemidler i 
løbet af forløbet. 
Dette til- og 
fravalg skal 
bidrage til 
elevernes 
digitale 
dannelse. 
Der vil blive brugt 
forskellige 
digitale 
platforme og 
hjælpemidler: fx 
Googledocs, 
Power point, 
filmvisning og 
padlet. 



Materiale til forløbet: 
Grundbogen til Religion 
C af Madsen, Motzfeldt, 
Nielsen, Pedersen, 
Reimick og Ryhave 53-
62 
Begrebsnøglen til 
religion – teori og 
metode af Carsten 
Lykke-Kjeldsen, 
Pedersen, Rask, Roost 
og Wagner, 2015, 
Systime s. 34-37 
 Kristendommen – tro og 
praksis af Hanning og 
Lauersen, 2016, Systime. 
Side: 8-27, 182-211, 256-
259. (findes i  
Senmoderne religiøsitet i 
Danmark af Birgit 
Andersen mfl., 2009, 
Systime. Side 155-164. 
inklusiv Natkirketekst 
Lukas 10, 25-37  
Lukas kap 4 
Romerbrevet 1-17 
Apostlenes gerninger 
(APG) 3  
Mattæus 5-7 (uddrag) 
Jesu død (synoptisk 
opstillet) 
APG 1,3-2 
Dåbsritualet i Den 
danske folkekirke 
Artikel: Mig min Gud og 
mig fra Ud og se 

 



 


