
Fag: Religion 
 

 

Kort beskrivelse af faget 

I religion arbejder man videnskabeligt og værdineutralt med at forstå de idéer, 

handlemønstre og problemstillinger, som er knyttet til forskellige religioner. Man beskæftiger 

sig med religionernes oprindelse, historie og betydning i samtiden og man arbejder med 

etiske og filosofiske emner. Faget benytter sig af metoder fra både humaniora og 

samfundsvidenskab, men i religion på C-niveau er der dog fokus på analyse og fortolkning af 

tekster og dermed det humanistiske aspekt. 

Gennem faget opnås viden om og forståelse for religioner og religionernes betydning for 

mennesker og samfund, og faget giver forståelse for, hvordan egne og andres holdninger 

kan være påvirket af forskellige religiøse og ikke-religiøse traditioner. Faget styrker altså 

almendannelsen og kulturforståelsen og danner grobund for at arbejde i en multikulturel 

verden. 

 

 

Fagets metoder  

Religionsfaget har sine egne begreber og teorier, og i den forbindelse er det særlige 

begrebspar indefra og udefra vigtigt, når man undersøger afsender og intention: Er 

teksterne skrevet af én der er personligt og positivt involveret i religionen eller har 

afsenderen en udefra-synsvinkel (det kan være en objektiv videnskabelig analyse eller en 

stærkt farvet holdning til religionen)?  

En særlig metode inden for religionsfaget er religionsfænomenologien, hvor man 

sammenligner religiøse fænomener som myter, ritualer, helligsteder, pilgrimsfærd, 

åbenbaringer, m.m. på tværs af religioner for at afdække mønstre, ligheder og forskelle. 

Man benytter her komparativ metode og religionsfaglig terminologi. 

Benytter man religionssociologisk metode, har man fokus på hvordan religion fungerer på 

samfundsplan, fx hvilken rolle spiller religion i vores samfund i dag? Hvor mange går i kirke? 

Er samfundet sekulariseret? Her bruger man ofte kvantitativ eller kvalitativ metode såsom 

statistikker, feltarbejde og interviews og man kan bruge sociologiske teorier fra samfundsfag 

Endelig er faget kendetegnet ved også at trække på metoder fra andre fag, bl.a. historie, 

samfundsfag, psykologi, filosofi og dansk. 

Faget har tradition for tekstnær analyse, der spørger efter betydning, hensigt og funktion. 

Karakteristik, analyse og fortolkning (fra dansk) er altså i fokus, og det samme er kildekritik 

og repræsentativitet (fra historie). 

Når man laver en tekstanalyse med alle de ovenstående elementer, kan man kalde det en 

Indholds- og begrebsanalyse: 

- Hvad er tekstens overordnede indhold og tematik? 

- Hvor er de centrale passager og formuleringer? 

- Er der særlige, betydningsladede ord eller begreber/fænomener der kræver dybere 

forklaring? 

- Hvilket verdenssyn, menneskesyn eller gudssyn findes i teksten? 

 


