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Film skal ses i religion Mimi Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Film skal ses i religion viser nye veje og
indfaldsvinkler til det faglige stof i religion med det mål at engagere, aktualisere og inspirere til et bevidst og

analytisk blik på religiøs praksis og fremstilling af religion.
Bogen klæder eleverne på til at arbejde kvalificeret med levende billeder i en religionsfaglig kontekst. Der
arbejdes med en bred vifte af genrer som f.eks. dokumentarfilm, debatprogrammer og spillefilm. Den leverer
alle nødvendige begreber og redskaber til at afkode de mangfoldige måder, religion kan optræde på i vores
medialiserede samfund.Med afsæt i religionsfagets kernestof og faglige mål introduceres også religiøse

symboler og fænomener samt faglige metoder. Desuden indeholder bogen kapitler om kristendom, Jesusfilm,
islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, religionskritik og etik.

Bogen er forsynet med et væld af varierede opgaver. Der er repetitive og produktive, mundtlige og skriftlige,
til individuel fordybelse, par- og gruppearbejde og med bonusopgaver for dem, der har brug for det.

Bogen er blevet til i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR Gymnasium. På filmcentralen.dk og
dr.dk/gymnasium er udvalgt en lang række film og tv-klip, som inddrages i bogens opgaver.

Film skal ses i religion er del af en serie, der sætter fokus på, hvordan man kan inddrage og arbejde med
levende billeder i fagene på gymnasialt niveau. Bogen henvender sig til elever på C- og B-niveau på alle

gymnasiale uddannelser.

 

Forlaget skriver: Film skal ses i religion viser nye veje og
indfaldsvinkler til det faglige stof i religion med det mål at engagere,
aktualisere og inspirere til et bevidst og analytisk blik på religiøs

praksis og fremstilling af religion.
Bogen klæder eleverne på til at arbejde kvalificeret med levende

billeder i en religionsfaglig kontekst. Der arbejdes med en bred vifte
af genrer som f.eks. dokumentarfilm, debatprogrammer og

spillefilm. Den leverer alle nødvendige begreber og redskaber til at
afkode de mangfoldige måder, religion kan optræde på i vores
medialiserede samfund.Med afsæt i religionsfagets kernestof og

faglige mål introduceres også religiøse symboler og fænomener samt
faglige metoder. Desuden indeholder bogen kapitler om kristendom,
Jesusfilm, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, religionskritik

og etik.

Bogen er forsynet med et væld af varierede opgaver. Der er repetitive
og produktive, mundtlige og skriftlige, til individuel fordybelse, par-
og gruppearbejde og med bonusopgaver for dem, der har brug for

det.

Bogen er blevet til i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR
Gymnasium. På filmcentralen.dk og dr.dk/gymnasium er udvalgt en

lang række film og tv-klip, som inddrages i bogens opgaver.



Film skal ses i religion er del af en serie, der sætter fokus på,
hvordan man kan inddrage og arbejde med levende billeder i fagene
på gymnasialt niveau. Bogen henvender sig til elever på C- og B-

niveau på alle gymnasiale uddannelser.
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