
Religion	B:	Skriftligt	eksamensprojekt	

Mod slutningen af skoleåret skal der laves en projektrapport, typisk i par – ca. 4-5 sider pr. elev. Projektet 
skal tage udgangspunkt i og bygge videre på et af de emner, der har været behandlet i undervisningen. 
Projektrapporten skal demonstrere, at du kan arbejde selvstændigt med en religionsfaglig problemstilling, 
og at du behersker fagets metoder og teorier. 

Til den mundtlige eksamen bruges de første 5 minutter på en kort fremlæggelse af det mest centrale i 
projektet, hvorefter projektet kort drøftes med lærer og censor. Vær altså opmærksom på, at du skriver 
projektrapporten til en læser, der er religionslærer (= du kan regne med, at læseren er fagligt dygtig) - men 
ikke kun din egen religionslærer (= du kan ikke regne med, at læseren kender til alle de samme teorier og 
tekster som du - vær ikke for indforstået). 

Som optakt til skrivningen af projektrapporten er det en god idé at færdiggøre disse sætninger: 
• Jeg vil gerne finde ud af… 
• Det er spændende fordi… 
• Jeg kan undersøge det ved at… 
• Fra undervisningen kan jeg bruge… 

 

Der er ingen officielle krav i læreplanen for Religion B til projektrapportens opbygning eller formalia, men 
du kan med fordel gøre brug af nedenstående skema. 

Tekstdele Anvisning TIPS 
Forside Skal indeholde navn(e), klasse(r), 

emne/overskrift. 
Må gerne virke indbydende og fx 
indeholde et billede. 

Indholdsfortegnelse Skal kun være der, hvis I er to, der skriver 
sammen. Er overflødig, hvis den samlede 
rapport er på 4-5 sider. 

Husk at tjekke at sidetallene er 
korrekte, når rapporten er færdig. 

Indledning Max ½ side! Gør det klart for læseren, 
hvorfor dit projekt er 
relevant/aktuelt/interessant. 
Opstil en problemformulering. 

Gode formuleringer: 
”Man kan undre sig over…” 
”Derfor vil jeg i det følgende 
undersøge…” 
”Jeg vil undersøge det ved at…” 

Redegørelse Redegør fx for relevante fagbegreber, 
teorier eller baggrundsviden, der skal 
anvendes i den efterfølgende analyse. 

Brug fodnoter til at dokumentere, 
hvorfra du har din viden. 
Pas på at redegørelsen ikke bliver for 
lang. 

Undersøgelse Projektrapportens vigtigste og største del! 
Her skal du vise, at du kan arbejde 
religionsfagligt. Metodisk vil du typisk 
analysere og fortolke tekster/billeder/film - 
eller din undersøgelse kan være mere 
sociologisk, fx på baggrund af feltarbejde. 

Brug fodnoter til at dokumentere, 
hvorfra du har din viden. 
Lav gerne afsnit med overskrifter, 
der gør læsningen overskuelig (god 
idé i alle tilfælde og helt nødvendigt, 
hvis I er to, der skriver sammen). 

Vurdering/ 
Diskussion/ 
Perspektivering 

Her skal du arbejde på det højeste 
taksonomiske niveau og vise overblik - fx 
over forskellige holdninger til dit emne, 
styrker/svagheder ved en bestemt teori, 
forskellige teoretiske vinkler, mulighed for 
perspektivering. 

Brug fodnoter til at dokumentere, 
hvorfra du har din viden. 
Undgå at diskutere dit emne på en 
subjektiv måde (”jeg synes at…” er 
forbudt). 
Perspektivering er ikke et krav! 

Konklusion Her skal du besvare indledningens 
problemformulering og samle op på de 
vigtigste pointer i rapporten. 

Undgå klichéer som ”Det bliver man 
nok aldrig enige om…” eller ”…så det 
må fremtiden vise”. 

Litteraturliste Skal indeholde alle de anvendte materialer 
og opstilles alfabetisk efter forfatternes 
efternavne. Ganske som i de store opgaver. 

Må meget gerne indeholde andet 
end links. Glem ikke at skrive datoen 
for seneste besøg ved hjemmesider. 

 


