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Dag 1
Lektie til dag 1: Artiklen ”Videnskab og tro” af Niels og Ole Hartling (se alle henvisninger i litte-
raturlisten) 

Lærerstyret undervisning
Modul med religionslæreren om, hvad religionen kan. Hvorfor har vi overhovedet religion? 
Hvorved adskiller troen sig fra naturvidenskab? – herunder troens sprog og genstandsområ-
de.

Elevarbejde
Eleverne arbejder i mindre grupper uden lærer med emnerne tro og overtro, viden og over-
viden (begreber fra dagens lektie). Der skal findes eksempler på de 4 begreber fra elevernes 
egen hverdag, og resultaterne kan formidles via tekst eller billeder.

Fremlæggelse 
Enkelte grupper viser deres resultater for resten af klassen. Fysiklæreren og religionslæreren 
er til stede og supplerer evt. med andre eksempler.

Lektie til næste dag: Marie Vejrup Nielsens artikel: ”Hvad er et menneske? Darwinisme og kri-
stendom”.

Supplerende materiale
Supplér evt. med ”Debatten om intelligent design” af Astrid Nonbo Andersen.

Dag 2
Lærerstyret undervisning 
Modul med biologilæreren om evolutionsteorien. Marie Vejrup Nielsens artikel ”Hvad er 
et menneske?” diskuteres. Materiale fra biologiundervisningen om emnet inddrages – evt. 
suppleret med ”Store sammenstød #3: Evolutionen” http://videnskab.dk/kultur-samfund/sto-
re-sammenstod-3-evolutionen.

Elevarbejde 
Eleverne inddeles i mindre grupper, der skal arbejde med følgende emne: Darwin og in-
telligent design. Tag evt. udgangspunkt i artiklen ”Debatten om intelligent design” af Astrid 
Nonbo Andersen.

Lektie til næste dag: Handlingsreferatet af DARWIN samt Svend Brinkmanns ”Sjælen er blevet 
presset af videnskaben” og Jørgen Carlsen: ”Hvornår bliver vi for moralske?”
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Dag 3
Oplev DARWIN, en forestilling af Aarhus Sommeropera om religion, naturvidenskab og etiske 
dilemmaer - evt. kombineret med en rundvisning i Den Gamle By. Tilmelding: Se side 6. 

Supplerende materiale
Supplér evt. med forløb om kristen etik: http://www.religion.dk/undervisning/etik-i-kristendom-
men eller intelligent design: www.skabelse.dk. (NB: Begge websider lægger op til debat om 
kildekritik).

Lektie til næste dag: Uddrag af librettoen til DARWIN (se www.origins2017.com)

Dag 4
Lærerstyret undervisning 
Kort introduktion til arbejdet med etiske dilemmaer. 

Elevarbejde
Eleverne inddeles i mindre grupper. Tag udgangspunkt i librettoen (teksten) til DARWIN og 
sammenlign Emmas overvejelser (akt 1, 1. scene og akt 2, scene 6) med Svend Brinkmanns 
beskrivelse af sjælen: http://videnskab.dk/kultur-samfund/sjaelen-er-blevet-presset-af-viden-
skaben

Sammenlign de religiøse dilemmaer med Jørgen Carlsens beskrivelse af moral: http://viden-
skab.dk/kultur-samfund/moral. Diskutér også hvilken betydning det har, at den etiske diskus-
sion her formidles gennem musikken. 

Lektie til næste dag: Læs afsnittet (eller dele af det) om Darwin i ”Videnskab og religion i histo-
risk perspektiv”. 

Dag 5
Lærerstyret undervisning 
Tag udgangspunkt i afsnittet om Darwin i Videnskab og religion i historisk perspektiv til en dis-
kussion af videnskabelig argumentation (induktiv/deduktiv argumentation, for/imod Darwin, 
for/imod kreationisme). 
(NB: Artiklen kan også bruges som baggrundsmateriale for et forløb fokuseret på Darwin - 
evt. suppleret med www.darwinarkivet.dk).

Elevarbejde
Eleverne arbejder i samme grupper som dagen før. Her diskuterer de det videnskabssyn, som 
de møder i deres hverdag, og de etiske dilemmaer, som er aktuelle i dag. 

Fremlæggelse 
Præsentér det vidensskabssyn og de etiske dilemmaer, som møder jer; er Emma og Charles 
Darwins dilemmaer stadig aktuelle i dag?
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Formål med forløbet 
Med udgangspunkt i Niels Marthinsens og Bent Nørgaards opera DARWIN lægges der op 
til en diskussion af samtidens paradigmeskift af henholdsvis religion og naturvidenskab som 
nøgle til forståelse af menneskets oprindelse samt en perspektivering til nutidens konflikter 
mellem religion og naturvidenskab. 

Hensigten med forløbet er at give eleverne indsigt i sammenhæng og spændingsfelter mel-
lem religion og samfund samt tilegne sig forudsætninger for at tage stilling til de udfordrin-
ger og etiske dilemmaer, som mødet mellem naturvidenskab og religion kan afstedkomme. 
På den måde sættes elever i stand til at formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrø-
rende forholdet mellem religion og det moderne samfund. 

Formålet med forløbet er at supplere kernestoffet i religionsfaget, således at kernestoffet per-
spektiveres og elevernes faglige horisont udvides. Følgende spørgsmål rejses: 

Hvilken plads har religionen i vores moderne vidensamfund? Kan religion og videnskab fun-
gere side om side? Hvorfor er der så mange, der ikke vil acceptere evolutionslæren, og hvad 
er intelligent design?

I forløbet fokuseres der på forholdet mellem religion og videnskab - og hvilke dilemmaer, 
som der kan opstå mellem de to. 

Fag: historie, religion, biologi, AT.

Forløbets AT-faglige mål:

•     opnå viden om et emne ved at kombinere forskellige fag og faglige hovedområder
•     forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse
•     vurdere hvorledes emnet indgår i en nutidig sammenhæng
•     vurdere forskellige fag og faglige metoders muligheder og begrænsninger
•     strukturere og formidle et fagligt stof

Udgangspunkt for forløbet: Eleverne har i historie arbejdet med den kildekritiske metode og 
med perioden omkring den naturvidenskabelige revolution. Eleverne har i religion arbejdet 
med kristendom og evt. intelligent design. Eleverne har i biologi arbejdet med evolution. 
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Om Origins2017
•     Hvor kommer universet fra - og hvordan ender det?
•     Hvordan opstod livet - og hvordan udviklede det sig?
•     Hvordan kan mennesket erobre rummet - og er der liv derude?
•     Hvordan reagerer mennesker på opdagelser, der ryster deres verdensbillede?

Det er disse spørgsmål, som de fire værker i Origins2017 handler om.

Origins2017 vil gerne vise, at ny klassisk musik kan formidle den følelsesmæssige dybde i 
mødet med naturvidenskabens svar på de allerstørste spørgsmål. Der er et enormt behov for 
at fortælle historien om naturvidenskaben, så den kan få den plads i befolkningens bevidst-
hed, som den fortjener: Som en stor åndelig kraft; en tredje dannelsesdisciplin sammen med 
kunst og humaniora. For naturvidenskaben kan besvare nogle af de største spørgsmål, vi kan 
stille os selv.

Origins2017 består af fire selvstændige værker skrevet af Niels Marthinsen, to om astrofysik 
og to om evolutionsbiologi:
 
• En korsymfoni om universets begyndelse og slutning: A Universe from Nothing (titel ven-

ligst udlånt af Lawrence Krauss) 
• En opera om Charles Darwin; om videnskab, moral og kærlighed: DARWIN
• Et evolutionsoratorium om livets begyndelse og udvikling: EVOLUTION! 
• En big band-symfoni om solsystemet og rummets erobring: Solar Walk    

Origins2017-ensembler
Aarhus Sommeropera, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra samt Århus Sinfonietta 
og Vokalensemblet GAIA.

Origins2017-teamet
Komponist: Niels Marthinsen
Forfattere: Ursula Andkjær Olsen, Pia Juul, Bent Nørgaard og Susi Hyldgaard
Fagkonsulenter: Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet og Peter C. Kjærgaard, Statens Natur-
historiske Museum
Producent og formidler: Christina Blangstrup Dahl

Forestillinger, DARWIN: 29. og 30. august samt 6. og 8. september 2017 kl. 19.30
Skolekoncerter desuden: 1. og 5. september 2017 kl. 11
Tilmelding: Christina Blangstrup Dahl (chbd@aarhus.dk)

Kontakt 
Origins2017
Producent Christina Blangstrup Dahl
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
www.origins2017.cvom
chbd@aarhus.dk
25772395


