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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Religion B 

Lærer(e) Dorte Thelander Motzfeldt 

Hold 1reb02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til faget 

Titel 2 Buddhisme 

Titel 3 Islam 

Titel 4 Egyptisk religion – fokus på døden  

Titel 5 Kristendom i det senmoderne samfund 

Titel 6  Værklæsning – Vølvens spådom 

Titel 7 Projekt  

 



 

Side 2 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 1 

 

 
Introduktion –Individ og gruppe 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof:  

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, Systime s. 

10-18+ 29-31+ 137-142 https://religionb.systime.dk/index.php?id=123  

Den raeliske bevægelse tror på rumvæsner i stedet for guder fra : 

https://altomhistorie.dk/samfund/fra-det-nye-nummer-den-raeliske-bevaegelse-

tror-paa-rumvaesener-i-stedet-for-guder  

Filmen : Kumare-den falske guru, Vikram Ghandi, 2011. 

Filmklip : Religionsportalen : Mikael Rothstein om religion, Youtube : 

Christina Djarling om Lady Gaga.  

Video : Kanye West, Jesus Walks, 2004 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Forløbet introducerer til religionsvidenskabelig teori.  

 

Kursisterne skal kunne: 

- redegøre for religionsfaglige teorier og religionsfaglige positioner (religions-

sociologi og religionsfænomenologi) 

- redegøre for religiøse fænomener 

- anvende religionsfaglig terminologi 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Cooperative learning 

Innovativt projekt: lav jeres egen religion? 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

 
Buddhisme 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, Systime s. 

33-50, 55-59, 62-64,71-83+85-93.  

Fritjof Capra, Fysikkens tao, s. 311-315, Borgens forlag 1987 

Lene Højholt, Buddhas lære s. 12-15+19-40+48-58+59-65+ 95-102  

Kong Milindas spørgsmål (Esben Andreassen Buddhismen i Kina s. 71-73) 

Årsagskæden (Esben Andreassen Buddhismen i Kina) 

Hjertesutraen (Jens Bruun m.fl., Buddhismen-tanker og livsformer s. 94) 

Buddhas kriger information19.06.09 

Diverse religiøse artefakter 

Uddrag af filmen: Lille Buddha, Bernado Bertolluci, 1993 

Ekskursion til Buddhistisk center på svanemøllevej i Hellerup.  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 45 min. 

Materiale: ca. 50 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisterne skal kunne: 

Redegøre for dele af buddhismens udviklingshistorie. 

Karakterisere og analysere religiøse tekster, billeder og film. 

Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en globaliseret verden. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Forløbet har haft fokus på fænomenologisk metode og har omhandlet myte, 

mystik, dogmer og ritualer. Der har også været fokus på buddhismens soterio-

logi. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Feltarbejde  

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

  
Islam  (forløbet har været virtuelt) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Stig F. Sørensen, Perspektiver på religion, Frydenlund 2016, Side 232-258 (op-

rindelse+loveskolerne, sharia, de seks trosartikler) 259-267(de fem søjler), 276-

286 (islam i dag).  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca 30 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Islam set i globalt perspektiv, samt europæiske og danske fremtrædelsesformer 

Tekster fra Koranen, Hadith og andre nutidige tekster 

Redegøre for centrale sider ved islam, herunder den formative, historiske og 

nutidige kontekst 

Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 

mellem religion og nutidige samfund i en globaliseret verden, samt anvende 

religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger 

og konflikter. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Forløbet har været virtuelt 

Skriftlige opgaver  

Retur til forside 
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Titel 5 

 
Egyptisk religion – Fokus på døden 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof: 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, Systime 

s.27, 33-50,55-59.  

 

Det gamle Egypten, Politikkens forlag, s. 192-202, 206-222, 266-269, 288-292. 

 

Musikvideo: Michael Jackson, Do you remember the time, Beyonce,  

Ekskursion til Glyptoteket med undervisning samt fremvisning af den egypti-

ske udstilling 

Ekskursion til Assistens kirkegård med oplæg om moderne dødsopfattelser og 

rundvisning af antropolog Gitte Lunding 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 30 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Kursisterne skal kunne:  

Redegøre for centrale sider af Egyptisk religion, herunder den historiske betyd-

ning og nutidige relevans. 

- Karakterisere og analysere forskelligartet materiale med anvendelse af religi-

onsfaglige begreber og teorier. 

 

I dette forløb har der været særligt fokus på strukturalisme i form af mytologi 

og dødsopfattelser. Der har også været fokus på ritual, ritualtyper, ritualers 

funktion og analyse af disse.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde  

Rollespil 

Ekskursion 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 

 
Kristendom i det senmoderne samfund 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Det danske bibelselskab, Bibelen, 3.mos.18,22 og 20,13. Matthæus evangeliet 

kap. 5-7, Romerbrevet kap. 1,26-27, 1.kor.kap. 6,9-11+ Kap. 14 og 15. 1. tim. 

Kap. 1,8-11. 

Den apostolske trosbekendelse+ Den nikænske trosbekendelse. Fra: folkekir-

ken.dk  

B. Andersen m.fl., Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime. S. 7-15, 159-

175. 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion og Etik, Systime 2016, side 66-73 (homo-

seksualitet og kristendom) 

Youtube:  

Exodus bikere https://www.youtube.com/watch?v=uwxtRpnJQFc&t=96s 

Spaghetti-gudstjeneste: 

https://www.youtube.com/watch?v=_NfNPRr5tcM&t=370s 

Spoken word: Why I hate religion but loves Jesus. 

https://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY&t=43s  

Musikvideo: Madonna, Like a Prayer. 

https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ 

TV udsendelsen: Guds bedste børn, afsnit 1.  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 60 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Kristendom set i dansk, europæisk og globalt perspektiv 

Kursisterne skal kunne: 

-Redegøre for centrale sider af kristendom, herunder den formative periode, hi-

storiske betydning og nutidige relevans. 

- Karakterisere og analysere forskelligartet materiale med anvendelse af religi-

onsfaglige begreber og teorier. 

- Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 

etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 

udefra og indefra perspektiver. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Gruppearbejde 

Interview  

Rollespil 

Innovativ opgave: reklame for Folkekirken  

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

 
Værklæsning – Vølvens spådom 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof: 

Sørensen, Preben Meulengracht og Gro Steinsland, Vølvens spådom, Høst & 

søn, 2001. Side 11-32 og 33-40. 

Heimskringla.no på: http://heimskringla.no/wiki/V%C3%B8lvens_Spaadom 

(Søgninger på forskellige oversættelser) 

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R95pilK152c&t=279s (anima-

tion) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner af 45 min.  

Materiale: 30 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Værklæsning  

Udvalgte sider af nordisk før-kristen religion  

Kursisterne skal kunne: 

-demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- analysere en længere, kompleks religionsvidenskabelig tekst 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Dialogisk undervisning  

Gruppearbejde 

Retur til forside 
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Titel 7 

 

 
Religionsfagligt projekt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof.  

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion, teori-fænomenologi-metode, Systime. 

Kapitel 9 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 45 min.  

Materiale: 10 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisterne skal kunne: 

- Selvstændigt udarbejde og besvare en religionsfaglig problemformulering 

- Redegøre for og anvende religionsfaglig teori 

- Udarbejde et mindre, religionsvidenskabeligt baseret projekt. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Selvstændigt feltarbejde 

Projektarbejde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


