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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 20 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Religion B 

Lærer(e) Dorte Ziggy Thelander 

Hold 1reb55 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kristendom - diversitet 

Titel 2 Konversion 

Titel 3 Hinduisme 

Titel 4 Ase-vane tro med fokus på Vølvens spådom – delvist virtuel nødundervisning 

Titel 5 Corona projekt –virtuel nødundervisning 

Titel 6 Helligsteder i islam – delvis Virtuel nødundervisning 

Titel 7 Ånder  

Titel 8 Projekt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

 
Kristendom diversitet 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof:  
Den kristne grundmyte – diverse billeder og tekster 

Kristen diversitet, de tre hovedretninger 

Bodil Junker Pedersen m.fl.: Begrebsnøglen til religion: Tre teorier om hvorfor 
folk er religiøse: Rational Choice, Socialisation og deprivation. 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=154 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=134 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=163 

Katolicisme Den katolske kirke 

Lise Ludvigsen m.fl., De store kristne kirkesamfund; systime 2009, s. 69-75 

Dorte Thelander Motzfeldt; Religion teori-fænomenologi-metode; Systime. 
Geografiske helligsteder   
https://religionb.systime.dk/index.php?id=171 

Ortodoks kristendom, De ortodokse kirker 

Lise Ludvigsen m.fl., De store kristne kirkesamfund; systime 2009, s. 27-33 

 Protestantisk kristendom, Den protestantiske kirke 

Lise Ludvigsen m.fl., De store kristne kirkesamfund; systime 2009, s. 101-105 

Pentekostal kristendom 

Religioner lever - grundbog til religion, Lindhardt og Ringhof, 2017 s. 87-90 

 Diversitet i den danske folkekirke  

Dorte Thelander Motzfeldt: Religion og Etik, systime, 2016 

Homoseksualitet og kristendom.  

https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=168    

Dorte Thelander Motzfeldt; Religion teori-fænomenologi-metode; Systime. 
p183-p190  (Feltarbejdet) 

Feltarbejde i den kristne frikirke: Kirken i kulturcentret i København.  
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 45 min.   

Ca. 70 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Forløbet introducerer til religionsvidenskabelig teori.  

Kursisterne skal kunne: 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=154
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=134
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=163
https://vucv.instructure.com/courses/1174/files/86429/download?wrap=1
https://religionb.systime.dk/index.php?id=171
https://vucv.instructure.com/courses/1174/files/86430/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1174/files/86431/download?wrap=1
https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=168
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- redegøre for religionsfaglige teorier 

- redegøre for religiøse fænomener 

- anvende religionsfaglig terminologi 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Korte gruppearbejder 

Lydfil aflevering  

Retur til forside 

 

 

 

Titel 2 

 

 
Konversion 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 

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

BodilJunker Pedersen m.fl.: Begrebsnøglen til religion, systime 

 

Religion: teori-fænomenologi-metode P256  
Fokus: Hvordan kan man arbejde med konversion? 
De tre teorier om hvorfor folk er religiøse, Wallis Typologi, Beckfords medlems-
typer. 
Begrebsnøglen til religion P134, P154, P163. 
Religion: teori-fænomenologi-metode P183, P187 

Fokus: Hvorfor konverterer folk til de forskellige religioner 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/satanisk-familieidyl (Satanisk familie-

idyl) 

https://www.information.dk/kultur/2007/12/springe-ateist (at springe ud som 

ateist) 

https://www.religion.dk/sikhisme/konvertere-til-sikhismen (vestlige sikher om-

former sikhismen for sig selv) 

Filmen: Himlen over Danmark, Hedning på høje hæle.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  9 lektioner af 45 min.  
Ca 10 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

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 problemstillin-
ger og konflikter  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 
Virtuel opgave 
 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/satanisk-familieidyl
https://www.information.dk/kultur/2007/12/springe-ateist
https://www.religion.dk/sikhisme/konvertere-til-sikhismen
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Retur til forside 

 

 

 

 

Titel 3 

 

 
Hinduisme 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, i-bog, 

2020, Systime. 

Bodil Junker Pedersen, Grundbogen til religion C, I-bog, Systime.  

  

Kastesystem og karma:     

Religion teori  p121, p148, p149 + Grundbogen til religion C p163, p225  

Guderne: 

Religion teori p151 + Grundbogen til religion C  p226, p228 

Den religiøse oplevelse: 

Religion p162, p163 + Grundbogen til religion C p227 

Ritualer og fester: 

Religion p122, p141-p145 + Grundbogen til religion C p229  

Politisk hinduisme: 

Grundbogen til religion C p162, p166 

 

Tv-udsendelsen: Grin med Gud - hinduisme 

Ekskursion til Hare Krishna templet i Vanløse, med feltarbejde.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 min. 

Ca 50 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Forløbet omhandler hinduisme med fokus på helligskrifterne, guderne og 

ritualerne. 

 

Kursisterne skal kunne: 

- Redegøre for centrale sider ved hinduisme, både i den mytiske, formative og 

nutidige kontekst 

- Anvende religionsfaglig terminologi 

- Redegøre for og anvende religionsfaglige teorier 

- Fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Gruppearbejde 

Feltarbejde 

 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 4 

 

 
Ase- vane tro 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, i-bog, 2020, 

Systime. P122, P142, P144 (om ritualer) P134, P154, P156, P160 (om magi) 

Preben Meulengracht Sørensen, Vølvens spådom, Høst & Søn, side 11-32, 33-

40. 

Uffe Harvig Larsen, Vikingerne tro og tanke, Akademisk, side 119-121.  

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-

vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ (Ibn Fadlan om Ar rus skikke ca 922) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Balders_d%C3%B8d (myten om Balders død) 

Richard Wagner - Ride Of The Valkyries (klassisk musik Wagners valkyrieridt) 

Hjemmeside: Fornsidr 

Facebookgruppe: Vølven Frigg/Lykke Lumi 

Youtube: Voluspa- vølvens spådom 

https://www.youtube.com/watch?v=R95pilK152c&t=386s 

Tv udsendelse: Grin med Gud – ase-vanetro 

Filmen: Ragnarok  

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 min. 

Halvdelen af forløbet var virtuelt pga Covid19 
Ca 40 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Forløbet omhandlede ase-vanetro primært i vikingetiden. Fokus på guderne og 

myterne.  

 

Kursisterne skal kunne: 

Redegør for og anvende religionsfaglig teori  

Analysere en længere, kompleks religiøs eller religionsvidenskabelig tekst 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Virtuel undervisning  

Individuelle fokuserede opgaver  

Individuelt projektarbejde  

Fremlæggelse som lydfil  

 

Retur til forside 

 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
https://da.wikipedia.org/wiki/Balders_d%C3%B8d
https://www.youtube.com/watch?v=GGU1P6lBW6Q
https://www.youtube.com/watch?v=R95pilK152c&t=386s
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 5 

 

 
Corona projekt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof.  

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion og etik, systime, 2016. P143, P148, P147. (Etik, Nytteetik og pligtetik) 

Religionsnørden: Benthams model 

Artikel: Coronavirus sætter verdens religioner under pres 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/coronavirus-saetter-verdens-religioner-under-pres?fbclid=IwAR2yXsPCSXr2XF0sN4xflCePbnP--

lgF7GLYAVWlJNnmdVBResGJZKUJR94 

Artikel: Kan man ifølge islam hævde at Corona er Allahs straf? 

https://www.religion.dk/kan-man-ifolge-islam-haevde-corona-er-allahs-

straf?fbclid=IwAR32194PT3d8mv8XFg5kI6XGlISkUZAEwExuFxH2qpx6MOW6TkoEYH7p-Wk 

Video: Gør det selv gudstjeneste fra Højbjerg kirke: 

https://www.facebook.com/hojbjergelsborg/videos/249367299429753/UzpfSTE0NTQ4Njk1Njg6Vks6MTM2Mzk2NzY0NzEyOTQxMQ/ 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 45 min.  

Forløbet var virtuelt pga Covid19 
Ca. 20 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Kursisterne skal kunne: 

- Selvstændigt besvare en religionsfaglig problemformulering: Hvordan forholder religiøse mennesker og grupperinger sig til Covid19? 

- Planlægge og gennemføre et mindre feltarbejde 

- Redegøre for og anvende religionsfaglig teori 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Selvstændigt feltarbejde 

Projektarbejde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/coronavirus-saetter-verdens-religioner-under-pres?fbclid=IwAR2yXsPCSXr2XF0sN4xflCePbnP--lgF7GLYAVWlJNnmdVBResGJZKUJR94
https://videnskab.dk/kultur-samfund/coronavirus-saetter-verdens-religioner-under-pres?fbclid=IwAR2yXsPCSXr2XF0sN4xflCePbnP--lgF7GLYAVWlJNnmdVBResGJZKUJR94
https://www.religion.dk/kan-man-ifolge-islam-haevde-corona-er-allahs-straf?fbclid=IwAR32194PT3d8mv8XFg5kI6XGlISkUZAEwExuFxH2qpx6MOW6TkoEYH7p-Wk
https://www.religion.dk/kan-man-ifolge-islam-haevde-corona-er-allahs-straf?fbclid=IwAR32194PT3d8mv8XFg5kI6XGlISkUZAEwExuFxH2qpx6MOW6TkoEYH7p-Wk
https://www.facebook.com/hojbjergelsborg/videos/249367299429753/UzpfSTE0NTQ4Njk1Njg6Vks6MTM2Mzk2NzY0NzEyOTQxMQ/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

 
Helligsteder i islam 
 

Indhold Kernestof: 

Ellen Wulff, Koranen, Forlaget Vandkunsten 2006. sura 2,125-128, 3,196-197. 

Esben Andreassen (red.) Sirat Rasul Allah, Systime 2010. Afsnit 3, 6, 10, 13. 

Bodil Junker Pedersen, m.fl., Grundbogen til religion c, p221 

 

Dorte Thelander Motzfeldt, Religion: teori-fænomenologi-metode, Systime p136, p171, p171, p173, (hellig-

steder) 

Artikel: Coronaen rusker op under ramadanen, DR.dk 

https://www.dr.dk/mitliv/coronaen-rusker-op-i-ramadanen-det-er-saa-aergerligt-det-ramler-sammen-

nu?fbclid=IwAR0BB91TvSVPlxblRenCaDZWVBJU1gFYFUhfa1BcbGgxG_1w2-OJlBWbq1c 

 

Live fra Mekka:  

https://makkahlive.net/tvcamera.aspx?fbclid=IwAR29e_LQqIk5TMc66W2h1I92oKyWOn3QcWnnexmowjR-

VAWCeE_c9zSY5Dc 

Omfang 

 

16 lektioner af 45 min. 

Ca 50 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kernestof:  

Islam i globalt perspektiv under inddragelse af europæisk og dansk kontekst. 

Religionsvidenskabelig teori 

Kursisterne skal kunne: 

- Redegøre for centrale sider af islam 

- Redegøre for de religiøse fænomener 

- Anvende religionsfaglig terminologi 

- Formulere sig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet imellem religion og moderne, sekulære samfund 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Virtuel undervisning 

Lydfil aflevering 

 

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

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.dr.dk/mitliv/coronaen-rusker-op-i-ramadanen-det-er-saa-aergerligt-det-ramler-sammen-nu?fbclid=IwAR0BB91TvSVPlxblRenCaDZWVBJU1gFYFUhfa1BcbGgxG_1w2-OJlBWbq1c
https://www.dr.dk/mitliv/coronaen-rusker-op-i-ramadanen-det-er-saa-aergerligt-det-ramler-sammen-nu?fbclid=IwAR0BB91TvSVPlxblRenCaDZWVBJU1gFYFUhfa1BcbGgxG_1w2-OJlBWbq1c
https://makkahlive.net/tvcamera.aspx?fbclid=IwAR29e_LQqIk5TMc66W2h1I92oKyWOn3QcWnnexmowjR-VAWCeE_c9zSY5Dc
https://makkahlive.net/tvcamera.aspx?fbclid=IwAR29e_LQqIk5TMc66W2h1I92oKyWOn3QcWnnexmowjR-VAWCeE_c9zSY5Dc
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

 
Ånder  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof: 

 

Kan jeg være ateist og samtidig tro på ånder, fra: religion.dk 30.jan.15 

Besættelse og det at være hjemsøgt, fra: Overnaturligt.dk 

Det danske bibelselskab, Bibelen, Apo.g. kap. 2, 1-41 

Ellen Wulf, Koranen, sura 15,26-42, sura 18,50, sura 72,1-7. 

 
Ken Ramshøj Christensen og Mathias Clasen, Hvad tror danskerne på? En kortlæg-

ning af tro, overtro og overbevisning, Institut for kultur og Kommunikation, Aarhus 

universitet 2018. (uddrag) 

Sådan spiller du ånden i glasset fra: http://www.hekse.dk/2018/02/21/saadan-
spiller-du-aanden-i-glasset/  

Husrensning; interview af Jesper Nellemann. (fra: Dorte Ziggy Thelander 

m.fl., Religion på kryds og tværs,udkommer 2020) 

 

Hjemmesiden: Ghosthunting.dk  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 45 min.  

Ca 30 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Forløbet har til formål at belyse et komparativt emne, der er fokus på kompara-

tiv metode og en lille smule på sociologisk metode i from af en spørgeskema-

undersøgelse.  

 

Kursisterne skal kunne: 

Redegøre for religiøse fænomener  

Anvende religionsfaglig terminologi 

Karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materia-

le 

Fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en 

religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler 

Redegøre for og anvende religionsfaglige teorier 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- Sociologisk spørgeskemaundersøgelse 

 

Retur til forside 

 

 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
http://www.hekse.dk/2018/02/21/saadan-spiller-du-aanden-i-glasset/
http://www.hekse.dk/2018/02/21/saadan-spiller-du-aanden-i-glasset/
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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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 8 og 9. 

 

Hver kursist udarbejder en problemformulering, som udgør et religionsfag-

ligt/fænomenologisk tema der skal undersøges via feltarbejde.  

Kursisterne opsøger de aktører der skal undersøges.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisterne skal kunne: 

- Selvstændigt udarbejde og besvare en religionsfaglig problemformulering 

- Planlægge og gennemføre et mindre feltarbejde 

- Redegøre for og anvende religionsfaglig teori 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Selvstændigt feltarbejde 

Projektarbejde 

Fremlæggelser for klassen 

 

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


