KLÆDT PÅ TIL MERE VIDEN – EN METODEGENNEMGANG
– En måde at gribe et stort fag an på, der har få timer
– En måde at gribe fat i gruppearbejdet på, så flere kommer til orde

Vidensindsamling 4 lektioner
• Del klassen i grupper af 4-5 elever; A, B, C, D….
• Del hver gruppe ind i 1’ere og 2’ere
• Læreren forklarer, hvad en teaser er og kommer med eksempler
• Eleverne får udleveret opgaven
• Eleverne vælger emne (en nyere religion el. trosretning)
• Eleverne indsamler viden og er kildekritiske
• Eleverne har under vidensindsamlingen fokus på deres teaser; dens indhold og form
• Grupperne øver deres fremlæggelse for hinanden – 1’erne for 2’erne og omvendt. Her kan de give hinanden feedback,
feed-up og feed-forward. Kort og godt synkronisere deres fremlæggelser
• Alle står op
Fremlægning 2 lektioner
• Grupperne splittes i 1’ere og 2’ere, som samles i to store grupper. Første gruppe A1 el. A2 udleverer sin teaser til de øvrige,
som bruger 5-10 minutter på at sætte sig ind i, hvad de skal høre om lidt
• A1 fremlægger, herefter skal lytterne komme med spørgsmål og refleksioner
• Så er det B1’s tur, osv.
• Eleverne slutter af med at lægge deres besvarelser ind i MinUddannelse el.lign.
Opsamling 1 lektion
(Gerne efter nogle uger. Eleverne forbereder sig til timen ved hjælp af opgaverne, der er lagt ind i MinUddannelse el.lign.)
• Læreren samler op: Kahoot, paneldiskussion, samtale, write a paper…
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EN TEASER
Hvad er en teaser?
En teaser er en introducerende tekst, film el.lign. der er lavet for at vække nysgerrighed.
Hvorfor skal den i spil?
Fordi ”Teaseren” kan bruges som en motiverende, engagerende og meningsgivende gave, når eleverne
fremlægger for hinanden. Klædt på til mere viden er en simpel og givende måde at få sine elever til at
inspirere hinanden til at lytte og forholde sig til et oplæg på.
Ideer til teasere?
En padlet med få, men inspirerende oplysninger, en bid af en film eller en podcast, en række
ordforklaringer, en side med symboler, et foto, en hjemmelavet film.
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OPGAVEN
Vælg en nyere religion eller en trosretning (se listen nederst over forslag*).
•
•
•
•
•
•

Hvad er en religion?
Hvad er en trosretning?
Hvad tror man på i jeres valgte nyere religion/trosretning? Vær konkret.
Hvad gør denne nyere religion/trosretning for de mennesker, der har tilsluttet sig den? Hvad bliver de lovet?
Har din valgte nyere religion/trosretning potentiale til at blive mere udbredt?
Hvorfor har mennesket behov for at tro? Kom med jeres bud...

Præsenter dit valg af nyere religion/trosretning. Vær faktuel og kreativ.
Udvælg en kulturteknik – analog eller digital, der fungerer godt, når I skal fremlægge.
(Brug gerne de to religionsdefinitioner, I jeres besvarelse).

Den substantielle religionsdefinition: Formålet med den substantielle religionsdefinition er at bestemme religionens indhold i
form af ritualer, ceremonier, love og regler. Den substantielle religionsdefinition fokuserer derfor på, hvad der kendetegner og
beskriver religionen.
Den substantielle religionsdefinition indkredser, hvad religionens tilhængere tror på. Religion drejer sig her typisk om en overbevisning om det overnaturlige eller trans-empiriske – eksempelvis en overbevisning om troen på højere magter eller guder.
Den funktionelle religionsdefinition: Formålet med den funktionelle religionsdefinition er at indkredse, hvilken funktion religionen
har i sine tilhængeres liv. Med funktion menes, hvilken mening religionen skaber i tilhængernes liv, eller hvilken social sammenhængskraft religionen har. Den funktionelle religionsdefinition fokuserer derfor på, hvad religionen gør for de mennesker, som
tilslutter sig den.
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Den funktionelle religionsdefinition er langt mere fleksibel end den substantielle religionsdefinition.
Den funktionelle definition af en religion kan anvendes, hvor der umiddelbart ikke er tale om religion. Det kan
f.eks. være i fodbold. Den brede og omfattende funktionelle definition kan medføre, at selve begrebet religion
bliver for stort, mister mening og dermed bliver svært at forstå.

*Mine forslag: I kan vælge en af nedenstående, men I må meget gerne gå egne veje.
Der ligger mange forskellige sider på nettet, jeg har lagt et ud til hver religion/trosretning, så er I i gang.

Scientology: https://www.clioonline.dk/religionsfaget/udskoling/emner/religioner/nyere-religioner/scientology/
Moon-bevægelsen:
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/udskoling/emner/religioner/nyere-religioner/moon-bevaegelsen/
Hare Krishna: https://www.religion.dk/viden/hvad-er-hare-krishna
https://www.clioonline.dk/religionsfaget/udskoling/emner/religioner/nyere-religioner/hare-krishna-iskcon/
UFO-religion: https://www.clioonline.dk/religionsfaget/udskoling/emner/religioner/
nyere-religioner/ufo-religion/
Det flyvende spaghettimonster: https://www.religion.dk/religionskritik/
vi-tror-p%C3%A5-spaghettimonstret
Asa-troende: https://www.religion.dk/asatro
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