
GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 1: NOVELLE OG INTRODUKTION TIL BEGREBERNE FRYGT OG HÅB

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
1. 35

min.

5
min.

1A – Lytte til novellen Uegnet og 
gruppedannelse

1B – Refleksion i grupper

Eleverne lytter til novellen og inddeles i arbejdsgrupper.

Eleverne reflekterer over deres umiddelbare oplevelse af novellen.

Lydfil på hjemmesiden og 
klargjorte konvolutter

Refleksionsspørgsmål 
(kopiark 1B), som er lagt i 
konvolutterne.

2. 10 
min.

20 
min.

10 
min.

1C – Introduktion til begreberne 
frygt og håb

1D – Tegn på frygt og håb i 
novellen

1E – Opsamling i plenum

Eleverne introduceres for projektets overordnede begreber, frygt og håb, ved læsning 
af elevteksten Frygt og håb og vender eventuelle spørgsmål til teksten i gruppen eller i 
plenum.

Eleverne analyserer novellen ud fra begreberne frygt og håb og finder tegn på forskellige 
typer af frygt og håb, som de er blevet introduceret for gennem elevteksten.
Hver elev noterer eksempler, som lægges i konvolutten.

Eleverne deler deres eksempler i forhold til tegn på frygt og håb i novellen. Der gives 
eksempler på andre dystopier, som eleverne kender fra fx computerspil, litteratur, film, 
tv-serier, etc.

PDF på hjemmesiden

Elevhæftet og notepapir



GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 2: DYSTOPIER OG HELVEDESFORESTILLINGER – HVAD FRYGTER MENNESKET?

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
3. 40

min.
2A – Dyk ned i dystopien Eleverne ser filmen Dystopi.

Eleverne arbejder med kilder i Biblioteket i afdelingen Dyk ned i dystopien med udgangs-
punkt i genrekendetegn og arbejdsspørgsmål, som er placeret på de enkelte kilder.

Biblioteket på hjemmesiden

Biblioteket på hjemmesiden

4. 5
min.

5
min.

5
min.

25
min.

 2B – Tænkeskrivning om hel-
vede

2C – Speeddate med sidemak-
ker

2D – Nøgleord til konvolutten

2E – Helvede i religionerne

Eleverne arbejder individuelt med tænkeskrivning i 2 min. om alt, hvad de ved om helve-
de.

Eleverne deler deres tænkeskrivning med deres sidemakker ved hjælp af speeddate 
(beskrevet i fase 2 i lærervejledningen).

Eleverne arbejder individuelt og vælger tre nøgleord fra deres tænkeskrivning og lægger 
dem i deres konvolutter til senere brug.

Eleverne arbejder med kilder i Biblioteket i afdelingen Helvede i religionerne med ud-
gangspunkt i arbejdsspørgsmål, som er placeret på de enkelte kilder. Der er bl.a. kilder 
fra Bibelen og Koranen. Eleverne placerer helvedesforestillinger i krydsmodellen på 
kopiark 2E.

Notepapir og skriveredska-
ber

Udfyldt notepapir

Udfyldt notepapir og konvo-
lutterne

Biblioteket på hjemmesiden 
og kopiark 2E

5. 10
min.

20
min.

5 
min.

5
min.

2F – Opsamling

2G – Helvedes-forestillinger i 
kristendom og islam i dag

2H – Helvede i billeder

2I – Spørgsmål til kirkebesøg

Fælles opsamling, hvor eleverne i grupper placerer deres helvedesforestilling(er) fra 
opgave 2E i en fælles krydsmodel på tavlen.
Eleverne reflekterer herover med udgangspunkt i refleksionsspørgsmål, som under fase 
2 på hjemmesiden.

Fælles på klassen ser eleverne interviews med præster og imamer om helvede. Der 
laves fælles opsamling på krydsmodellen på tavlen.

Eleverne får kopiark 2H og udvælger herfra det/de foto(s), de vil lægge i deres konvolut.

I grupper formulerer og skriver eleverne tre spørgsmål, på kopiark 2I/4I, om helvede, som 
de vil stille præsten ifm. kirkebesøget.
Læreren indsamler de udfyldte kopiark, som skal bruges igen i fase 4.

Krydsmodel på tavle
Refleksionsspørgsmål til 
opgave 2F

Biblioteket: Helvede i religi-
onerne på hjemmesiden

Kopiark 2H

Kopiark 2I/4I og skrivered-
skaber



GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 3: BRÆTSPILLET EGNET?

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
6. 35 

min.
3A – Livsprincipper I grupper drøfter eleverne ti livsprincipper og udvælger fire, som de synes, er bedst at 

leve ud fra. 
Livsprincipper i interaktiv 
spillevejledning på hjemme-
siden

7. 35
min.

 3B – Brætspillet Egnet? I grupper spiller eleverne brætspillet Egnet?
Spillet styres af læreren gennem afspilning af den interaktive spillevejledning.

Interaktiv spillevejledning på 
hjemmesiden

8. 20
min.

20
min.

3C – Afrunding af spillet

3D – Afrunding af fase 3 i grup-
per og plenum

Fælles opsamling på gruppernes resultater ud fra refleksionsspørgsmål på den interakti-
ve spillevejledning.

Grupperne drøfter, om det lykkedes Liv at følge sine livsprincipper? Svarene skrives på 
kopiark 3C-1.

Hver elev formulerer to livsprincipper, som han/hun finder vigtige, og overvejer, om de er 
styret af frygt eller håb. Svarene skrives på kopiark 3C-2 og lægges i konvolutten.

Hver elev udvælger to dilemmaer, som han/hun synes var sværest. Dilemmaerne rives 
ud af kopiark 3C-3 og lægges i konvolutten.

Interaktiv spillevejledning på 
hjemmesiden

Kopiark 3C-1

Kopiark 3C-2

Kopiark 3C-3
Konvolutterne



GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 4: UTOPIER OG PARADISFORESTILLINGER – HVAD HÅBER MENNESKET PÅ?

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
9. 5 

min.

35 
min.

4A – Dyk ned i utopien
 

Eleverne ser filmen Utopi.

Eleverne arbejder med kilder i Biblioteket i afdelingen Dyk ned i utopien med udgangs-
punkt i genrekendetegn og arbejdsspørgsmål, som er placeret på de enkelte kilder.

Biblioteket på hjemmesiden

Biblioteket på hjemmesiden

10. 5
min.

5
min.

5
min.

25
min.

 4B – Tænkeskrivning om para-
dis

4C – Speeddate med sidemak-
ker

4D – Nøgleord til konvolutten

4E – Paradis i religionerne

Eleverne arbejder individuelt med tænkeskrivning i 2 min. om alt, hvad de ved om para-
dis.

Eleverne deler deres tænkeskrivning med deres sidemakker ved hjælp af speeddate, 
som er beskrevet i afsnittet faseforløb i lærervejledningen.

Eleverne arbejder individuelt og vælger tre nøgleord fra deres tænkeskrivning og lægger 
dem i deres konvolutter til senere brug.

Eleverne arbejder med kilder i Biblioteket i afdelingen Paradis i religionerne med ud-
gangspunkt i arbejdsspørgsmål, som er placeret på de enkelte kilder. Der er bl.a. kilder 
fra Bibelen og Koranen. Eleverne placerer paradisforestillinger i krydsmodellen på kopi-
ark 4E.

Notepapir og skriveredska-
ber

Udfyldt notepapir

Udfyldt notepapir og konvo-
lutterne

Biblioteket på hjemmesiden 
og kopiark 4E

11. 10
min.

20
min.

5 
min.

5
min.

4F – Opsamling

4G – Paradisforestillinger i kri-
stendom og islam i dag

4H – Paradis i billeder

4I – Spørgsmål til kirkebesøg

Fælles opsamling, hvor eleverne i grupper placerer deres paradisforestilling(er) fra opga-
ve 4E i en fælles krydsmodel på tavlen.
Eleverne reflekterer herover med udgangspunkt i refleksionsspørgsmål, som under fase 
4 på hjemmesiden.

Fælles på klassen ser eleverne interviews i Biblioteket med præster og imamer om para-
dis. Der laves fælles opsamling på krydsmodellen på tavlen.

Eleverne får kopiark 4H og udvælger her fra det/de foto(s), de vil lægge i deres konvolut.

I grupper formulerer og skriver eleverne tre spørgsmål, på kopiark 2I/4I, om paradis, som 
de vil stille præsten ifm. kirkebesøget.
Læreren indsamler spørgsmål fra de udfyldte kopiark, som sendes til præsten.

Krydsmodel på tavle
Refleksionsspørgsmål til 
opgave 4F

Biblioteket på hjemmesiden

Kopiark 4H

Kopiark 2I/4I og skrivered-
skaber



GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 5: KIRKEBESØG

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
12. 40

min.
Kirkebesøg Læreren har sendt kopiark 2I/4I med elevernes spørgsmål til præsten og denne har for-

beredt lektionen i kirken.

Eleverne taler med præsten om forestillinger om helvede og paradis, som disse ses i 
folkekirken i dag.

Eleverne finder tegn på frygt og håb i kirken og hører om, hvor præsten i sit arbejde mø-
der frygt og håb.

Eleverne synger og analyserer en salme, der udtrykker frygt og håb i relation til livet og 
efterlivet, sammen med præsten.

Eleverne indsamler materialer (anker og salmevers) til konvolutten.

Kopiark 2I/4I

Konvolutterne



GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

QUICKGUIDE - FASE 6: ELEVPRODUKT

Lektion Tid Opgave Aktivitet Materialer
13. 40 

min.
6A – Opsamling på tidligere 
faser

Læreren introducerer elevproduktet og beder eleverne lægge alt indhold fra konvolutter-
ne foran sig på bordet.

Eleverne opsummerer i grupper arbejde og indhold fra alle faserne ud fra indholdet i 
konvolutten.

Eleverne diskuterer, hvad der har gjort størst indtryk på dem, fra det samlede projektfor-
løb, og begrunder dette.

Konvolutter med indhold

14. 20
Min.

20 
min. 

 6B – Collage-arbejde

6C – Udkast til håbsformulering

Hver elev laver en collage på forsiden af sin konvolut. Indholdet sorteres ift. frygt og håb. 
Læreren hjælper evt. med inspirationsspørgsmål.

Læreren skriver parametrene: mig/andre, nutid/fremtid, i denne verden (dennesidigt)/ikke 
i denne verden (hinsidigt) på tavlen og forklarer eleverne, hvordan disse skal forstås.

Eleverne reflekterer over deres konvolut collage ift. parametrene, og herudfra formulerer 
de et håb.

Håb om dennesidigt skrives på grøn Post-It og håb om hinsidigt skrives på gul Post-It.
Læreren tegner en krydsmodel (fremgår af lærervejledningen til fase 6) på tavlen. 
Eleverne placerer deres håb på krydsmodellen.

Lim, sakse, snor, farver, etc.

Grønne/gule Post-Its

Krydsmodel på tavle

15. 20 
min.

20
min.

6D – Fælles refleksion og fær-
diggørelse af produkt

6E – Afsluttende præsentation af 
elevprodukter og refleksion

I fællesskab reflekteres over placeringerne af de forskellige håbsformuleringer. 

Hver elev bibeholder sit håb, formulerer et nyt eller låner en formulering fra krydsmodel-
len og skriver det endelige håb på det udleverede papir (1/4 A4 ark).
Eleven river/klipper et hul/åbning i sin konvolut (læreren viser evt. billedeksempel fra læ-
rervejledningen Fase 6) og limer sit håb ind på indersiden af konvolutten, så teksten kan 
læses gennem åbningen.

Hver elev præsenterer sin konvolut og udsiger sit håb for klassen.
Både konvoluttens udtryk og håbet forbliver ukommenteret af lærer og elever.

Konvolutterne hænges op/lægges frem. Eleverne ser hinandens konvolutter og hver elev 
vælger et håb han/hun særlig godt kan lide.

Hver elev fortæller, hvilket håb han/hun har valgt og begrunder valget.

¼ stykke A4 papir pr. elev 
og skriveredskaber

Konvolutterne


