
Case 3: Svømmehal som aktivitet - onsdag
Når man skal lave det samme, men er meget forskellige

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem reli-
gionerne og plads til 
alle i skolens arrange-
menter

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat 
sag og hører ikke til i 
det offentlige rum

C: Jasmin (elev) Muslim Alle har ret til at følge 
sin tro/religion

D: Benjamin (elev) Ikke-religiøs Alle må lære at bøje 
sig for flertallet



Trin 1: Læs casens optakt og rollefordeling op i grup-
pen og fordel rollerne imellem jer.

Optakt: På lejrskolen skal eleverne blive enige om, hvordan de skal 
bruge den midterste aften: lejrskolens festaften. Oliver og Benjamin har 
på forhånd fundet ud af, at der er et velegnet arrangement i den lokale 
svømmehal, hvor der er vanddiskotek med lysshow og servering af soda-
vand og snacks. Oliver og Benjamin har på forhånd spredt idéen blandt 
drengene og har fået stor opbakning, og nu er pigerne også begyndt at 
høre om det. 

De tre muslimske piger i klassen føler sig udfordret: som muslim må de 
ikke vise sig nøgne for andre, og de skal gå i tøj, der dækker hele krop-
pen, undtagen ansigt og hænder. Den muslimske pige Jasmin udtaler sig 
på vegne af gruppen. Hun er ikke konservativt opdraget og har blandt 
andet fravalgt at gå med tørklæde, men hun forstår og anerkender de 
muslimske traditioner: 
 
”Vi muslimer er opdraget med, at man ikke viser sig for andre i badetøj. 
Det er en meget dansk ting at være næsten nøgen sammen med andre. 
For mange andre muslimer er fællesbade, bikinier og badeshort uforenel-
igt med islam.”
 
Benjamin hæver nu stemmen: ”Det er helt fint, at I har det sådan, vi er 
bare nogen, der er trætte af, at vi ikke kan lave noget sjovt sammen i 
klassen, fordi der hele tiden er nogen, der ikke kan være med. Kan I ikke 
bare blive hjemme og se en film, mens vi andre tar i svømmehallen?” 
Pernille bryder ind: ”Når vi er på lejrskole er det for at være sammen. 
Jeg foreslår, at Benjamin og Jasmin sætter sig ned og taler mulighederne 
igennem med Jens og mig, og så kommer vi med et forslag til, hvad vi 
gør!” 

Rollespil: Benjamin, Jasmin, Pernille og Jens forsøger at finde en praktisk 
løsning og begynder en diskussion.



Rollekort A
Pernille

Religion/
Livssyn

• Kristen: kristne værdier og traditioner er betyd-
ningsfulde

• Alle religioner skal kunne leve side om side, 
også i skolen

• Fællesskab og ligeværd er kristendommens 
vigtigste værdier

Værdier i spil • Føler sig som lærer forpligtet til at inkludere 
alle elever i lejrskolens aktiviteter

• Det er vigtigt at man taler sig frem til en 
beslutning i stedet for at lade flertallet 
bestemme 

Forslag til replikker • Som lærer vil jeg altid kæmpe for at klassen 
finder på fælles aktiviteter i skoletiden, som 
inkluderer alle

• Sandt demokrati er ikke at stemme sig til en 
løsning, men at tale sig frem til en løsning

• Et af målene med lejrskolen er netop at elev-
erne lærer at gøre noget sammen  

Løsningsforslag Vi kunne lave et beach-party og tænde bål på 
stranden, så kan alle være med, også de, der vil 
bade

Rollespil: Benjamin, Jasmin, Pernille og Jens forsøger at finde en praktisk løsning og 
begynder en diskussion.

Pernille: Lærer
Hovedværdi: Lighed mellem religionerne og plads til alle i skolens arrange-
menter



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: På lejrskolen skal eleverne blive enige om, hvordan de skal bru-
ge den midterste aften: lejrskolens festaften. Oliver og Benjamin har på 
forhånd fundet ud af, at der er et velegnet arrangement i den lokale svøm-
mehal, hvor der er vanddiskotek med lysshow og servering af sodavand og 
snacks. Oliver og Benjamin har på forhånd spredt idéen blandt drengene og 
har fået stor opbakning, og nu er pigerne også begyndt at høre om det. 
De tre muslimske piger i klassen føler sig udfordret: som muslim må de 
ikke vise sig nøgne for andre, og de skal gå i tøj, der dækker hele kroppen, 
undtagen ansigt og hænder. Den muslimske pige Jasmin udtaler sig på 
vegne af gruppen. Hun er ikke konservativt opdraget og har blandt andet 
fravalgt at gå med tørklæde, men hun forstår og anerkender de muslimske 
traditioner: 
”Vi muslimer er opdraget med, at man ikke viser sig for andre i badetøj. Det 
er en meget dansk ting at være næsten nøgen sammen med andre. For 
mange andre muslimer er fællesbade, bikinier og badeshort uforeneligt 
med islam.”
Benjamin hæver nu stemmen: ”Det er helt fint, at I har det sådan, vi er bare 
nogen, der er trætte af, at vi ikke kan lave noget sjovt sammen i klassen, 
fordi der hele tiden er nogen, der ikke kan være med. Kan I ikke bare blive 
hjemme og se en film, mens vi andre tar i svømmehallen?” Pernille bryder 
ind: ”Når vi er på lejrskole er det for at være sammen. Jeg foreslår, at Benja-
min og Jasmin sætter sig ned og taler mulighederne igennem med Jens og 
mig, og så kommer vi med et forslag til, hvad vi gør!” 

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Jasmin (elev) Muslim Alle har ret til at følge sin 
tro/religion

D: Benjamin (elev) Ikke-religiøs Alle må lære at bøje sig 
for flertallet



Rollekort B
Jens

Religion/
Livssyn

• Religion er menneskets egne fantasier om gud 
• Religion har skabt mere krig end fred på jorden
• Religiøse regler skal underordnes dansk kultur i 

skolen

Værdier i spil • Livet i det danske samfund skal bygges på 
demokratiet

• Folk der vælger at bosætte sig i Danmark skal 
tilpasse sig danske værdier om demokrati og 
ligeværd 

Forslag til replikker • Religion skal ikke styre klassefællesskabets 
måder at være sammen på

• Demokrati betyder at uenigheder afgøres ved 
afstemning

• Det er ikke en god idé at klassen er fælles i alle 
aktiviteter

Løsningsforslag Klassen deler sig. De, der ikke vil i svømmehallen, 
bliver hjemme og hygger sig til de andre kommer 
tilbage

Rollespil: Benjamin, Jasmin, Pernille og Jens forsøger at finde en praktisk løsning og 
begynder en diskussion.

Jens: Lærer
Hovedværdi: Religion er en privat sag og hører ikke til i det offentlige rum



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: På lejrskolen skal eleverne blive enige om, hvordan de skal bru-
ge den midterste aften: lejrskolens festaften. Oliver og Benjamin har på 
forhånd fundet ud af, at der er et velegnet arrangement i den lokale svøm-
mehal, hvor der er vanddiskotek med lysshow og servering af sodavand og 
snacks. Oliver og Benjamin har på forhånd spredt idéen blandt drengene og 
har fået stor opbakning, og nu er pigerne også begyndt at høre om det. 
De tre muslimske piger i klassen føler sig udfordret: som muslim må de 
ikke vise sig nøgne for andre, og de skal gå i tøj, der dækker hele kroppen, 
undtagen ansigt og hænder. Den muslimske pige Jasmin udtaler sig på 
vegne af gruppen. Hun er ikke konservativt opdraget og har blandt andet 
fravalgt at gå med tørklæde, men hun forstår og anerkender de muslimske 
traditioner: 
”Vi muslimer er opdraget med, at man ikke viser sig for andre i badetøj. Det 
er en meget dansk ting at være næsten nøgen sammen med andre. For 
mange andre muslimer er fællesbade, bikinier og badeshorts uforeneligt med 
islam.”
Benjamin hæver nu stemmen: ”Det er helt fint, at I har det sådan, vi er bare 
nogen, der er trætte af, at vi ikke kan lave noget sjovt sammen i klassen, 
fordi der hele tiden er nogen, der ikke kan være med. Kan I ikke bare blive 
hjemme og se en film, mens vi andre tar i svømmehallen?” Pernille bryder 
ind: ”Når vi er på lejrskole er det for at være sammen. Jeg foreslår, at Benja-
min og Jasmin sætter sig ned og taler mulighederne igennem med Jens og 
mig, og så kommer vi med et forslag til, hvad vi gør!” 

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Jasmin (elev) Muslim Alle har ret til at følge sin 
tro/religion

D: Benjamin (elev) Ikke-religiøs Alle må lære at bøje sig 
for flertallet



Rollekort C
Jasmin

Religion/
Livssyn

• Muslimers tro involverer alle områder af livet 
• For en muslim er Allahs vilje vigtigst, og derfor 

kan man ikke stemme om noget, der har med 
religion at gøre 

Værdier i spil • Der skal være plads til alles religion i det offent-
lige rum

• Det er tit en fordel, at piger er sammen uden 
drenge

Forslag til replikker • Drengene er mest vilde med svømmehallen og 
pigerne kan blive hjemme og hygge sig på deres 
måde

• Vi skulle have vidst det hjemmefra, så kunne vi 
måske have fået lov at låne badekabiner til de 
muslimske piger

• Vi kunne tage i skøjtehallen, der kan alle være 
med 

Løsningsforslag Klassen deler sig: Drengene tager i svømmehallen. 
Pigerne bliver hjemme og hygger sig. Jeg melder 
mig til at være med til at lave programmet.

Rollespil: Benjamin, Jasmin, Pernille og Jens forsøger at finde en praktisk løsning og 
begynder en diskussion.

Jasmin: elev 
Hovedværdi: Enhver har ret til at følge sin tro og sin religions anvisninger



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: På lejrskolen skal eleverne blive enige om, hvordan de skal bru-
ge den midterste aften: lejrskolens festaften. Oliver og Benjamin har på 
forhånd fundet ud af, at der er et velegnet arrangement i den lokale svøm-
mehal, hvor der er vanddiskotek med lysshow og servering af sodavand og 
snacks. Oliver og Benjamin har på forhånd spredt idéen blandt drengene og 
har fået stor opbakning, og nu er pigerne også begyndt at høre om det. 
De tre muslimske piger i klassen føler sig udfordret: som muslim må de 
ikke vise sig nøgne for andre, og de skal gå i tøj, der dækker hele kroppen, 
undtagen ansigt og hænder. Den muslimske pige Jasmin udtaler sig på 
vegne af gruppen. Hun er ikke konservativt opdraget og har blandt andet 
fravalgt at gå med tørklæde, men hun forstår og anerkender de muslimske 
traditioner: 
”Vi muslimer er opdraget med, at man ikke viser sig for andre i badetøj. Det 
er en meget dansk ting at være næsten nøgen sammen med andre. For 
mange andre muslimer er fællesbade, bikinier og badeshort uforeneligt 
med islam.”
Benjamin hæver nu stemmen: ”Det er helt fint, at I har det sådan, vi er bare 
nogen, der er trætte af, at vi ikke kan lave noget sjovt sammen i klassen, 
fordi der hele tiden er nogen, der ikke kan være med. Kan I ikke bare blive 
hjemme og se en film, mens vi andre tar i svømmehallen?” Pernille bryder 
ind: ”Når vi er på lejrskole er det for at være sammen. Jeg foreslår, at Benja-
min og Jasmin sætter sig ned og taler mulighederne igennem med Jens og 
mig, og så kommer vi med et forslag til, hvad vi gør!” 

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Jasmin (elev) Muslim Alle har ret til at følge sin 
tro/religion

D: Benjamin (elev) Ikke-religiøs Alle må lære at bøje sig 
for flertallet



Rollekort D
Benjamin

Religion/
Livssyn

• Er ikke religiøs og interesserer sig ikke for reli-
gion

• De valg, som flest får noget ud af, er de bedste 
valg

• Demokrati er den eneste måde man kan finde 
en løsning på

• Religioner kræver hele tiden undtagelser

Værdier i spil • Man skal have det sjovt med sine venner i skolen
• Respekt for forskelligheder betyder, at man i 

skolen er mest sammen med sine venner og 
ligesindede

Forslag til replikker • Der er flertal for at vi tager i svømmehallen
• Jeg hører dette sådan, at de muslimske piger i 

klassen faktisk vil være glade for at blive hjemme 
og hygge sig

• Vi kan jo stadig nå at være sammen hele klassen, 
når vi kommer hjem fra svømmehallen 

Løsningsforslag Hvis flertallet bestemmer, at vi skal i svømmehallen, 
må de, der ikke vil med blive hjemme og finde ud af 
noget. Det er deres eget ansvar.

Rollespil: Benjamin, Jasmin, Pernille og Jens forsøger at finde en praktisk løsning og 
begynder en diskussion.

Benjamin: elev
Hovedværdi: Alle må lære at bøje sig for flertallet



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: På lejrskolen skal eleverne blive enige om, hvordan de skal bru-
ge den midterste aften: lejrskolens festaften. Oliver og Benjamin har på 
forhånd fundet ud af, at der er et velegnet arrangement i den lokale svøm-
mehal, hvor der er vanddiskotek med lysshow og servering af sodavand og 
snacks. Oliver og Benjamin har på forhånd spredt idéen blandt drengene og 
har fået stor opbakning, og nu er pigerne også begyndt at høre om det. 
De tre muslimske piger i klassen føler sig udfordret: som muslim må de 
ikke vise sig nøgne for andre, og de skal gå i tøj, der dækker hele kroppen, 
undtagen ansigt og hænder. Den muslimske pige Jasmin udtaler sig på 
vegne af gruppen. Hun er ikke konservativt opdraget og har blandt andet 
fravalgt at gå med tørklæde, men hun forstår og anerkender de muslimske 
traditioner: 
”Vi muslimer er opdraget med, at man ikke viser sig for andre i badetøj. Det 
er en meget dansk ting at være næsten nøgen sammen med andre. For 
mange andre muslimer er fællesbade, bikinier og badeshort uforeneligt 
med islam.”
Benjamin hæver nu stemmen: ”Det er helt fint, at I har det sådan, vi er bare 
nogen, der er trætte af, at vi ikke kan lave noget sjovt sammen i klassen, 
fordi der hele tiden er nogen, der ikke kan være med. Kan I ikke bare blive 
hjemme og se en film, mens vi andre tar i svømmehallen?” Pernille bryder 
ind: ”Når vi er på lejrskole er det for at være sammen. Jeg foreslår, at Benja-
min og Jasmin sætter sig ned og taler mulighederne igennem med Jens og 
mig, og så kommer vi med et forslag til, hvad vi gør!” 

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Jasmin (elev) Muslim Alle har ret til at følge sin 
tro/religion

D: Benjamin (elev) Ikke-religiøs Alle må lære at bøje sig 
for flertallet



OPGAVER   
Svømmehal som aktivitet – onsdag
Opgaver til opfølgning på rollespillet:

I. Find frem til et fælles løsningsforslag (gruppearbejde)
1. Bliv i jeres rollespilsgruppe og brug et par minutter på at skrive hver 

jeres personlige løsningsforslag til casen ned. 
2. Find et eller flere begrebskort, som I kan bruge, når I præsenterer 

jeres forslag for hinanden i gruppen.
3. Præsentér jeres forslag for hinanden og spørg ind til hinandens be-

grundelser og holdninger.
4. Find frem til en fælles løsning, som alle i gruppen synes er fair. I skal 

tale jer frem til en løsning, som I kan blive enige om. Måske bliver 
det et helt nyt forslag. 

5. Skriv forslaget ned sammen med to begrundelser, for at I valgte 
dette forslag. 

6. Aftal hvem der skal præsentere forslaget for klassen.



II. Præsentation af gruppernes løsningsforslag for klassen (fælles samling)
     7.   Alle grupper præsenterer deres fælles løsningsforslag for klassen.    

Præsentationen består af følgende:

• Oplæsning af casens optakt
• Oplæsning af gruppens fælles løsning og de to argumenter
• Spørgsmål og diskussion af løsningen i klassen

III. Er casen relevant på jeres skole? (gruppearbejde)

     8.  Gå tilbage til jeres rollespilsgruppe. Diskuter følgende spørgsmål.  
          Her skal I ikke forsøge at blive enige, for det kan nemt være, at I vil  
          tænke noget meget forskelligt.

a. Har I på jeres skole oplevet lignende eksempler som casen?      
 Hvad var problemet? Hvordan blev det løst, hvis det altså  
 blev løst …
b. Er der nogen regler for badning og blufærdighed på jeres   
 skole? 
c. Har I oplevet andre situationer, hvor I i fællesskab havde   
 svært ved at blive enige om en fælles aktivitet?

i. Var der nogen, der var i mindretal?
ii. Hvordan løste I det?
iii. Var det en god løsning? Hvorfor?
iv. Hvordan kunne det have været løst, hvis alle skulle være 
med i en fælles aktivitet?

Bemærk:
I projektets sidste fase kommer det til at handle om problemer omkring 
religion, som findes på jeres skole, i jeres nærområde eller kommune. Hvis I 
lige nu for lidt siden talte om et konkret problem hos jer, er det en god ide 
at skrive det ned og gemme notatet til fase 6. Giv det også til læreren.


