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Fase 5

Del 2 - Udblik til verden
Ikke lektionsbestemt

Denne fase kan betones forskelligt alt efter hvilke 
faglærere, der er med i forløbet. 
Det er op til den enkelte lærer at vælge, hvor meget 
og hvor dybdegående eleverne skal arbejde med ind-
holdet i denne del af materialet. 
Forslag til elevernes arbejde med de forskellige 
kapitler ligger på hjemmesiden: Religionsfrihed-
iskolen.com

Indholdet i del 2

• Forslag til hvordan projektet kan indgå i af-
gangsprøven for hvert af de tre kulturfag

• En fælles indledning, som går mere i dybden 
med begreberne end indholdet af elevhæftet i 
del 1.
Afsnittet er relevant  for fagene: Kristendom-

skundskab/religion, samfundsfag og historie

• Kapitel 1: Religioner og livsopfattelser
Afsnittet er relevant for fagene: Kristendoms-

kundskab

• Kapitel 2: Sameksistens - Frihed eller krænkelse?
Afsnittet er relevant for fagene: Kristendom-

skundskab, samfundsfag og historie

Kapitel 3: Religionsfrihedens fundament 
Afsnittet er relevant for fagene: Samfundsfag 

og historie

Kap. 1: Religioner og livsopfattelser

De seks religioner og livsopfattelser; jødedom, krist-
endom, islam, hinduisme, buddhisme og ikke-
religiøse gennemgås systematisk ud fra følgende 
synoptiske model: 
Trosretninger, karakteristik, vigtigste læresætninger, 
vigtigste skrifter, udbredelse i verden, udbredelse i 
Danmark og forholdet til religionsfrihed.

Eleverne skal i dette afsnit arbejde komparativt.

Kap. 2: Sameksistens - Frihed eller 
krænkelse?

I dette kapitel beskrives det, hvordan de samme seks 
religioner og livsopfattelser, som optræder i kapi-
tel 1, både krænker andre og krænkes rundt om i 
verden. 

Der anvendes samme systematik på alle seks: Kræn-
kelser af religionen, religionens krænkelser af andre, 
religionens krænkelser af andre inden for samme 
religion.

Eleverne kan også arbejde komparativt med dette 
afsnit.

Kap. 3: Religionsfrihedens fundament

Kapitlet fremstiller det historiske forløb, der er gået 
forud for retten til religionsfrihed, med oplysnings-
tiden som det afgørende vendepunkt, der førte til 
begrebet menneskerettigheder. 

I kapitlet beskrives også de trusler der i det 20 og 
21’ende århundrede har været eller er en trussel 
mod religionsfriheden. 

Kanonpunkterne ”Den westfalske fred”, ”Stormen 
på Bastillien”, ”Den danske Grundlov” og ”Verdens-
erklæringen om Menneskerettighederne” behandles 
i større eller mindre grad i kapitlet. 
Desuden indgår de vigtigste uddrag af erklæringer 
og konventioner om religionsfrihed.

Eleverne skal i dette afsnit arbejde kronologisk. 

DEL 2 
Religionsfrihed

ELEVTEKSTER
Kristendomskundskab 

Samfundsfag
Historie 
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Fase 6

Elevernes egne 
løsningsforslag

1-2 lektioner

I denne fase kan eleverne arbejde med at formulere 
en række anbefalinger vedr. religion og sameksistens 
på skolen og/eller i lokalområdet. 

Mulige spørgsmål: 

• Hvordan sikres en fri og åben dialog om religion?

• Hvordan sikres det, at alle elever kender til reli-
gionsfrihedens begrænsninger i det offentlige 
rum?

• Hvordan sikres rettighederne for religiøse mi-
noriteter på skolen / lokalsamfundet?

• Hvilke samarbejdsprojekter kan igangsættes 
lokalt, så man etablerer kendskab til og samtale 
mellem forskellige religiøse grupper på skolen / i 
samfundet? (jf. Heiner Bielefeldts anbefalinger)

Anbefalingerne diskuteres i klassen, og eleverne 
forholder sig til og argumenterer for hvilke værdier, 
der ligger til grund for deres forslag.

Er der tid og ønske om en yderligere fordybelse, kan 
eleverne forsøge med innovative metoder at udar-
bejde helt konkrete løsningsmodeller på en konkret 
problemstilling, de har fået øje på. 

Anbefalingerne kan formidles videre:

• til skoleledelsen

• til kommunale ledere

• ved artikel til skoleblad / lokalavis / andet


