
Case 2: Mad og religion – tirsdag
Når man skal spise sammen, men ikke kan spise den 
samme mad

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

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

B: Ole (arrangør) Kristen Religioner skal tilpasse 
sig dansk kultur og 
ok at opdele elever i 
skolen

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

D: Marie (arrangør) Buddhist Næstekærlighed og 
fællesskab står over 
religiøse spiseregler



Trin 1: Læs casens optakt og rollefordeling op i 
gruppen og fordel rollerne imellem jer.

Optakt: Venskabsbyens elever skal vise lejrskolens elever rundt på egnen 
og turen ender hos eleven Christian, der bor på en stor slægtsgård. Her 
annoncerer venskabsklassens lærer en overraskelse: De er alle inviteret til 
fællesspisning på gården, hvor Christians far Ole vil vise gården frem og 
byde på helstegt pattegris, der allerede steger på grillen i haven.
Der breder sig en mumlen i gruppen af elever. Flere ved, at de jødiske og 
muslimske elever ikke spiser svinekød, og det plejer man at tage hensyn 
til. David, der er jøde, bliver lidt utilpas over invitationen. I hans familie 
spiser de kosher-tilberedt mad. Han er sulten, og har mest lyst til at hoppe 
på cyklen og køre hjem til lejrskolen. Flere af de muslimske elever virker 
rådvilde.

Værten Ole er en flittig og succesrig svineavler og har fået fødevaresty-
relsens topkarakter for renhed i stalden. Han er også medlem af kom-
munalbestyrelsen og sidder i den arbejdsgruppe, der lige nu diskuterer, 
hvorvidt der skal serveres svinekød i kommunens børneinstitutioner.
Den anden arrangør Marie er buddhist og vegetar og har derfor sørget 
for, at der også er salat og bagte kartofler til maden. Hun har glædet sig 
til arrangementet og mener, det har stor værdi at alle kan spise sammen 
på trods af forskelligheder. 

Jens og Pernille beder om en samtale med arrangørerne, så de kan lave 
en plan for alles deltagelse. Samtalen udvikler sig hurtigt til en diskus-
sion med forskellige holdninger, der gør det svært at blive enige om en 
løsning.

Rollespillet: Pernille, Jens, Ole og Marie mødes indenfor og drøfter de forskellige 
udfordringer ved spisesituationen. De skal nu blive enige om hvordan de skal 
gennemføre arrangementet.



Rollekort A
Pernille

Religion/
Livssyn

• Kristen: kristne værdier og traditioner er 
betydningsfulde

• 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 • Der må findes en bedre løsning, så alle kan 
spise mere af maden 

• Elever med religiøse spiseregler skal ikke kun 
spise kartofter og grøntsager, det er forskels-
behandling 

• Vi er nødt til at kunne tilbyde et alternativ til 
svinekødet 

Løsningsforslag Enten får eleverne et alternativ til svinekød eller 
også tager vi hjem, det er bare for ydmygende at 
flere af eleverne skal føle sig så meget udenfor

Rollespillet: Pernille, Jens, Ole og Marie mødes indenfor og drøfter de forskellige 
udfordringer ved spisesituationen. De skal nu blive enige om hvordan de skal gen-
nemføre arrangementet sport?

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: Venskabsbyens elever skal vise lejrskolens elever rundt på egnen og 
turen ender hos eleven Christian, der bor på en stor slægtsgård. Her annon-
cerer venskabsklassens lærer en overraskelse: De er alle inviteret til fælless-
pisning på gården, hvor Christians far Ole vil vise gården frem og byde på 
helstegt pattegris, der allerede steger på grillen i haven.Der breder sig en 
mumlen i gruppen af elever. Flere ved, at de jødiske og muslimske elever 
ikke spiser svinekød, og det plejer man at tage hensyn til. David, der er jøde, 
bliver lidt utilpas over invitationen. I hans familie spiser de kosher-tilberedt 
mad. Han er sulten, og har mest lyst til at hoppe på cyklen og køre hjem til 
lejrskolen. Flere af de muslimske elever virker rådvilde.

Værten Ole er en flittig og succesrig svineavler og har fået fødevarestyrels-
ens topkarakter for renhed i stalden. Han er også medlem af kommunal-
bestyrelsen og sidder i den arbejdsgruppe, der lige nu diskuterer, hvorvidt 
der skal serveres svinekød i kommunens børneinstitutioner. Den anden ar-
rangør Marie er buddhist og vegetar og har derfor sørget for, at der også er 
salat og bagte kartofler til maden. Hun har glædet sig til arrangementet og 
mener, det har stor værdi at alle kan spise sammen på trods af forskellighed-
er. Jens og Pernille beder om en samtale med arrangørerne, så de kan lave 
en plan for alles deltagelse. Samtalen udvikler sig hurtigt til en diskussion 
med forskellige holdninger, der gør det svært at blive enige om en løsning.

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

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

B: Ole (arrangør) Kristen Religioner skal tilpasse 
sig dansk kultur og ok at 
opdele elever i skolen

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

D: Marie (arrangør) Buddhist Næstekærlighed og fæl-
lesskab står over religiøse 
spiseregler



Rollekort B
Ole

Religion/
Livssyn

• Opfatter sig selv som kristen
• Mener at det at være dansker og kristen 

hænger sammen
• Går ikke i kirke
• Religion skal kun fylde lidt i det offentlige 

rum

Værdier i spil • Du skal yde dit bedste og bidrage til ud-
viklingen af velfærdssamfundet

• Danmark er et demokratisk land, hvor min-
dretallene må tilpasse sig flertallet

• Folk, der kommer til Danmark, må tilpasse 
sig dansk kultur

Forslag til replikker • I Danmark har vi ingen spiseregler – kun at vi spis-
er det, der bliver serveret. Alt andet er uhøfligt

• Skik følge eller land fly – svinekød er en del 
af den danske kultur

• Religiøse begreber som rent/urent giver kun 
mening i forhold til hygiejne. Mine stalde og 
mine dyr er rene!

Løsningsforslag Alle bliver og spiser med.  Man kan i det mindste 
smage

Rollespillet: Pernille, Jens, Ole og Marie mødes indenfor og drøfter de forskellige 
udfordringer ved spisesituationen. De skal nu blive enige om hvordan de skal 
gennemføre arrangementet

Ole: Arrangør og vært
Hovedværdi: Religioner skal tilpasse sig dansk kultur 



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Venskabsbyens elever skal vise lejrskolens elever rundt på egnen og 
turen ender hos eleven Christian, der bor på en stor slægtsgård. Her annon-
cerer venskabsklassens lærer en overraskelse: De er alle inviteret til fælless-
pisning på gården, hvor Christians far Ole vil vise gården frem og byde på 
helstegt pattegris, der allerede steger på grillen i haven.Der breder sig en 
mumlen i gruppen af elever. Flere ved, at de jødiske og muslimske elever ikke 
spiser svinekød, og det plejer man at tage hensyn til. David, der er jøde, bliver 
lidt utilpas over invitationen. I hans familie spiser de kosher-tilberedt mad. 
Han er sulten, og har mest lyst til at hoppe på cyklen og køre hjem til lejrskolen. 
Flere af de muslimske elever virker rådvilde.

Værten Ole er en flittig og succesrig svineavler og har fået fødevarestyrelsens 
topkarakter for renhed i stalden. Han er også medlem af kommunalbesty-
relsen og sidder i den arbejdsgruppe, der lige nu diskuterer, hvorvidt der 
skal serveres svinekød i kommunens børneinstitutioner. Den anden arrangør 
Marie er buddhist og vegetar og har derfor sørget for, at der også er salat og 
bagte kartofler til maden. Hun har glædet sig til arrangementet og mener, 
det har stor værdi at alle kan spise sammen på trods af forskelligheder. Jens 
og Pernille beder om en samtale med arrangørerne, så de kan lave en plan for 
alles deltagelse. Samtalen udvikler sig hurtigt til en diskussion med forskel-
lige holdninger, der gør det svært at blive enige om en løsning.

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: Ole (arrangør) Kristen Religioner skal tilpasse 
sig dansk kultur og ok at 
opdele elever i skolen

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

D: Marie (arrangør) Buddhist Næstekærlighed og fæl-
lesskab står over religiøse 
spiseregler



Rollekort C
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 lære at religion ikke betyder så meget i 
Danmark, når vi er sammen

Forslag til replikker • Det er ikke noget at gøre til et stort og 
alvorligt problem, der er jo så mange kræsne 
børn, der kun spiser noget

• De er vigtigt, at eleverne er høflige og ikke 
snakker for meget om deres religion under 
måltidet

• De, der ikke kan spise kødet, kan få lidt ekstra 
mad, når de kommer tilbage til lejren

Løsningsforslag Alle bliver og spiser bare det de kan

Rollespillet: Pernille, Jens, Ole og Marie mødes indenfor og drøfter de forskellige 
udfordringer ved spisesituationen. De skal nu blive enige om hvordan de skal 
gennemføre arrangementet

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: Venskabsbyens elever skal vise lejrskolens elever rundt på egnen og 
turen ender hos eleven Christian, der bor på en stor slægtsgård. Her annon-
cerer venskabsklassens lærer en overraskelse: De er alle inviteret til fælless-
pisning på gården, hvor Christians far Ole vil vise gården frem og byde på 
helstegt pattegris, der allerede steger på grillen i haven.Der breder sig en 
mumlen i gruppen af elever. Flere ved, at de jødiske og muslimske elever 
ikke spiser svinekød, og det plejer man at tage hensyn til. David, der er jøde, 
bliver lidt utilpas over invitationen. I hans familie spiser de kosher-tilberedt 
mad. Han er sulten, og har mest lyst til at hoppe på cyklen og køre hjem til 
lejrskolen. Flere af de muslimske elever virker rådvilde.

Værten Ole er en flittig og succesrig svineavler og har fået fødevarestyrels-
ens topkarakter for renhed i stalden. Han er også medlem af kommunal-
bestyrelsen og sidder i den arbejdsgruppe, der lige nu diskuterer, hvorvidt 
der skal serveres svinekød i kommunens børneinstitutioner. Den anden ar-
rangør Marie er buddhist og vegetar og har derfor sørget for, at der også er 
salat og bagte kartofler til maden. Hun har glædet sig til arrangementet og 
mener, det har stor værdi at alle kan spise sammen på trods af forskellighed-
er. Jens og Pernille beder om en samtale med arrangørerne, så de kan lave 
en plan for alles deltagelse. Samtalen udvikler sig hurtigt til en diskussion 
med forskellige holdninger, der gør det svært at blive enige om en løsning.

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: Ole (arrangør) Kristen Religioner skal tilpasse 
sig dansk kultur og ok at 
opdele elever i skolen

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

D: Marie (arrangør) Buddhist Næstekærlighed og fæl-
lesskab står over religiøse 
spiseregler



Rollekort D
Marie 

Religion/
Livssyn

• Mener som buddhist at man skal undgå at slå 
dyr ihjel, det kan være reinkarnerede sjæle 

• En handlings hensigt gør handlingen god 
eller dårlig

• Ved etiske problemstillinger er det vigtigste 
om handlingen skaber noget godt for flest 
mulige levende væsener

Værdier i spil • Det er gavnligt at ofre sine egne meninger og 
kunne sætte sig selv til side for et højere mål

• Det er godt at lade være med at spise kød

Forslag til replikker • Jeg er selv vegetar, men hvis det gavner et 
højere formål kan jeg godt spise kød, hvis min 
hensigt er god

• Jeg har sørget for, at der er kartofler og 
grøntsager til alle

• Ole lavede helstegt pattegris i en god men-
ing, og så kan man ikke købe noget andet 
hen over hovedet på ham

Løsningsforslag Alle bliver og spiser det de kan – køb ikke mere 
kød

Rollespillet: Pernille, Jens, Ole og Marie mødes indenfor og drøfter de forskellige 
udfordringer ved spisesituationen. De skal nu blive enige om hvordan de skal 
gennemføre arrangementet

Marie: Arrangør
Hovedværdi: Næstekærlighed og fællesskab står over religiøse spiseregler



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Venskabsbyens elever skal vise lejrskolens elever rundt på egnen og 
turen ender hos eleven Christian, der bor på en stor slægtsgård. Her annon-
cerer venskabsklassens lærer en overraskelse: De er alle inviteret til fælless-
pisning på gården, hvor Christians far Ole vil vise gården frem og byde på 
helstegt pattegris, der allerede steger på grillen i haven.Der breder sig en 
mumlen i gruppen af elever. Flere ved, at de jødiske og muslimske elever 
ikke spiser svinekød, og det plejer man at tage hensyn til. David, der er jøde, 
bliver lidt utilpas over invitationen. I hans familie spiser de kosher-tilberedt 
mad. Han er sulten, og har mest lyst til at hoppe på cyklen og køre hjem til 
lejrskolen. Flere af de muslimske elever virker rådvilde.

Værten Ole er en flittig og succesrig svineavler og har fået fødevarestyrels-
ens topkarakter for renhed i stalden. Han er også medlem af kommunal-
bestyrelsen og sidder i den arbejdsgruppe, der lige nu diskuterer, hvorvidt 
der skal serveres svinekød i kommunens børneinstitutioner. Den anden ar-
rangør Marie er buddhist og vegetar og har derfor sørget for, at der også er 
salat og bagte kartofler til maden. Hun har glædet sig til arrangementet og 
mener, det har stor værdi at alle kan spise sammen på trods af forskellighed-
er. Jens og Pernille beder om en samtale med arrangørerne, så de kan lave 
en plan for alles deltagelse. Samtalen udvikler sig hurtigt til en diskussion 
med forskellige holdninger, der gør det svært at blive enige om en løsning.

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: Ole (arrangør) Kristen Religioner skal tilpasse 
sig dansk kultur og ok at 
opdele elever i skolen

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

D: Marie (arrangør) Buddhist Næstekærlighed og fæl-
lesskab står over religiøse 
spiseregler



OPGAVER   
Mad og religion – tirsdag
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 du på din skole oplevet lignende eksempler som casen? Hvad 
var problemet? Hvordan blev det løst, hvis det altså blev løst …
b. Er der nogen fælles spiseregler på jeres skole?
c. Hvor mange i klassen har religiøse spiseregler. Hvor mange har 
andre slags spiseregler end religiøse spiseregler?
d. Har skolen en sundhedspolitik, som medfører spiseregler?

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 
idé at skrive det ned og gemme notatet til fase 6. Giv det også til læreren.


