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Elevopgaver til kapitel 2
Faglige mål
Kap. 2: Sameksistens - Frihed eller 
krænkelser?
Fag: Kristendomskundskab, historie og sam-
fundsfag.

Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik

Eleverne kan redegøre for og reflektere over, hvordan 
religionerne påvirkes af den sociale og politiske situa-
tion, som det land de praktiseres i befinder sig. Samt 
hvordan det spiller ind på tolkningen af religionens/
livsopfattelsens dogmer og praksis.

Kristendom &
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Eleverne kan redegøre for de største religioner og 
livsopfattelsers forhold til menneskerettighederne, 
hvor de krænker andre religioner/livsopfattelser og 
selv bliver krænket. 

Historie 
Det lokale, regionale og globale

Eleverne kan redegøre for, hvordan de forskellige re-
ligioner krænkes og bliver krænket i Danmark såvel 
som andre steder i verden. Og de kan gøre sig overve-
jelser over hvordan krænkelserne af religionsfriheden 
påvirker mennesker lokalt såvel som globalt. 

Samfundsfag
Politik &
Sociale og kulturelle forhold

Eleverne kan redegøre for og kan reflektere over, 
hvordan politiske styreformer og sociale positioner 
spiller ind på graden af religionsfrihed eller krænkel-
ser i et land.

Statistik

Eleverne kan aflæse enkle statistikker, der illustrerer 
chikane af religioner/livsopfattelser, og inddrage de 
relevante informationer i besvarelsen af den stillede 
opgave. 

Trin 1
0,5 lektion

Kapitel 2 - Sameksistens – Frihed eller krænkel- 
ser? handler om, hvem der indenfor jødedommen, 
kristendommen, islam, hinduismen, buddhismen og 
ateismen på verdensplan krænker andre religioner, 
og hvem de samme religioner / livsopfattelser bliver 
krænket af.

I både del 1 og det indledende afsnit af del 2 har ele-
verne skullet arbejde med de tre kategorier af kræn-
kelser: Diskrimination, chikane eller forfølgelse. 
Det er denne kategorisering, som de i det følgende 
skal arbejde i dybden med. 

Vi anbefaler derfor, at eleverne begynder arbejdet 
med kapitlet ved at læse s. 2  hvor kategorierne over 
de forskellige krænkelser repeteres – samt laver quiz-
en på s. 5 fra det indledende afsnit i del 2.

Trin 2
1,5 lektioner

Videnssøgning og gruppearbejde

Jødedom Kristendom Islam

Hinduisme Buddhisme Ateisme

 

Indledende
Læreren inddeler eleverne i seks grupper á 3-5 
elever i hver gruppe.

Læreren laver seks ens sedler, og skriver på 
hver seddel en af de seks religioner/livsopfat-
telser, som grupperne skal arbejde med - sva-
rende til illustrationen nedenfor.

Sedlerne klippes ud og lægges på bordet med 
den hvide side opad, så eleverne ikke kan se, 
hvad der står på sedlerne.
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Instruktion
• Grupperne skal indledningsvist finde den elev 

i gruppen, som senest har deltaget i et religiøst 
ritual (dåb, gudstjeneste, fredagsbøn eller lign.). 

• Den elev, som senest har deltaget i et religiøst ri-
tual skal gå op til læreren og trække en af sedler-
ne på bordet, hvor der står hvilken religion/livsop-
fattelse, som gruppen skal arbejde med. 

• Når gruppen har fået den religion/livsopfattelse, 
som de skal arbejde med, skal de begynde arbej- 
det med at læse det afsnit i kap. 2, som handler 
om ’deres’ religion/livsopfattelse. 

• Derefter skal de skabe sig et overblik over, hvor-
dan religionen/livsopfattelsen bliver krænket og 
selv krænker andre. Eleverne kan bruge de to ske-
maer (bilag) til at skrive svarene i.                  

• De to skemaer er inddelt sådan, at eleverne i det 
ene skema kan skrive hvordan (diskrimination, chi-
kane eller forfølgelse), hvor og af hvem, medlem-
mer af religionen / livsopfattelsen bliver krænket.  
I det andet skema er kategorierne de samme, 
men her skal eleverne nu undersøge, hvordan og 
hvor medlemmer af religionen / livsopfattelsen 
krænker - og hvem de krænker.  

• Eleverne skal inddrage statistikkerne til hver religi-
on / livsopfattelse i besvarelserne. 
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Refleksion i grupperne
Når grupperne er færdige med at udfylde de to ske-
maer og har fået en grundig indsigt i, hvor religionen/
livsopfattelsen krænkes og krænker, skal gruppen 
gøre sig nogle mere dybdegående overvejelser i fæl-
lesskab. 

De skal derfor diskutere og forsøge at svare på føl-
gende spørgsmål: 

• Hvilken sammenhæng kan I se mellem måden en 
religion/livsopfattelse krænker en anden religion/
livsopfattelse, og den politiske situation, som lan-
det/området befinder sig i?

• Hvad vil I vurdere er den primære årsag til kræn-
kelserne? Er det religion, politik, kamp om res-
sourcer, kulturkamp eller andet, der reelt ligger 
bag? Begrund jeres svar.  

• Er der forskel på hvordan den pågældende religi-
on/livsopfattelse bliver krænket? Og hvordan den 
krænker andre? Overvej hvorfor det er sådan. 

Trin 4
1,5 lektion

Opsamling og evaluering
Når alle grupperne er færdige, skal hver gruppe lave 
en præsentation af det, de har fundet ud af om net- 
op deres religion/livsopfattelse, for resten af klassen.

Læreren kan derefter stille følgende opsamlende 
spørgsmål til hele klassen:

• Hvor alvorlige vil I vurdere, at de krænkelser, der 
er sket i Danmark, er?

• Hvor i verden foregår de groveste krænkelser af 
religionsfriheden? 

• Hvordan oplever I, at religionerne helt generelt 
bliver påvirket af et lands sociale og politiske si-
tuation?

• Hvordan oplever I, at sociale og politiske forhold 
spiller ind på, hvor tolerant en religions praksis er? 

• Hvordan oplever I, at status på religionsfriheden 
er lige nu i Danmark? 

• Hvordan oplever I, at status på religionsfriheden 
er på verdensplan?

• Er der noget, der, undervejs i arbejdet med kræn-
kelserne, har overrasket jer? 
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Religion/livsopfattelse:
A. Hvilke krænkelser bliver religionen/livsopfattelsen udsat for? Hvor? Og af hvem?

D
iskrim

ination
Chikane

Forfølgelse
Bilag: Om krænkelser 
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D
iskrim

ination
Chikane

Forfølgelse

Religion/livsopfattelse:
B. Hvilke krænkelser udsætter religionen/livsopfattelsen andre for? Hvor? Og hvem?


