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Elevopgaver til kapitel 3
Faglige mål
Kap. 3: Religionsfrihedens fundament
Fag: Historie og samfundsfag 

Historie
Kronologi og sammenhæng
Eleverne kan redegøre for, hvordan menneskerettig-
hederne og religionsfriheden har udviklet sig gennem 
tiden under forskellige forudsætninger. 

Samfund
Eleverne kan redegøre for, hvordan ændringer i stats-
lige magtforhold og forskellige ideologier har haft 
betydning for menneskerettighederne og religionsfri-
heden - lokalt såvel som globalt. 

Historiekanon
Eleverne har viden om udvalgte historiske kanon-
punkter og deres betydning for menneskerettighe-
derne og religionsfriheden - lokalt såvel som globalt. 

Historisk bevidsthed
Eleverne kan redegøre for enkeltpersoner og begi-
venheder i verdenshistorien, der tillægges betydning 
i forhold til menneskerettighederne og religionsfrihe-
den.  

Samfundsfag
Demokrati
Eleverne kan redegøre for demokratiets betydning for 
menneskerettighederne og religionsfriheden. 
Eleverne kan endvidere reflektere over, hvilke konse-
kvenser en udemokratisk tilgang og forskellige ismer 
kan have for menneskerettighederne og særligt reli-
gionsfriheden / tanke- og trosfriheden.

International politik
Eleverne kan redegøre for internationale organisatio-
ner og konventioners rolle i forhold til dansk lovgiv-
ning og de frihedsrettigheder, som borgerne i Dan-
mark har. 

Kultur
Eleverne kan redegøre for og reflektere over, hvordan 
religionsudøvelsen og lovgivningen i Danmark er på-
virket af konventioner og begivenheder fra andre dele 
af verden.   

Trin 1
2-3 lektioner

Lav en tidslinje
Instuktion
Eleverne skal læse afsnittetene Før der var religionsfri-
hed og Forandringernes tid i kapitel 3 - Religionsfrihe-
dens fundament.

Når siderne er læst skal eleverne gå sammen to og to, 
og i fællesskab lave en tidslinje, hvor de indsætter de 
årstal og de begivenheder, som førte til indførelsen af 
frihedsrettigheder for det enkelte menneske - herun-
der tanke- og trosfriheden.

Eleverne kan evt. google forskellige eksempler på 
tidslinjer for at hente inspiration. Der findes også 
forskellige apps, der kan benyttes. Hvis skolen har 
abonnement på Skoletube, kan eleverne oprette en 
tidslinje der.

Evaluering
Når tidslinjerne er færdige, kan klassen i fællesskab 
tale om:

• Hvorvidt tidslinjen har givet eleverne et overblik 
over begivenhedernes kronologi og sammen-
hæng?

• Hvordan forskellige begivenheder i verden har 
ført til ændringer i styreformer, ideologier og for-
hold mennesker imellem?

Trin 2
1 lektion

Øvelse
Eleverne skal i det følgende arbejde med formynder-
styre/enevælde versus demokrati. De kan begynde ar-
bejdet med at læse boksen om demokrati i afsnittet 
Før der var religionsfrihed og tekstdelen om formyn-
derstyre (enevælde).

Eleverne kan endvidere supplere deres viden om ene-
vælde og formynderstyre her:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/
materiale/enevaelden/              - øverste boks

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/
Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_
monarki/demokrati
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Instruktion
Når eleverne har læst teksterne, skal de gå sammen 
i grupper af fire, hvor de skal lave et lille rollespil, der 
varer ca. 5-10 min.

To af gruppens medlemmer skal argumentere for 
genindførelsen af formynderstyre (enevælde el. dik-
tatur), og de to andre argumenterer for bevarelsen af 
demokratiet.
Begge parter skal i rollen kunne begrunde deres 
standpunkter.

Gruppediskussion om demokrati 
Den 23. september 2016 var Anders Mattesen på be-
søg i programmet Det Næste Kapitel på Radio24syv.

Der sagde han bl.a.: 

Jeg går ikke ind for demokrati (…) Den demokra-
tiske model fejler det, at flertallet er lavet af lort...

Uddraget af interviewet kan ses og høres på Anders 
Mattesens Facebook-side i et opslag fra den 26. sep-
tember 2016. 

Lyt til uddraget fælles i klassen og diskuterer derefter i 
grupper, hvad det er, Anders Mattesen siger.

Eleverne skal diskutere, hvor de er enige med Anders 
Mattesen, og hvor de er uenige med ham - og be-
grunde deres standpunkter.

Som afslutning på diskussionen kan klassen tale sam-
men om:  

• Hvilke fordele og ulemper mener I, at demokratiet 
har?

• Hvordan passer Anders Mattesens udsagn med 
det, der står i den amerikanske uafhængigheds- 
erklæring? 

• Bør man indføre krav til befolkningen i Danmark, 
før de får lov til at stemme? Hvis ja - hvilke krav 
eller begrænsninger ville det så være rimeligt at 
opstille?

• Hvilke befolkningsgrupper har tidligere været af-
skåret fra at deltage i det danske demokrati?

 Svar: De fem f’ere:  
 1. Fjolser 
 2. Fruentimmere 
 3. Forbrydere 
 4. Fattiglemmer  
 5. Folkhold  - En gruppe af mennesker, der  
 var ansat i underordnede stillinger på fx en  
 gård, et gods el.lign.

Trin 3
1 lektion

Læs og diskuter
Eleverne inddeles i grupper af 3-4 og læser afsnittete-
ne Erklæringer og konventioner, Trusler mod religions-
friheden og Religionsfriheden i dag i kapitel 3 - Religi-
onsfrihedens fundament.  

Efter læsningen skal grupperne diskutere og forsøge 
at givet et svar på følgende spørgsmål:

• Hvorfor tror I, at de fire beskrevne ismer er en 
trussel for religionsfriheden? Behøver de at være 
det? 

• Kan et land vælge at begrænse nogle religioners 
frihedsudøvelse - og samtidig have fuld religions-
frihed for andre? Begrund jeres svar. 

• Hvordan vil en begrænsning for udvalgte religio-
ner evt. være i strid med Grundloven og menne-
skerettighedskonventionerne?

• Hvorfor tror I, at begreberne ”tanke- og trosfri-
hed” kædes sammen? Prøv at definere, hvad de 
to begreber betyder - og hvad sammenhængen 
mellem dem evt. er?

• The Pew Reseach Center har placeret den danske 
regering i Gruppe 2, som indeholder lande, hvor 
myndighederne udøver moderate restriktioner 
ift religionsfriheden. Hvad tror I, der er årsagen 
til den placering? Og kan I komme i tanke om 
begrænsninger og restriktioner, som den danske 
regering har indført overfor religionerne?

• Hvordan vil I betegne FN’s særlige rapportør for 
religionsfrihed, Heiner Bielefeldts, udtalelser om 
Danmark? Virker han bekymret? Roser han Dan-
mark?
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Trin 4
1 lektion 

Evaluering - som walk and talk

Instruktion
Under en walk and talk går eleverne i to rækker, og 
taler med den, der går ved siden af, om det evalue-
rings- og refleksionsspørgsmål, som læreren har stil-
let. 

Efter hvert spørgsmål bytter eleverne i den højre ræk-
ke plads sådan at den, der før gik forrest nu går ned 
bagved og ”skubber” rækken frem. Hver elev får så-
ledes en ny samtalepartner til hvert spørgsmål. 

Forslag til evaluerings- og reflektions-
spørgsmål
• Hvordan så det ud med religionfriheden i Europa i 

perioden fra 380 og frem til 1517?

• Hvad handlede Luthers protest i 1517 om?

• Hvilke konsekvenser fik Luthers protest for Europa 
og religionsfriheden?

• Hvad var det, der gik forud for den amerikanske 
uafhængighedserklæring?

• Hvad var det skelsættende ved formuleringen i 
den amerikanse uafhængighedserklæring?

• Fik alle mennesker i USA samme frihed efter uaf-
hængighedserklæringens underskrivelse?

• Hvad gik forud for indførelsen af demokrati i Dan-
mark?

• Hvad sikrer Den Danske Grundlov borgerne i Dan-
mark?

• Hvilke internationale konventioner har Danmark 
ratificeret? Og hvad vil det sige, at de er ratifice-
rede?

• Kan man tage de frihedsrettigheder, som Grund- 
loven garanterer for givet? Eller kan de trues?   
Hvis ja - af hvad? Hvis nej - hvorfor ikke?

• Hvordan oplever I, at religionsfriheden har det i 
verden lige nu? Og hvorfor tror I, at det er sådan?

• Hvordan oplever I, at religionsfriheden har det i 
Danmark lige nu? Og hvorfor tror I, at det er så-
dan?

• Hvilke tiltag tror I, kunne sikre en forsat fredelig 
sameksistens og religionsfrihed for alle borgere i 
Danmark?

Forberedende
Hvis vejret taler imod at gennemføre opga-
ven som ‘walk and talk’, kan den i stedet la-
ves som en dobbeltcirkel i klassen. 

Fordelen ved ‘walk and talk’ er dog, at ele-
verne ikke står ansigt til ansigt og samtidig 
er i bevægelse. 
Det kan gøre det nemmere for nogle elever at 
reflektere over og give udtryk for mere kom- 
plekse spørgsmål. 


