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Fase 4
Virkelighedens cases
1-2 lektioner

Eleverne bevæger sig nu væk fra rollespillets fiktive 
univers, og skal til at arbejde med cases fra den 
virkelige verden. 
Spændet mellem rollespillets univers og virke-
ligheden kan umiddelbart synes stort. I rollespillet er 
problemstillingerne konstruerede, så de passer til en 
klasse på lejrskole. Konflikterne er sat på spidsen, og 
karakterne er en anelse karikerede. 

I en gennemsnitlig dansk skoleklasse fylder kon-
flikter i relation til religion og religionsfrihed næppe 
så meget som tilfældet er i casene, ligesom klasse-
sammensætningen heller ikke er realistisk. 

Pointen med fiktionen i rollespillet er, at eleverne 
lever sig ind i og tager stilling til de konflikter, som 
udspiller sig i de konstruerede cases. 
Målet med rollespillet er således, at eleverne via 
indlevelse og leg tilegner sig et begrebsapparat, som 
bringer dem i stand til at kunne diskutere religions-
frihed som begreb og praktisk virkelighed i en dansk 
kontekst.

De samfundsaktuelle cases er udvalgt sådan, at der 
er tydelige links til problemstillingerne i rollespillets 
univers. 
På samme måde som i rollespillet, illustrerer de 
realistiske cases således, at konflikter i relation til re-
ligion og religionsfrihed ofte opstår i mødet mellem 
religiøse og sekulære samfundsnormer. De realistiske 
cases rejser dermed de samme grundlæggende 

spørgsmål om religionsfrihed og sameksistens, som 
eleverne har beskæftiget sig med i rollespillet. 
Hvordan håndterer man religiøse symboler og 
beklædningsgenstande, spiseregler og ritualer, når 
forskellige livsopfattelser og kulturer skal leve side 
om side i det offentlige rum? 

Eleverne skal i det følgende identificere, hvordan 
religionsfriheden er på spil i de enkelte cases. I den 
forbindelse skal de bringe de begrebskort på banen, 
som de tidligere har arbejdet med, ligesom de - hvor 
det er relevant - skal identificere, om der er tale om 
diskrimination, chikane eller evt. forfølgelse. Lige-
ledes skal de give bud på mulige løsningsforslag. 

Når vi i Danmark debatterer religiøse spørgsmål, 
drejer det sig ofte om forholdet mellem kirke og 
stat, samt spørgsmålet om, hvor meget religion skal 
fylde i det offentlige rum. 
I andre lande har problemerne en helt anden karak-
ter, idet religiøse grupperinger kæmper mod eller 
forfølger hinanden. Men religion er på dagsorden i 
den offentlige debat i Danmark. 

Aktuelt fylder det i medierne, at man på flere danske 
uddannelsesinstituioner har valgt at fobyde bøn og 
andre religiøse aktiviteter i skoletiden. Det er blandt 
andet tilfældet på Langkjær Gymnasium i Århus. 
Skolen understreger i sit ordensreglement, at gym-
nasiet er en religiøst neutral skole, hvor forkyndelse 
ikke må finde sted. 
På SOPU-uddannelsen i Hillerød forbød man i juni 
2016 ligeledes bøn i skoletiden. Her argumenterede 
uddannelsens direktør for, at religion og uddannelse 
ikke hænger sammen - religion hører privatlivet til. 


