
• Læreren introducerer rollespillet og læser de 5 cases plot op for klassen

• Læreren deler klassen op i grupper og giver hver gruppe en case og et sæt arbejdskort 
bestående af 1 casekort, 4 rollekort, 1 opgavekort og 3 begrebskort

• Eleverne læser casens optakt og rolleoversigt op i gruppen og fordeler rollerne mellem 
hinanden

• Alle får et rollekort og forbereder deres rolle og skriver egne forslag til replikker og 
argumenter ned. Begrebskortene bruges også her

• Gruppen sætter uret og spiller rollespillet i 5 min

1: Morgenyoga på lejrskolen                             
Når for meget religion er grænseoverskri-
dende og for lidt religion ødelægger evnen til 
at kunne forstå andre mennesker

Klassens lærere har besluttet, at der skal være en 
fælles fysisk aktivitet i dagens program på lejrsko-
len. Den kvindelige lærer Pernille melder sig til at 
stå for den. Hun er uddannet yogainstruktør og 
synes, at det vil være godt for alle elever med morgenyoga. Pernille aftaler med klassens hinduistiske 
pige, Shiva, som også dyrker yoga, at hun skal være medinstruktør. Under den første yogasamling på lejr-
skolen føler den kristne elev Lauritz, at det går over hans grænser at skulle sige indiske gudenavne. Han 
klager til læreren Jens og inddrages i en diskussion, om det skal være frivilligt at deltage i aktiviteten.

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

Elever fra venskabsklassen har vist lejrskoleklassen 
rundt i byen. Efter rundvisningen inviteres eleverne til fællesspisning hos venskabsklassen. De to forældre 
Ole og Marie fra venskabsklassens ”eventgruppe” står for arrangementet og inviterer alle på helstegt 
pattegris. Lejrskolelærerne Pernille og Jens ved, at der er elever i klassen, der ikke må spise svinekød af re-
ligiøse grunde. De tager arrangørerne Ole og Marie til side for at finde en praktisk løsning på arrangemen-
tet og en diskussion begynder mellem dem.

3: Svømmehal som aktivitet                                     
Når man skal lave det samme, men er 
meget forskellige   

Klassens elever skal blive enige om, hvordan de 
skal bruge klassens festaften. Et par af drengene 
synes, at det er en god idé at tage i den lokale 
svømmehal, hvor der er vanddiskotek med lys-
show.  Oliver og Benjamin har på forhånd spredt 
idéen blandt drengene, men de tre muslimske 
piger i klassen føler sig udfordret: som muslim 
må de ikke vise sig nøgne for andre, og de skal 
gå i tøj, der dækker hele kroppen, undtagen an-
sigt og hænder. Benjamin klager over at de mus-
limske piger hele tiden ødelægger drengenes 
muligheder og det ender med en diskussion.
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4: Gospel      
Når Folkeskolen skal være åben, men ikke åben for alt

Under en tur på lejrskolen til den lokale by, opdager Line, 
at en af hendes store forbilleder inden for gospelmusikken 
giver koncert i kirken samme aften. Line får overtalt lærerne til at invitere klassen til gospelkoncert, da der 
ikke er noget fælles på lejrskoleprogrammet. Lige før pausen holder kirkens præst helt uventet en minigud-
stjeneste. Flere elever undrer sig, og på Lines kæreste Albert virker det grænseoverskridende, da han ligesom 
sin far er ateist. I pausen kalder lærerne klassen sammen og fortæller, at de har besluttet at klassen tager 
tilbage til lejrskolen. Det reagerer Line på og går hen til lærerne og indleder en følelsesladet diskussion, som 
hun også inddrager Albert i.
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5: Cykelstyrt og blodtransfusion                                           
Når statens love og religionsfriheden støder sammen

På en cykeltur den sidste dag kommer eleven Ale-
xander ud for et alvorligt styrt på sin cykel og bløder. 
Kort efter ankomsten til skadestuen mister han be-
vidstheden. Lægen vurderer at hans tilstand er kritisk 
og at en blodtransfusion vil øge hans chancer for at 
overleve, men modtager kort efter en erklæring fra 
forældrene om at Alexander er Jehovas Vidne og ikke 
må få blodtransfusion. Ifølge patientrettighedsloven 
er det imidlertid Alexander selv, der skal afgøre dette. 
Da forældrene ankommer til hospitalet inviterer læ-
gen en kollega med til den informerende samtale med 
forældrene. 

Religions-
frihed

RELIGIONSFRIHED
er en grundlæggende 

menneskeret 

og er en ubegrænset frihed til at du ...

... kan tænke og tro

... kan mene og værdsætte

... kan skifte religion

... kan være ikke-religiøs

Denne frihed gælder også for store børn og unge

Men religionsfriheden er også 
begrænset 

fordi der skal tages hensyn til alle andre, 
der har en anden tro eller ingen tro

Du må gerne praktisere din tro
Men der kan opstå konflikter med nogle love og regler,
fx med ligestilling, med børns rettigheder og med dyrevelfærd

Du må gerne udbrede din tro
Men du må ikke prædike vold og læreren må fx ikke 
forkynde i folkeskolen

Du må gerne opdrage dine børn religiøst
Men du må ikke forhindre børn i at tænke og tro selvstændigt 
eller bruge tvang for at de skal tro eller lade være med at tro

Du må gerne kritisere religion
Men du må ikke kritisere andre menneskers livsopfattelse       
på en sådan måde, at du forhåner og nedværdiger dem

Du må gerne oprette en religiøs friskole
Men friskoler skal lære børn at handle demokratisk og skal lære 
børn de samme grundlæggende færdigheder som folkeskolen

Du må gerne følge din samvittighed
Men du kan ikke altid sige nej ud fra din samvittighed 
og nægte at samarbejde eller gøre din pligt
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Begrænsning
af religionsfriheden 
sker for at beskytte 
andres frihed og ret-
tigheder

Krænkelse 
af religionsfriheden 
er en overtrædelse af 
menneskers frihed og ret

Der skelnes mellem:

Religions-lighed
Én religiøs gruppe må ikke fylde 
det hele i det offentlige rum. Der 
skal også være plads til andre 
religioner og ikke-religiøse

Diskrimination
er at opleve negativ forskelsbe-
handling så man ikke har samme 
rettigheder som andre på gr-
und af ens religion, fx i form af 
indskrænkede rettigheder

Religions-neutralitet
Nogen steder i det offentlige rum 
må man ikke udbrede sin religion. 
Det må man fx ikke i en folke-
skole, men gerne i en friskole

Chikane
er at blive groft generet og hadet
på grund af ens religion, fx ved
at være genstand for overfald, 
ødelæggelser, falske rygter mv.

Landets love
En religions udøvelse må ikke 
være i strid med landets love. 
Fx skal slagtedyr bedøves inden 
slagtning

Forfølgelse
er at være i livsfare, blive dræbt 
og fordrevet på grund af ens 
religion. I værste fald kan der ske 
folkedrab

Begrænsning eller krænkelse Åndsfrihed - Tankefrihed
Der findes tre helt forskellige holdninger til tro og religion

Én sandhed Mange 
sandheder

Ingen sandhed

“Jeg tror på, at min 
religion er sandheden“

“Jeg tror ikke, der er 
nogen, der har patent på 

sandheden”

“Jeg tror slet ikke, at 
der findes 

 uforanderlige sandheder”

Folkeskolen og demokrati bygger på åndsfrihed

Frihed til dem, man er uenig med
• ”Frihed for Loke, såvel som for Thor”

Frihed - ikke brug af tvang og vold
• ”Munden fri - hånden bundet”

(slogans af NFS Grundtvig)
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Sameksistens
Tolerance

FNs observatør for religionsfrihed, professor 
i menneskerettigheder, dr. Heiner Bielefeldt, 
besøgte Danmark i foråret 2016 og talte til to 
9. klasser om religionsfrihed. 

Han nævnede disse tre ting som en vej til 
sameksistens:

Øjenkontakt
”Der er meget, vi aldrig ville sige om hinanden, hvis vi så hinanden ind i 
øjnene”

Mødet med de andre
”Det gælder om at mødes”

Fælles projekter
”Det gør en stor forandring, når religionerne har fælles projekter i samfun-
det”

Grundlaget er
respekt for menneskets værdighed og rettigheder

Alle sammen eller mindre grupper

Fællesskab hvor alle er 
sammen

Fællesskab opdelt i 
grupper

Fordele? Ulemper?
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grupper

Fordele? Ulemper?

Sameksistens eller isolation

Fællesskab

Isolation

En isolation kan skyldes to helt forskellige ting:
Den store gruppe viser ikke nok tolerance eller respekt over for det 
religiøse mindretal!

Det religiøse mindretal viser ikke nok tolerance eller fleksibilitet over for 
den store gruppe!

Man behøver ikke tolerere alle 
andre religioner i det private rum

Alle religioner og livssyn skal tole-
rere hinanden i det offentlige rum

Der er stor vægt på religionsfri-
hed i det private rum

Én religion må gerne fylde det 
hele i det private rum

Det private rum er fx din 
bolig, dit værelse, din mobiltele-
fon, friskoler, private virksomheder

Det offentlige rum er fx DR, DSB, 
sygehuse, parker, folkeskolen, bibli-
oteker, veje

Den største religion vil altid fylde 
mest i det offentlige rum

Der er stor vægt på religions- 
lighed i det offentlige rum

Det private rum Det offentlige rum
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Demokrati Danmark

Det offentlige rum 
er åbent for alle
og for religion

Lovgivningen  
bygger på Grund-
loven og på men-
neskerettighederne

Kristendommen 
fylder mest i fol-
keskolens religion-
sundervisning

Folkeskolen er
religionsneutral

Lovgivningen er
uden religiøst 
værdigrundlag
(sekulær stat)

Den danske kultur 
er mangfoldig og 
også multietnisk

Etik, værdier og 
traditioner
bygger på 
kristendommen

Alle har 
religionsfrihed

Kristendommen 
fylder mest i det 
offentlige rum

De fleste 
er medlemmer
af folkekirken

I Grundloven er staten 
forbundet med Folkekirken

§ 4: Den evangelisk-lutherske kirke 
er den danske folkekirke og under-
støttes som sådan af staten

På grund af Folkekirkens 
status i Grundloven er der 
ikke fuldt ud religions-lighed 
i Danmark

Stat Kirke Kultur Religion Skole

Love og konventioner
Religionsfriheden er sikret i 

Grundloven
og Menneskerettighedskonventionerne 

I Danmark har vi forpligtet os til at følge FN’s 
konventioner om menneskerettigheder og 

Den europæiske Menneskerettighedskonvention

 FN’s konventioner om menneskerettigheder

Der er ganske mange. De vigtigste er:

• FN’s menneskerettighedskonvention

• FN’s flygtningekonventionen

• FN’s børnekonvention

• FN’s konvention imod racediskrimination

• FN’s konvention om handicappedes rettigheder

• FN’s konvention imod kvindeundertrykkelse

Den europæiske Menneskerettighedskonvention
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Demokrati er ikke flertalsdiktatur
• Danmark er fyldt med mindretal

• Skoleklasser er fyldt med mindretal

Demokrati betyder, at flertallet tager mest muligt hensyn til mindretallet
og ikke udøver flertals-diktatur.

Man behøver ikke at stemme for at nå frem til en løsning!

Flertal Mindretal

?Flertallet 
kan bestemme 

det hele, hvis man
stemmer hele

tiden

Folkeskolen er religionsneutral

Religionsundervisning i folkeskolen
Folkeskolen skal undervise eleverne i religion på en religions-neu-
tral måde og skal danne eleverne til ”åndsfrihed og demokrati” 
(folkeskoleloven §1)

Hvordan kan religionsfrihed give konflikter i folkeskolen?

Hvis læreren eller andre voksne (en præst, en imam eller en 
ateist) forkynder deres religion eller livssyn til eleverne, eller 
latterliggør andre religioner og livssyn

Hvis læreren eller klassekammeraterne ikke respekterer den 
enkelte elevs tros–, tanke– og samvittighedsfrihed 

Hvis man mobbes, fordi man mener at ens religion er den eneste 
sande religion

Hvis man mobbes, fordi man mener at alle religioner er lige sande

Hvis man mobbes, fordi man mener at der ikke findes nogen sandhed

Hvis man mobbes, fordi man siger ”nej” til noget på grund af ens reli-
gion eller samvittighed
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Oversigt over begrebskort
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