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Hvad handler 
religionsfrihed om?  

1 lektion 

1. Opvarmningsøvelse

Rigtigt eller forkert om religionsfrihed

Elevene skal svare på nedenstående spørgsmål ved 
at placere sig selv på den ene eller anden side af en 
linje i klassen eller på gangen. 

Den ene side er ”JA! - Det er rigtigt”. 
Den anden ”Nej! - Det er forkert”. 

Eleverne skal have plads til at kunne flytte sig hurtigt.

Læreren læser spørgsmålene op, og eleverne stiller 
sig straks der, hvor de skønner, de svarer rigtigt på 
spørgsmålet. 

Spørgsmål:

Religionsfrihed i et land betyder at …

• … man skal tro på Gud (Nej)
• … man har ret til at tro på Gud (Ja)
• … ingen må sige ordet Gud (Nej)
• … man har lov til at tro på en hvilken som helst  

gud (Ja)
• … man ikke behøver tro på nogen gud (Ja)
• … man gerne må gå rundt på gaden og prøve 

på at få andre til at tro på det samme som en 
selv (Ja)

• … alle religioner har lov til at have hver deres  
kirke, moske eller tempel (Ja)

• … religiøse smykker er forbudt (Nej)
• … man aldrig må skifte tro (Nej)
• … det er forældrene, der bestemmer, om deres  

barn skal konfirmeres (Nej)
• … man skal tage hensyn til andres tro, når man 

er hjemme hos sig selv (Nej)
• … man skal tage hensyn til andres tro, når man 

er ude i samfundet sammen med andre (Ja)

Religionsfrihed i skolen betyder at …

• … alle elever gerne må spise svinekød i mad-
kundskab, selv om det er forbudt i deres   
religion (Nej)

• … eleverne har lov til at have deres egne me 
ninger om tro (Ja)

• … en lærer gerne må prøve at overbevise elev 
erne om, at hans/hendes tro er den rigtige (Nej)

• … en klasse gerne må besøge en kirke, en 

moske, en synagoge eller et tempel i skoletiden 
(Ja)

• … der i friskoler skal være mere religionsunder-
visning end i folkeskolen (Nej)

• … eleverne kun må tale kritisk om religionerne i 
fritiden (Nej)

• … eleverne gerne må tale kritisk om religionerne 
i skoletiden (Ja)

• … religionernes regler bestemmer over skolens 
regler (Nej)

• … eleverne får undervisning i andre religioner og 
livsopfattelser end deres egen (Ja)

2. Dilemmaøvelse

Læreren oplæser et dilemma, der slutter med ”hvad 
vælger du at gøre/svare?” Derefter præsenteres elev-
erne for fire handlemuligheder. 

Læreren lægger et papir med numrene 1-4, som 
repræsenterer de fire valgmuligheder i hvert hjørne.

Eleverne stiller sig i det hjørne, som repræsenterer 
den valgmulighed, de sympatiserer mest med.
   
A. En dag da du møder op på skolen, får I allesam-
men at vide, at skolebestyrelsen netop har besluttet, 
at det fra i dag af er forbudt for alle elever at bære 
religiøse symboler som fx smykker, beklædning eller 
anden udsmykning. 
Religion skal fra nu af kun høre til i privatsfæren og 
må ikke vises synligt på skolen. 
Hvad vælger du at gøre:
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1. Siger jubii og ånder lettet op? 

2. Spørger i klassen hvorfor? 

3. Siger højt til klassen, at du er uenig i den beslut-
ning 

4. Sender en skriftlig klage til skolebestyrelsen om 
den beslutning

B. En af dine klassekammerater er praktiserende 
muslim/kristen (læreren vælger selv). Han spørger, 
om du vil med ham hen i den moske/kirke, han 
kommer i, hvor han skal til gudstjeneste/fredagsbøn. 
(Læreren kan tilføje, at pointen er, at eleverne skal 
forestille sig at gå med en, der har et andet religiøst/
trosmæssigt ståsted og praksis end dem selv.) 

Hvad vælger du at svare:

1. Nej tak – det har jeg ikke lyst til 

2. Jeg vil gerne gå med, men jeg venter udenfor 

3. Jeg vil gerne gå med, men jeg sidder nede bag-
ved og deltager ikke i bønnerne 

4. Jeg vil gerne gå med og deltager helt og fuldt i 
alt, hvad der sker

 
C. En fra din klasse er Jehovas Vidne. Hun kommer 
ikke med, når nogen i klassen holder fødselsdag. 

Hvad vælger du at gøre: 

1. Du er ikke interesseret i at vide, hvorfor man som 
Jehovas Vidne vælger sådan. Du gør ikke noget

2. Du vil gerne vide, hvorfor hun ikke må deltage, 
men synes, at det er pinligt at spørge direkte. Du   
spørger din lærer i stedet 

3. Du er nysgerrig og spørger hende selv, hvorfor 
man som Jehovas Vidne ikke må gå til fødsels-
dage 

4. Du synes, at det er forkert at blive væk fra fød-
selsdage i klassen, og det siger du ligeud til din 
klassekammerat

D. Det er december, og julen er overalt. Dine 
forældre spørger dig, om ikke I skal invitere hele 
klassen på en rigtig god julemiddag med flæskesteg, 
rødkål og risalamande. Men der er to i klassen, der 
ikke spiser svinekød. 

(Dette dilemma skal tilpasses klassens elevsam-
mensætning. Hvis flere af eleverne i klassen ikke 
spiser flæskesteg af religiøse grunde, kan dilemmaet 
justeres så det istedet kommer til at handle om, hvor-
vidt man vil deltage i en dansk julefrokost eller ej.) 

Hvad vælger du at gøre:

1. Inviterer kun dem fra klassen, som du ved spiser 
svinekød

2. Inviterer alle og serverer flæskesteg for alle. 
Man må spise det, der bliver serveret!

3. Inviterer alle og sørger for, at der er et kylling til 
de to, der ikke spiser svinekød

4. Du inviterer alle, men dropper flæskestegen og 
serverer i stedet for en buffet med mange for-
skellige retter på bordet

Efter hvert dilemma spørger læreren ind til forskel-
lige elevers valg og placering. 
Eleverne bliver stående i deres gruppe, mens de be-
grunder og lytter til de andre. Læreren styrer, så der 
høres argumenter fra nogle i alle grupper.

Eleverne får nu mulighed for at stille sig et andet 
sted, hvis nogle af de argumenter, de nu har hørt, 
har fået dem til at ændre holdning. 

3. Evalueringsøvelse

Eleverne skal arbejde sammen to og to om følgende 
spørgsmål:

• Samtale om, hvad eleverne lagde særligt mærke 
til i øvelsen, hvor de skulle tage stilling til de fire 
dilemmaer og valgmulighederne

• Eleverne beskriver derefter kort skriftligt, hvad de 
tror, at religionsfrihed handler om, og hvad det 
vil sige, at der er religionsfrihed i Danmark


