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Fase 3

Lejrskolen 
– fem fiktive cases 
2-3 lektioner

I denne fase skal eleverne arbejde med fem fiktive 
cases, der er inspireret af problematikker, som har 
været fremme i medierne og den offentlige debat.

Lejrskolen som ramme 

Rammen for de fem cases er en lejrskole for en 
klasse, hvor der går elever med forskellige kulturelle 
og religiøse baggrunde.
Lejrskolen er valgt som ramme for elevernes rolle-
spil, fordi der på den måde skabes et scenarie, som 
er tæt på elevernes hverdag samtidig med, at det 
er et billede på den større samfundsmæssige sam-
menhæng, hvor diskussioner, grænsedragninger og 
temaet om sameksistens er påtrængende.

Lejrskolen ligger ofte på et tidspunkt i skolelivet, 
hvor klassefællesskabet bliver udfordret, og hvor 
tolerance og kompromisser bliver nødvendige red-
skaber for, at alle kan være med. 

To spørgsmål bliver et gennemgående tema for den 
balancegang, der hele tiden er nødvendig under 
lejrskolens planlægning og gennemførelse:

• Hvor meget skal der tages hensyn til elevernes 
religiøse baggrund?

• Hvor meget af lejrskolens program skal eleverne 
være fælles om?

Eleverne skal forsøge at tale sig frem til gode 
løsningsforslag.
I casene sættes læreres og elevers forskellige tro og 
værdier i spil, når de fire rollepersoner skal tale sig 
frem til en løsning, som alle kan leve med.
De 5 cases er altså eksempler på sådanne samtaler, 
hvor lærere og elever står med et dilemma i for-
hold til hensynet til elevernes religiøse baggrund og 
lærernes livssyn, der udfordrer målet om at få alle 
elever til at deltage i programmet.

Gruppearbejde med cases
Eleverne skal arbejde i grupper på 3-4, hvor hver 
gruppe sætter sig ind i en case og spiller casen som 
rollespil ud fra de konstruerede roller i materialet. 



27

Efter rollespillet bliver eleverne i deres gruppe og 
udarbejder et fælles forslag til løsning på casens 
dilemma. I arbejdet med dette skal de tage udgangs-
punkt i deres egne værdier og holdninger.

Til sidst samles grupperne med hele klassen og 
præsenterer deres løsningsforslag for hinanden.

Nedenfor følger en oversigt over arbejdet med rolles-

pillet og de efterfølgende opgaver:

3.I. Rollespillet

Gruppearbejde - 20 min

Klassen deles op i grupper med 4 elever i hver 
gruppe. Hver gruppe får en case. Der er fem for-
skellige cases og der kan godt være to grupper, der 
arbejder med den samme case.

1. Lærerens introduktion til rollespillet (5 min)
2. Eleverne læser casens optakt og rolleoversigt op i 

gruppen og fordeler rollerne mellem sig. (5 min)
3. Hver elev i gruppen får et rollekort, der beskriver 

rollepersonens religion og værdier.
4. Eleverne forbereder deres roller ud fra rollekor-

tet, der giver forslag til argumenter og løsninger 
til rollespillet. (5 min)

5. Dernæst går gruppen i gang med rollespillet og 
taler så mange værdier og begrundelser igennem 
som muligt. (5-10 min)

3.II. Opfølgning på rollespillet

Gruppearbejde - 25 min

Grupperne samles og fremlægger deres løsningsfor-
slag for hinanden med efterfølgende debat i ple-
num.

1. Eleverne bliver i gruppen og kommer først hver 
især med deres egne løsningsforslag.

2. Dernæst skal eleverne finde et eller flere be-
grebskort, som de kan bruge, når de præsenter-
er deres løsningsforslag for hinanden i gruppen. 
(5 min)

3. De præsenterer deres forslag og stiller spørgsmål 
til hinandens begrundelser og holdninger. (5 min)

4. Gruppen skal så tale sig frem til et fælles 
løsningsforslag, som alle i gruppen synes er fair. 
Måske bliver det et helt nyt forslag. (5 min)

5. Gruppens forslaget skrives ned sammen med to 
begrundelser, for deres valg. (5 min).

3.III. Præsentation af løsningsforslag 

Fælles opsamling - 25-35 min

1. Alle grupper præsenterer deres fælles løsnings-
forslag for klassen. Præsentationen består af 
følgende, og der afsættes 5 min. pr gruppe:
a. Oplæsning af casens oplæg
b. Oplæsning af gruppens fælles løsning og de 
to argumenter
c. Spørgsmål og diskussion af løsningen i klas-
sen

Oversigt over de fem cases 

1: Morgenyoga på lejrskolen                            

Hvorfor synes nogen, at andres religiøse udtryk er 
grænseoverskridende? Og hvor går grænserne for 
religiøse udtryk og religions-

udøvelse i folkeskolen? 

Klassens lærere har besluttet, at der skal være en 
fælles fysisk aktivitet i dagens program på lejrskolen. 
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 medinstruk-
tør på morgenyogaen.

Under den første yogasamling på lejrskolen 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, hvorvidt det 
skal være frivilligt at deltage i morgenyogaen, som i 
udgangspunktet skulle være en fælles fysisk aktivitet.
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2: Mad og religion                                                    

Hvad gør man, 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 religiøse grunde. De tager 
arrangørerne Ole og Marie til side for at finde en 
praktisk løsning på arrangementet og en diskussion 
begynder mellem dem.

3: Svømmehal som aktivitet     
                               

Er det vigtigt at være fælles om alle aktiviteter? Og 
hvordan og hvornår skal der tages hensyn til mindre-

tallet?               

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 vand-
diskotek med lysshow. Desuden skal mange fra 
venskabsklassen derhen. 
Men de muslimske piger i klassen har religiøse 
forskrifter, der gør det besværligt for dem at delt-
age. Derfor opstår der en diskussion mellem fire af 
eleverne.

4: Gospel     

Hvordan kan man undersøge religionerens indhold? 
Og hvor går grænserne for hvordan man kan arbejde 

med religion i skolen?

Under en tur på lejrskolen til den lokale by, opdager 
eleven Line, at en af hendes store forbilleder inden 
for gospelmusikken giver koncert i kirken samme 
aften. Line får overtalt lærerne til at tage klassen 
med til gospelkoncert, da der ikke er noget særligt 
på lejrskoleprogrammet. 
Lige før pausen til aftenens koncert holder kirkens 
præst helt uventet en minigudstjeneste, hvilket flere 
elever undrer sig over. Lines kæreste Albert synes, at 
det er grænseoverskridende, da han ligesom sin far 
er ateist. Lærerne fornemmer elevernes utilpashed 
ved situationen og kalder i pausen klassen sammen, 
for at fortælle, at de har besluttet at klassen tager 
tilbage til lejrskolen. Det reagerer Line stærkt på. 
Hun går hen til lærerne og indleder en følelsesladet 
diskussion, som hun også inddrager Albert i.
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STOP INDBLANDING
Den religiøse løser konf-
likten selv, når andre 
bare ikke blander sig

MERE OPLYSNING
Om fx demokrati, 
religionsfrihed og 
sekularisering

NEDTRAPNING
Ophør af nedsættende 
ord og ophidsede 
følelser

UDELUKKELSE
Den religiøse skulle 
ikke være taget med på 
lejrskole

ISOLATION
Den religiøse skulle have 
valgt at gå i friskole

NY AKTIVITET
Alle skal kunne være 
med i aktiviteten

BEGRÆNSNING
Forstår alle, at fælles 
religiøs praksis er 
udelukket i folkeskolen?

FLERTALSDIKTATUR
Er der nogen, der er 
i gang med at udøve 
flertalsdiktatur?

MANGLENDE RESPEKT
Er der nogen, der ikke 
respekterer retten til at 
følge samvittigheden?

KRITIK AF RELIGION
Er der nogen, der gør 
mere end at kritisere - 
nedværdiger, forhåner?

OPDELING
Eleverne deles ind i min-
dre grupper efter deres 
eget ønske

TRO- OG TANKEFRIHED
Har alle lov til at 
tænke, mene og tro, 
som de vil?

RELIGIONS-ULIGHED
Accepterer alle, at kris-
tendommen fylder mest 
i kulturen i Danmark?

TOLERANCE
Tale sammen øje til øje
Mødes
Tage ansvar sammen

SAMVITTIGHEDSFRIHED
Er nogen presset til 
at handle imod deres 
samvittighed?

RELIGIONSLIGHED
Respekterer alle, at alle 
religioner har samme 
rettigheder?

KOMPROMIS
Alle bøjer sig lidt imod 
hinanden, “give and 
take”

RELIGIONS-NEUTRALITET
Forstår alle, at skolen 
er religions-neutral - og 
ikke anti-religiøs?

KRÆNKELSE
Er der nogen, der bliver 
diskrimineret, chikaner-
et eller forfulgt?

SEKULARISERING
Accepterer alle, at 
skolen er et neutralt og 
offentligt rum?

TOLERANCE
Er alle tolerante over for 
andres traditioner, regler 
og livsstil?

UNDTAGELSE
Den religiøse får alli-
gevel tilladelse af sine 
forældre eller religion

AFSTEMNING
Konflikten løses 
demokratisk ved at 
flertallet bestemmer

ANERKENDELSE
Den religiøse får sin 
samvittighedskonflikt 
anerkendt

STATEN BRUGER MAGT
Den religiøse får ikke 
samvittighedsfrihed

STATEN BRUGER MAGT
Staten begrænser reli-
gionsfriheden

KONFLIKTER OM RELIGION I FOLKESKOLEN

Casenes fire personer har hver deres holdning. 
Hvordan stemmer disse holdninger med: 

Religionsfriheden som menneskeret
Lovgivningen om folkeskolen i Danmark

RELIGIONSFRIHED
Konflikter og sameksistens i folkeskolen

En religiøs konflikt i skolen    Undersøg konflikten    Find løsningen    Det lykkes ikke altid    Staten bruger magt

Oversigt over problemstillinger og handlemuligheder i casene

5: Cykelstyrt og blodtransfusion                                          

Hvordan håndteres det, når statens love og religions-

friheden støder sammen?

På en cykeltur den sidste dag kommer eleven Alexan-
der ud for et alvorligt styrt på sin cykel. Situationen 
er alvorlig og kort efter ankomsten til skadestuen 
mister han bevidstheden. 
Lægen vurderer at hans tilstand er kritisk, og at en 
blodtransfusion vil øge hans chancer for at overleve. 
Lægen modtager dog kort efter en erklæring fra 
Alexanders forældrene om, at Alexander er Jehovas 
Vidne og ikke må få en blodtransfusion. 
Ifølge patientrettighedsloven er det imidlertid Alex-
ander selv, der skal afgøre dette og ikke forældrene.
Da forældrene ankommer til hospitalet beder læ-
gen en kollega om at gå med til den informerende 
samtale med forældrene.


