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Elevopgaver til indledningen
Faglige mål 

Indledningen
Fag: Kristendomskundskab, historie og samfundsfag.

Eleverne  kan redegøre for begreber, der vedrører re-
ligionsfriheden i Danmark.

 Trin 1
1 Lektion 

Nøgleordsstafet om religionsfrihed

Instruktion 
De to hold stiller sig nu på hver sin række.
Den første i hver række får et stykke kridt eller en 
tusch.

Når øvelsen starter, skal den forreste i hver række løbe 
op til hver deres del af A3-papiret eller tavlen og skrive 
et ord, som de forbinder med emnet ‘religionsfrihed’.  
Derefter giver eleven tuschen / kridtet videre til den 
næste på holdet, som gentager øvelsen.

Det hold, der har flest ord på papiret/tavlen efter fem 
minutter, har vundet. 

Makkersamtale
Efter stafetten sætter eleverne sig sammen i makker-
par - to og to. Her skal de udvælge de tre begreber 
fra deres A3-ark / tavlen, som de synes, er vigtigst for 
forståelsen af emnet ‘religionsfrihed.’

Eleverne skal derefter bruge ti minutter til at forkla-
re for hinanden, hvad de valgte begreber betyder, og 
hvorfor de synes, at lige præcis de tre begreber er 
vigtige i forhold til emnet. 

Når de ti minutter er gået, skal alle elever finde sig 
en ny makker. De nye makkere forklarer hinanden, 
hvilke tre begreber de arbejdede med før, og hvad 
betydningen af de valgte begreber er. 

Opsamling
Læreren kan bede et par af eleverne redegøre for, hvil-
ke begreber han/hun valgte sammen med sin makker, 
hvorfor de valgte de begreber, og hvad begreberne 
betyder. 

Forberedelse
I nøgleordsstafet skal klassen konkurrere i 
to hold om at få brugt begreber og delt 
viden om emnet ‘religionsfrihed.’

Målet med aktiviteten er, at eleverne får 
genopfrisket de begreber, som de arbejde-
de med i del 1 og har læst om igen i det 
indledende afsnit af del 2.

Aktiviteten kan både laves som en stafet 
uden for klassens lokale eller i klasselokalet.  

Hvis aktiviteten laves i klassen, skal tavlen 
eller smartboardet deles i to, så hvert hold 
får en halvdel. 

Laves den udenfor skal eleverne skrive på 
A3-papir i stedet for tavlen.
Hvert hold har to ark papir, som de lægger 
ved siden af hinanden. Holdenes papirer 
skal ligge lidt væk fra hinanden, så elever-
ne ikke kommer til at løbe ind i hinanden 
under stafetten. 


