
Case 1: Morgenyoga på lejrskolen – 
mandag
Når for meget religion er grænseoverskridende og 
for lidt religion ødelægger evnen til at kunne forstå 
andre mennesker

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem reli-
gionerne og plads til 
alle i skolens arrange-
menter

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat 
sag og hører ikke til i 
det offentlige rum

C: Shiva (elev) Hindu Verden er fyldt med 
guddommelige ener-
gier uanset om du tror 
det

D: Lauritz (elev) Kristen Kristendommen er 
sandheden for mig



Trin 1: Læs casens optakt og rollefordeling op i gruppen og 
fordel rollerne imellem jer.

Optakt: Den første dag på lejrskolen hvor eleverne skal starte dagen med en 
fælles yogatime, giver Pernille en kort introduktion til klassen. Hun fortæller 
lidt om yogaen og om betydningen af at krop og sind er forbundet, når man 
dyrker sport. Derfor er det godt med gymnastik og strækøvelser til kroppen 
og meditation og afslapning til sindet.

Pernille har aftalt med klassens hinduistiske pige, Shiva, som også dyrker 
yoga, at hun skal være medinstruktør. Shiva overtager instruktionen og 
fortæller eleverne, at de skal sætte sig med krydsede ben og trykke hånd-
fladerne mod hinanden foran brystet med tommelfingrene mod brystbenet 
for at aktivere sindets nerve og berolige sindet. Samtidig skal de sammen 
sige mantraet: ”ONG NAMO GURUDEV NAMO”. Hun forklarer, at det betyder: 
”Jeg bøjer mig for min indre lærer og vejen til mere bevidsthed.” Pernille 
tilføjer, at mantraer ifølge hinduismen er kraftfulde værktøjer til at rense og 
skabe balance i et menneskes sind.

Lauritz kommer fra en familie, hvor man indimellem går i kirke, og hans mor 
er medlem af menighedsrådet.  Han har ofte hørt hende udtale sig kritisk 
over for mindfulness og yoga. Til sidst bliver han frustreret: ”Det her kan jeg 
ikke. Jeg kan ikke sidde og sige hinduistiske gudenavne, når jeg ikke tror på 
dem!”

Pernille forsøger at berolige Lauritz og siger, at han bare kan lade være med 
at sige ordene. Lauritz går ud og får fat i Jens. De bliver enige om at tage 
diskussionen med Pernille og Shiva bagefter.
 
Rollespillet: Jens, Pernille, Shiva og Lauritz mødes og diskuterer om morgenyogaen 
skal stoppes? Kan yogaen fortsætte uden mantraer eller skal der laves en alternativ 
aktivitet som løb eller sport?



Rollekort A
Pernille

Religion/
Livssyn

• Kristen: kristne værdier og traditioner er 
betydningsfulde

• Alle religioner skal kunne leve side om side, 
også i skolen

• Fællesskab og ligeværd er kristendommens 
vigtigste værdier

Værdier i spil • Føler sig som lærer forpligtet til at inkludere 
alle elever i lejrskolens aktiviteter

• Det er godt for fællesskabet, at elever med 
forskellige religioner lærer om hinandens 
tro 

Forslag til replikker • Det er på tide at eleverne også lærer noget 
om hinduisme

• Eleverne kan selv om, hvad de vil lægge i de 
hinduistiske udtryk, de er ikke farlige

• Jeg mener, at elever bedst lærer om andres 
religion ved at deltage i deres religiøse 
arrangementer

Løsningsforslag Vi fortsætter med fælles morgenyoga, og gør 
det tydeligt for alle, at man kan lade være med 
at sige gudenavnene

Rollespillet: Jens, Pernille, Shiva og Lauritz mødes og diskuterer om morgenyogaen 
skal stoppes? Kan yogaen fortsætte uden mantraer eller skal der laves en alternativ 
aktivitet som løb eller sport

Pernille: Lærer
Hovedværdi: Lighed mellem religionerne og plads til alle i skolens 
arrangementer



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Den første dag på lejrskolen hvor eleverne skal starte dagen med en 
fælles yogatime, giver Pernille en kort introduktion til klassen. Hun fortæller lidt om 
yogaen og om betydningen af at krop og sind er forbundet, når man dyrker sport. 
Derfor er det godt med gymnastik og strækøvelser til kroppen og meditation og 
afslapning til sindet.

Pernille har aftalt med klassens hinduistiske pige, Shiva, som også dyrker yoga, at 
hun skal være medinstruktør. Shiva overtager instruktionen og fortæller eleverne, 
at de skal sætte sig med krydsede ben og trykke håndfladerne mod hinanden foran 
brystet med tommelfingrene mod brystbenet for at aktivere sindets nerve og berol-
ige sindet. Samtidig skal de sammen sige mantraet: ”ONG NAMO GURUDEV NAMO”. 
Hun forklarer, at det betyder: ”Jeg bøjer mig for min indre lærer og vejen til mere 
bevidsthed.” Pernille tilføjer, at mantraer ifølge hinduismen er kraftfulde værktøjer 
til at rense og skabe balance i et menneskes sind.

Lauritz kommer fra en familie, hvor man indimellem går i kirke, og hans mor er 
medlem af menighedsrådet.  Han har ofte hørt hende udtale sig kritisk over for 
mindfulness og yoga. Til sidst bliver han frustreret: ”Det her kan jeg ikke. Jeg kan 
ikke sidde og sige hinduistiske gudenavne, når jeg ikke tror på dem!” Pernille 
forsøger at berolige Lauritz og siger, at han bare kan lade være med at sige ordene. 
Lauritz går ud og får fat i Jens. De bliver enige om at tage diskussionen med Pernille 
og Shiva bagefter.

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Shiva (elev) Hindu Verden er fyldt med 
guddommelige energier 
uanset om du tror det

D: Lauritz (elev) Kristen Kristendommen er sand-
heden for mig



Rollekort B
Jens

Religion/
Livssyn

• Religion er menneskets egne fantasier om 
Gud 

• Religion har skabt mere krig end fred på 
jorden

• Religiøse regler skal underordnes dansk 
kultur i skolen

Værdier i spil • Gymnastik og idræt er vigtige fag for alle 
elever

• Meditation og yoga hører ikke til i skolen

Forslag til replikker • Skolen skal ikke gøres til et multireligiøst 
minisamfund

• Man skal kalde en spade for en spade – og 
yoga med gudenavne som mantra er reli-
gion og ikke gymnastik

• Det er vigtigt at lære at leve sammen uden 
religion i skolen

Løsningsforslag Ny aktivitet om morgenen: Fælles motion. Fx en 
løbetur, fysiske lege eller sport

Rollespillet: Jens, Pernille, Shiva og Lauritz mødes og diskuterer om morgenyogaen 
skal stoppes? Kan yogaen fortsætte uden mantraer eller skal der laves en alternativ 
aktivitet som løb eller sport

Jens: Lærer
Hovedværdi: Religion er en privat sag og hører ikke til i det offentlige rum



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Den første dag på lejrskolen hvor eleverne skal starte dagen med en 
fælles yogatime, giver Pernille en kort introduktion til klassen. Hun fortæller lidt om 
yogaen og om betydningen af at krop og sind er forbundet, når man dyrker sport. 
Derfor er det godt med gymnastik og strækøvelser til kroppen og meditation og 
afslapning til sindet.

Pernille har aftalt med klassens hinduistiske pige, Shiva, som også dyrker yoga, at 
hun skal være medinstruktør. Shiva overtager instruktionen og fortæller eleverne, 
at de skal sætte sig med krydsede ben og trykke håndfladerne mod hinanden foran 
brystet med tommelfingrene mod brystbenet for at aktivere sindets nerve og berol-
ige sindet. Samtidig skal de sammen sige mantraet: ”ONG NAMO GURUDEV NAMO”. 
Hun forklarer, at det betyder: ”Jeg bøjer mig for min indre lærer og vejen til mere 
bevidsthed.” Pernille tilføjer, at mantraer ifølge hinduismen er kraftfulde værktøjer 
til at rense og skabe balance i et menneskes sind.

Lauritz kommer fra en familie, hvor man indimellem går i kirke, og hans mor er 
medlem af menighedsrådet.  Han har ofte hørt hende udtale sig kritisk over for 
mindfulness og yoga. Til sidst bliver han frustreret: ”Det her kan jeg ikke. Jeg kan 
ikke sidde og sige hinduistiske gudenavne, når jeg ikke tror på dem!” Pernille 
forsøger at berolige Lauritz og siger, at han bare kan lade være med at sige ordene. 
Lauritz går ud og får fat i Jens. De bliver enige om at tage diskussionen med Pernille 
og Shiva bagefter.

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Shiva (elev) Hindu Verden er fyldt med 
guddommelige energier 
uanset om du tror det

D: Lauritz (elev) Kristen Kristendommen er sand-
heden for mig



Rollekort C
Shiva

Religion/
Livssyn

• Kommer fra en indisk familie, der er praktiseren-
de hinduer

• Hun er vant til at tilhøre et lille religiøst mindre-
tal 

• Shivas familie har aldrig oplevet det som et 
problem at bo i Danmark og være hindu. I hen-
des tro fører alle veje til den samme gud. Hun 
kalder guden Brahman, men guden kan også 
kaldes Jesus, Allah eller Jehova

Værdier i spil • Alle livssyn og religioner bør kunne få plads i 
skolen

• Religion er en vigtig del af en persons identitet

Forslag til replikker • Min religion er ikke farlig, det er kun gode ener-
gier, der aktiveres gennem yoga

• Man lærer ikke hvad hinduisme virkelig er, hvis 
ikke man tør være med til hinduismens aktivi-
teter

• Hvis nogen er bange for at være med til yogaen, 
behøver det ikke gå ud over de andre, der gerne 
vil være med

Løsningsforslag De, der har lyst, fortsætter med yoga om morgenen

Rollespillet: Jens, Pernille, Shiva og Lauritz mødes og diskuterer om morgenyogaen 
skal stoppes? Kan yogaen fortsætte uden mantraer eller skal der laves en alternativ 
aktivitet som løb eller sport

Shiva: elev
Hovedværdi: Verden er fyldt med guddommelige energier uanset om du tror 
det



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Den første dag på lejrskolen hvor eleverne skal starte dagen med en 
fælles yogatime, giver Pernille en kort introduktion til klassen. Hun fortæller lidt om 
yogaen og om betydningen af at krop og sind er forbundet, når man dyrker sport. 
Derfor er det godt med gymnastik og strækøvelser til kroppen og meditation og 
afslapning til sindet.

Pernille har aftalt med klassens hinduistiske pige, Shiva, som også dyrker yoga, at 
hun skal være medinstruktør. Shiva overtager instruktionen og fortæller eleverne, 
at de skal sætte sig med krydsede ben og trykke håndfladerne mod hinanden foran 
brystet med tommelfingrene mod brystbenet for at aktivere sindets nerve og berol-
ige sindet. Samtidig skal de sammen sige mantraet: ”ONG NAMO GURUDEV NAMO”. 
Hun forklarer, at det betyder: ”Jeg bøjer mig for min indre lærer og vejen til mere 
bevidsthed.” Pernille tilføjer, at mantraer ifølge hinduismen er kraftfulde værktøjer 
til at rense og skabe balance i et menneskes sind.

Lauritz kommer fra en familie, hvor man indimellem går i kirke, og hans mor er 
medlem af menighedsrådet.  Han har ofte hørt hende udtale sig kritisk over for 
mindfulness og yoga. Til sidst bliver han frustreret: ”Det her kan jeg ikke. Jeg kan 
ikke sidde og sige hinduistiske gudenavne, når jeg ikke tror på dem!” Pernille 
forsøger at berolige Lauritz og siger, at han bare kan lade være med at sige ordene. 
Lauritz går ud og får fat i Jens. De bliver enige om at tage diskussionen med Pernille 
og Shiva bagefter.

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Shiva (elev) Hindu Verden er fyldt med 
guddommelige energier 
uanset om du tror det

D: Lauritz (elev) Kristen Kristendommen er sand-
heden for mig



Rollekort D
Lauritz

Religion/
Livssyn

• Jeg tror på én Gud, kristendommens gud
• Det er forkert at åbne sig for en religion, som 

man ikke tror siger sandheden
• Andre religioner kan være overtro og det skal 

man ikke fylde sig med og blive forvirret af

Værdier i spil • I skolen skal man kun lære om andre religioner, 
ikke deltage i deres aktiviteter

• Man har pligt til at sige fra over for det, det er 
forkert

Forslag til replikker • Jeg er ikke bange for at lave selve yoga-øvel-
serne, men jeg vil ikke bruge hinduistiske 
mantraer

• Jeg forlanger heller ikke at elever, der ikke er 
kristne skal sige ”Jesus Kristus”, når de har idræt

• Shiva må gerne fortælle os andre i klassen om 
sin tro i en kristendomstime, så vi bedre kan 
forstå hende

Løsningsforslag Ny aktivitet om morgenen: Fælles motion. Fx en 
løbetur, fysiske lege eller sport

Rollespillet: Jens, Pernille, Shiva og Lauritz mødes og diskuterer om morgenyogaen 
skal stoppes? Kan yogaen fortsætte uden mantraer eller skal der laves en alternativ 
aktivitet som løb eller sport

Lautitz: elev
Hovedværdi: Kristendommen er sandheden



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker
Optakt: Den første dag på lejrskolen hvor eleverne skal starte dagen med en 
fælles yogatime, giver Pernille en kort introduktion til klassen. Hun fortæller lidt om 
yogaen og om betydningen af at krop og sind er forbundet, når man dyrker sport. 
Derfor er det godt med gymnastik og strækøvelser til kroppen og meditation og 
afslapning til sindet.

Pernille har aftalt med klassens hinduistiske pige, Shiva, som også dyrker yoga, at 
hun skal være medinstruktør. Shiva overtager instruktionen og fortæller eleverne, 
at de skal sætte sig med krydsede ben og trykke håndfladerne mod hinanden foran 
brystet med tommelfingrene mod brystbenet for at aktivere sindets nerve og berol-
ige sindet. Samtidig skal de sammen sige mantraet: ”ONG NAMO GURUDEV NAMO”. 
Hun forklarer, at det betyder: ”Jeg bøjer mig for min indre lærer og vejen til mere 
bevidsthed.” Pernille tilføjer, at mantraer ifølge hinduismen er kraftfulde værktøjer 
til at rense og skabe balance i et menneskes sind.

Lauritz kommer fra en familie, hvor man indimellem går i kirke, og hans mor er 
medlem af menighedsrådet.  Han har ofte hørt hende udtale sig kritisk over for 
mindfulness og yoga. Til sidst bliver han frustreret: ”Det her kan jeg ikke. Jeg kan 
ikke sidde og sige hinduistiske gudenavne, når jeg ikke tror på dem!” Pernille 
forsøger at berolige Lauritz og siger, at han bare kan lade være med at sige ordene. 
Lauritz går ud og får fat i Jens. De bliver enige om at tage diskussionen med Pernille 
og Shiva bagefter.

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

A: Pernille (lærer) Kristen Lighed mellem religion-
erne og plads til alle i 
skolens arrangementer

B: Jens (lærer) Ikke-religiøs Religion er en privat sag 
og hører ikke til i det 
offentlige rum

C: Shiva (elev) Hindu Verden er fyldt med 
guddommelige energier 
uanset om du tror det

D: Lauritz (elev) Kristen Kristendommen er sand-
heden for mig



II. Præsentation af gruppernes løsningsforslag for klassen (fælles 
samling)
     7.   Alle grupper præsenterer deres fælles løsningsforslag for klassen.    

Præsentationen består af følgende:

• Oplæsning af casens optakt
• Oplæsning af gruppens fælles løsning og de to argumenter
• Spørgsmål og diskussion af løsningen i klassen

III. Er casen relevant på jeres skole? (gruppearbejde)

     8.   Gå tilbage til jeres rollespilsgruppe. Diskuter følgende spørgsmål.                          
           Her skal I ikke forsøge at blive enige, for det kan nemt være, at I                                                                              
           vil tænke noget meget forskelligt.

A - For meget religion
Har du oplevet at religion på skolen var grænseoverskridende, altså ”for 
meget”. Det kan jo både skyldes, at det virkelig var for meget eller at 
nogen er urimelig overfølsom over for religion. Tal sammen om det og se 
om begrebskortene kan hjælpe jer.

B - For lidt religion
Synes du, at man i skolen mangler at lære noget mere om religion og om 
religiøse mennesker, så man bedre kan forstå andre mennesker, fx også 
nogle af dine klassekammerater. Eller bedre kan forstå sin egen religion?

Bemærk:
I projektets sidste fase kommer det til at handle om problemer omkring 
religion, som findes på jeres skole, i jeres nærområde eller kommune. Hvis 
I lige nu for lidt siden talte om et konkret problem hos jer, er det en god 
idé at skrive det ned og gemme notatet til fase 6. Giv det også til læreren.



OPGAVER   
Morgenyoga på lejrskolen – mandag
Opgaver til opfølgning på rollespillet:

I. Find frem til et fælles løsningsforslag (gruppearbejde)
1. Bliv i jeres rollespilsgruppe og brug et par minutter på at skrive 

hver jeres personlige løsningsforslag til casen ned. 
2. Find et eller flere begrebskort, som I kan bruge, når I præsenterer 

jeres forslag for hinanden i gruppen.
3. Præsentér jeres forslag for hinanden og spørg ind til hinandens 

begrundelser og holdninger.
4. Find frem til en fælles løsning, som alle i gruppen synes er fair. I 

skal tale jer frem til en løsning, som I kan blive enige om. Måske 
bliver det et helt nyt forslag. 

5. Skriv forslaget ned sammen med to begrundelser, for at I valgte 
dette forslag. 

6. Aftal hvem der skal præsentere forslaget for klassen.


