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Introduktion til materialet
Om materialet

Kære underviser
Dette undervisningsmateriale er udviklet som et supplement til
forestillingen ”Hellig Krig” og kan bruges til undervisning på gymnasialt niveau. Med afsæt i bekendtgørelsen om de gymnasiale
uddannelser har undervisningsmaterialet både et dannende og et
uddannende formål og er udarbejdet ud fra evalueringsparametrenefor læremidler på læremiddeltjek.dk.
Med undervisningsmaterialet kommer de studerende til at arbejde
med informationssøgning og -bearbejdning, analyse, tolkning og
vurdering af forskellige medier, diskussions- og refleksionsøvelser,
skriveøvelser, kropslige og kreative opgaver inden for fagene dansk,
dramatik, historie, filosofi, samfundsfag, psykologi og religion.
I første del af undervisningsmaterialet opsummeres forestillingens handling, og væsentlige hovedtemaer og -problematikker diskuteres og analyseres i relation til nutidige forhold.
I anden del opnås en faglig indsigt i emnet, der beskæftiger sig med
betydningen af begrebet hellig krig i en samfundsfaglig og h
 istorisk
kontekst.
I tredje del diskuteres emnet hellig krig ud fra vurderinger og refleksioner, der kræver elevernes aktive kritiske stillingtagen.

Om danskdansk

Om forestillingen

danskdansk, etableret i 2009, skaber samfundsrelevante forestillinger, der afspejler mangfoldigheden i Danmark i dag. Teatret vil
være et inkluderende teater, der hele tiden sigter efter at komme
sit publikum nærmere i valget af fortællinger og i mødet med dem.
Fortællingerne drejer sig om dansk identitet og samfund, og er et
møde, som inddrager og udfordrer publikum. Den kunstneriske
ledelse består af skuespiller Sandra Yi Sencindiver.

”Hellig Krig” er en satirisk forestilling om hvordan vi, i vores frustration over at vi ikke kan forstå eller hamle op med den ultimative
og fundamentalistiske tro, forsøger at trække den ned på vores
niveau. Det er en fortælling om den vestlige desperation over,
at humanismen alligevel IKKE har sejret, og om at vi i de sidste
desperate krampetrækninger ender med at gøre vold på vores egne
forestillinger om, at alle mennesker er lige, når vi gør forsøg på at
forklare det uforklarlige. ”Hellig Krig” skildrer derfor den evinde
lige tolerances naivitet og den virkelige verdens opråb. Forestillingen har form af en podcast, som performes live på scenen.
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Læringsteori og formål
Formål i henhold til STX-bekendtgørelsen

I henhold til gymnasiebekendtgørelsens formål at ”forberede
eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i
et samfund med frihed og folkestyre” (retsinformation.dk) lægger
opgaverne og øvelserne i dette materiale op til, at eleverne lærer at
reflektere over, udtrykke sig og vurdere egne og andres holdninger
til historiske og samfundsrelevante problematikker.
Derudover indeholder materialet en varieret række af opgaver og
øvelser (se under afsnittet ”Om materialet”), som involverer arbejde individuelt og i grupper og udfordrer eleven indenfor mange forskellige kompetencefelter. Opgaveudbyttet efterkommer bekendtgørelsens krav om, at uddannelsen skal ”udvikle elevernes kreative
og innovative evner og deres kritiske sans” og hjælper samtidigt
eleverne til at ”opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til
selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale”
(retsinformation.dk).

Æstetiske læreprocesser

Undervisningsmaterialet er udarbejdet ud fra en læringsteori om
æstetiske læreprocesser og æstetisk erkendelse. Begreberne dækker over processer, der inddrager det lærende subjekt som et, der bidrager til at skabe betydning (Fink-Jensen og Nielsen 2009)1.
Undervisningsmaterialet tilstræber altså, at eleven inddrages i en
skabende eller formgivende proces, som munder ud i en form for
produkt. Det er forståelsen af læring, som noget der sker, når mennesker interagerer med deres omverden, som ligger til grund for
undervisningsmaterialet.
Med afsæt i allerede opnåede personlige erfaringer opstår viden
ifølge John Dewey, når eksisterende erfaringer ”kommer til kort”
eller forstyrres af uvished. Heri opstår motivationen til at eksperimentere, undersøge og udforske uvisheden eller problemet. I en
sammenhængende proces sker læringen i et dialektisk samspil mellem krop og intellekt – altså mellem fysisk afprøvning/udforskning
og en kognitiv refleksion, som giver situationen mening (Sandager
2009)2. Det er altså gennem vores sansning af verden, at vi kan erkende den.
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Den fælles æstetisk oplevelse med teaterforestillingen ”Hellig
Krig” udgør et godt fundament for at vække elevernes forundring
og motivation til at udforske og undersøge emnet hellig krig. Derudover er opgaverne og øvelserne i dette materiale udarbejdet efter en
struktur, som understøtter en æstetisk læreproces:
— 1. Opgaverne og øvelserne i dette undervisningsmateriale har
”anker” i noget æstetisk eller sanseorienteret (digte, tekster, film,
billeder, skabende og formgivende processer o.l.), som forsøger
at tale til og udfordre elevernes personlige erfaringer, følelser og
uvished for dermed at motivere eleverne til at undersøge og udforske emnet.
— 2. Opgaverne og øvelserne lægger op til en refleksionsproces,
hvor det udforskede område diskuteres, analyseres og vurderes
for at give sanseoplevelsen mening og dermed skabe nye erkendelser.

1. F
 ink-Jensen, Kirsten & Nielsen, Anne Maj, 2009: Æstetiske læreprocesser – i teori og
praksis. Billesø og Baltzer. S. 194.
2. S
 andager, Karen, 2009: Æstetiske læreprocesser og flerdimensionel læring, in Bredde og
dybde i undervisningen – æstetiske læreprocesser. UC Vest Press. S. 21.
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Brug af materialet
Strukturering af undervisningsforløbet

Undervisningsmaterialet kan bruges på flere forskellige måder alt
efter tidshorisont og fagrelevans.
Som underviser kan du arbejde med materialet i sin fulde længde
fra start til slut, så eleverne får berørt mange fagfelter, opgavetyper
og kompetencefelter. Denne brug af materialet lægger mest op til et
langt forløb så som projektuger eller lignende.
Som underviser kan du også udvælge enkelte opgaver og sammensætte et forløb, så det passer tidsmæssigt, kompetencemæssigt og
indholdsmæssigt til den enkelte klasse. Har I begrænset tid, kan det
være en fordel at plukke én opgave fra hver del af materialet.
En mulighed er også at lade sig inspirere af undervisningsmaterialet til at lave sine egne opgaver/øvelser. Brug f.eks. rammen fra en
opgave for selv at udarbejde indhold/historier/dilemmaer og for
selv at finde citater, artikler og eksempler.

Har du kun 1 lektion á 1,5 time?

Herunder er der forslag til sammensætninger af opgaver og øvelser
hvis I kun har 1 lektion til rådighed:
DANSK Giv opgave 1 som lektie lige efter I har set forestillingen.
Arbejd herefter enten med opgave 2 eller 3.
Hvis der er tid, kan I arbejde med opgave 9.
HISTORIE Giv opgave 1 som lektie lige efter I har set forestillingen.
Arbejd herefter med opgave 4 eller se blot videoklippet derfra og
find herefter en fælles definition af begreberne hellig krig og jihad.
Arbejd herefter enten med opgave 5 eller 6.
Hvis der er tid, kan I arbejde med opgave 10.
SAMFUNDSFAG Giv opgave 1 som lektie lige efter I har set forestillingen. Arbejd herefter enten med opgave 7 eller 10.
Hvis der er tid, kan I arbejde med opgave 11.
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RELIGION Giv opgave 1 som lektie lige efter I har set forestillingen. Arbejd herefter med opgave 4 eller se blot videoklippet derfra
og find herefter en fælles definition af begreberne hellig krig og jihad. Arbejd herefter med opgave 6.
Hvis der er tid, kan I arbejde med opgave 11.
DRAMATIK Giv opgave 1 som lektie lige efter I har set forestillingen. Arbejd herefter enten med opgave 2 eller 3 og derefter opgave
12.
PSYKOLOGI Giv opgave 1 som lektie lige efter i har set forestillingen. Arbejd herefter med opgave 3 og derefter opgave 10.
FILOSOFI Giv opgave 1 som lektie lige efter i har set forestillingen.
Arbejd herefter med opgave 4 og derefter opgave 8.
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Forslag til undervisningsstruktur
1. Introduktion af tema, dagsorden og formålet med
undervisningen
2. Temaetablering

Start med kort at ”sætte scenen” eller at spore eleverne ind på det
pågældende tema ved f.eks. at læse et digt/en kort tekst, at spille et
stykke musik/en lydfil, at vise et billede eller andet lignende, som
har en kobling til undervisningens tema. Tag gerne udgangspunkt
i tekstuddrag, artikler eller billeder fra undervisningsmaterialet.
På den måde sætter man gang i elevernes associationer, følelser og
erfaringer, der allerede fra start etablerer et fælles udgangspunkt og
nysgerrighed på emnet.

3. Hovedindhold

Arbejd med det planlagte undervisningsforløb.

4. Evaluering

Slut timen af med en kort snak om, hvordan eleverne synes undervisningen har været, og hvad de har fået ud af forløbet.

Materialer

Herunder er der en liste over alle de materialer man kan få brug for
i arbejdet med undervisningsmaterialet.
— Noget at skrive med og på: Papir og blyant, computer, iPad e.l.
— Stole
— Print af kopiarkene og evt. print af undervisningsmaterialet til
eleverne
— Et stopur eller et ur med sekundviser
— Projektor og lærred
— Avisartikler om emnet hellig krig i papirform
— En liste med en række udsagn om emnet hellig krig
— Filmserien: ”På sporet af den hellige krig” på
www.filmcentralen.dk/undervisning
— Noget at søge information med så som computer, iPad,
smartphones e.l.
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Opgave- og øvelsesopbygning
Teksttype

Opgavetype

Kan bruges til
forberedelse af
undervisningsforløb

2

Diskutionsspørgsmål til opgaven eller øvelsen.
Disse kan diskuteres i klassen, bruges til
små gruppediskussioner lægge op til at
eleverne selv undersøger og finder info om
spørgsmålene på nettet e.l.

Eksempelvis
Hassan: ”Problemet er, at de vestlige normer leder verden i fordærv og Koranen fortæller
islamisterne, at de må gøre noget ved det”
Interviewer: ”Problemet er, at polariseringen af befolkningen driver muslimer ud i terror, fordi de
ikke føler sig velkomne i Danmark”.

Analyse- og diskussionsopgave
HVAD ER PROBLEMET?

— Efter 5 min. bytter de roller og laver øvelsen igen.
— Herefter skal hver gruppe notere 2-5 af de vigtigste hovedproblematikker i forestillingen.
Hvilke problematikker rejser forestillingen, hvem eller hvad er skyld i disse problematikker?

Materialer Noget at skrive med og på.
Mest relevante fag Dansk og dramatik.
Formål Denne øvelse har til formål at skærpe elevernes
kritisk-analytiske blik på fiktive værker med henblik på at
kunne indkredse hovedproblematikkerne. På den måde fremmes elevernes evne til at orientere sig i deres omverden.

MANUSKRIPTUDDRAG

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
— Kan forestillingen sige noget om den fremtid eller de fremtidige problematikker, vi går i
møde?
— Hvad synes I overordnet om forestillingen? Kunne I lide den? Blev I provokeret?
Var den skræmmende? Har I fået et ændret perspektiv på problematikken?
Hvilke følelser sad i tilbage med?

Læses
højt i
klassen

Interviewer: Hør nu her, det er vores skyld. Det hele. Vi kan ikke bebrejde dem, at de ikke føler
sig velkomne. Og at de derfor føler sig tvunget til at reagere udad. Beviset er de frustrerede, unge
mænd: Uden religion og tro. De tilslutter sig af frustration.
Hassan: De frustrerede, unge mænd: De hader dem!
Interviewer: Hader dem?
Hassan: Ja, I virkeligheden hader de dem: De ødelægger det for dem, når de pibler frem af deres
huller.
Interviewer: Fordi de afslører dem?
Hassan: Nej, fordi de reducerer dem til simplificerede eksempler på marginaliserede mennesker
uden muligheden for at se klart og træffe valg i livet. ”Sociale tabere,” kalder i dem. ”Stakler,” kalder i dem. Men de er ikke stakler. De er ikke sociale tabere. De er voksne mennesker med selvstændighed og omtanke, og de gjorde det, fordi de hellige tekster beordrer dem til det. Fordi deres Gud
beordrer dem til det.
Interviewer: Nej, de gjorde ej.
”Hellig Krig”/Teatergrad

ØVELSE

— Eleverne sætter sig sammen i grupper af 2.
— Den ene skal være intervieweren, den anden skal være Hassan fra forestillingen.
— Med udgangspunkt i deres rollers holdning ud fra ovenstående citat har de 3-5 min. til
skiftevis at opstille en problematik.

— Hvad betyder det at se et podcast-teaterstykke om emnet frem for at læse en avisartikel,
en fagbog, e.l.? Hvad kan teatermediet i forhold til andre medier?
— Hvordan kan forestillingens hovedproblematikker relateres til den virkelighed og hverdag
vi befinder os i?
— Er der behov for, at man laver teater om hellig krig og terrorisme? Hvis ja, hvorfor?

”Det er min tro, at kunsten skal tage de besværlige diskussioner og i den forbindelse synes jeg forholdet til radikal islam
er meget aktuelt. Præmissen for at lave forestillingen var, at
jeg skulle gå ind i det uden nogen forudantagelser og uden at
ligge under for den gængse sociale analyse af islamister som
værende mennesker, der føler sig udstødt. I alle de interviews
med islamister og imamer, jeg lavede forud for manuskriptskrivningen, mødte jeg nemlig kun den indstilling, at de ikke
accepterede den socialanalyse. De tror på noget, der er større
end det, jeg tror på. Verden er uretfærdig og Allah er den eneste, der kan fikse den. Koranen fortæller dem, hvad de skal
gøre. Jeg skulle vride armen om på mig selv for at acceptere
det for det, det er.”
Hassan Preisler/forfatter
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Indikerer hvad
tekstboksen
skal bruges til

14

Interview med manuskript
forfatter Hassan Preisler til
inspiration
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Hellig
Krig
FORESTILLINGEN
HVAD HANDLEDE DEN
EGENTLIG OM?
I teaterforestillingen Hellig Krig rejser en klassisk humanistisk forfatter i fodsporene på de terrorister, der har udført et spektakulært
og koordineret angreb på Danmark. Hans perspektiv indeholder
den samme arrogance, som vi oplever, hver gang vi forsøger at forklare det, vi ikke forstår: ”Terroristerne er en flok socialt marginaliserede stakler!” Men undervejs bliver hans holdning konfronteret
med en virkelighed, der fortæller ham noget andet, og langsomt
åbnes hans øjne for det absurde i at insistere på, at hans perspektiv
kan tvinges ned over ethvert menneske. Ligeledes opdager han,
hvilken befrielse, der ligger i at overgive sig fuldt ud til troen og
dens retningslinjer.

”Teatret skal aktivere os åndeligt og følelsesmæssigt. Hvis de
svære diskussioner skal tages, bliver man nødt til at lave teater uden en moralsk ambition.”
Hassan Preisler/forfatter
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Forslag til Lektie!
Denne opgave kan
eventuelt gives
som lektie lige efter
man har set
forestillingen

Analyseopgave
RESUMÉ

Materialer Noget at skrive med og på.
Mest relevante fag Historie, samfundsfag, religion, dansk,
dramatik, filosofi og psykologi.
Formål Denne opgave handler om at genfortælle handlingen
i forestillingen og eventuelt indføre de elever, der ikke har
set forestillingen i handlingen. Derudover kan opgaven aktivere
eleverne til at tænke i analyse af stykket og få sat ord på
tolkninger og opfattelser af stykket.

FORØVELSE

— Start med at spore ind på forestillingens handling med en hurtig fortælleøvelse:
— Underviseren peger på en af eleverne, som skal starte med at fortælle om forestillingen.
Hver enkelt elev skal fortælle i max. 10-20 sekunder.
— Underviseren peger på en ny som fortsætter med at fortælle.
— Det er vigtigt, at den der fortæller, ikke går i stå i fortællingen.
— Fortsæt indtil I synes, I er kommet omkring forestillingens
handling.

OPGAVE

— Skriv hver især et resumé af forestillingen. Resuméet må ikke 
fylde mere end en halv A4 side og må gerne indeholde detaljer, som ikke indgik i fortælleøvelsen.
— Hvis der er elever, som ikke har set forestillingen, skal de hver især udarbejde et resumé
sammen med en, der har set forestillingen. Den, der ikke har set forestillingen, har til opgave,
at spørge ind til handlingen og at hjælpe med at skære resuméet ind til benet.
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Analyse- og diskussionsopgave
HVAD ER PROBLEMET?

Materialer Noget at skrive med og på.
Mest relevante fag Dansk og dramatik.
Formål Denne øvelse har til formål at skærpe elevernes
kritisk-analytiske blik på fiktive værker med henblik på at
kunne indkredse hovedproblematikkerne. På den måde fremmes elevernes evne til at orientere sig i deres omverden.

MANUSKRIPTUDDRAG

Læses
højt i
klassen

	Interviewer: Hør nu her, det er vores skyld. Det hele. Vi kan ikke bebrejde dem, at de ikke føler
sig velkomne. Og at de derfor føler sig tvunget til at reagere udad. Beviset er de frustrerede, unge
mænd: Uden religion og tro. De tilslutter sig af frustration.
Hassan: De frustrerede, unge mænd: De hader dem!
Interviewer: Hader dem?
	Hassan: Ja, I virkeligheden hader de dem: De ødelægger det for dem, når de pibler frem af deres
huller.
Interviewer: Fordi de afslører dem?
	Hassan: Nej, fordi de reducerer dem til simplificerede eksempler på marginaliserede mennesker
uden muligheden for at se klart og træffe valg i livet. ”Sociale tabere,” kalder i dem. ”Stakler,” kalder i dem. Men de er ikke stakler. De er ikke sociale tabere. De er voksne mennesker med selvstændighed og omtanke, og de gjorde det, fordi de hellige tekster beordrer dem til det. Fordi deres Gud
beordrer dem til det.
Interviewer: Nej, de gjorde ej.
”Hellig Krig”/Teatergrad


ØVELSE

— Eleverne sætter sig sammen i grupper af 2.
— Den ene skal være intervieweren, den anden skal være Hassan fra forestillingen.
— Med udgangspunkt i deres rollers holdning ud fra ovenstående citat har de 3-5 min. til
skiftevis at opstille en problematik.
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Eksempelvis
	Hassan: ”Problemet er, at de vestlige normer leder verden i fordærv og Koranen fortæller
islamisterne, at de må gøre noget ved det”
	Interviewer: ”Problemet er, at polariseringen af befolkningen driver muslimer ud i terror, fordi de
ikke føler sig velkomne i Danmark”.
— Efter 5 min. bytter de roller og laver øvelsen igen.
— Herefter skal hver gruppe notere 2-5 af de vigtigste hovedproblematikker i forestillingen.
Hvilke problematikker rejser forestillingen, hvem eller hvad er skyld i disse problematikker?

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
— Kan forestillingen sige noget om den fremtid eller de fremtidige problematikker, vi går i
møde?
— Hvad synes I overordnet om forestillingen? Kunne I lide den? Blev I provokeret?
Var den skræmmende? Har I fået et ændret perspektiv på problematikken?
Hvilke følelser sad i tilbage med?
— Hvad betyder det at se et podcast-teaterstykke om emnet frem for at læse en avisartikel,
en fagbog, e.l.? Hvad kan teatermediet i forhold til andre medier?
— Hvordan kan forestillingens hovedproblematikker relateres til den virkelighed og hverdag
vi befinder os i?
— Er der behov for, at man laver teater om hellig krig og terrorisme? Hvis ja, hvorfor?



”Det er min tro, at kunsten skal tage de besværlige diskussioner og i den forbindelse synes jeg forholdet til radikal islam
er meget aktuelt. Præmissen for at lave forestillingen var, at
jeg skulle gå ind i det uden nogen forudantagelser og uden at
ligge under for den gængse sociale analyse af islamister som
værende mennesker, der føler sig udstødt. I alle de interviews
med islamister og imamer, jeg lavede forud for manuskriptskrivningen, mødte jeg nemlig kun den indstilling, at de ikke
accepterede den socialanalyse. De tror på noget, der er større
end det, jeg tror på. Verden er uretfærdig og Allah er den eneste, der kan fikse den. Koranen fortæller dem, hvad de skal
gøre. Jeg skulle vride armen om på mig selv for at acceptere
det for det, det er.”
Hassan Preisler/forfatter
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Analyseopgave
ROLLEMODELLER

Materialer Udprint af kopiark 1, så alle grupper kan få et hver.
Mest relevante fag Dansk, dramatik og psykologi.
Formål Denne opgave har til formål at opøve eleverne i
analytiske kompetencer og at få dem til at reflektere over
karakterernes/rollernes relationer og betydning for handlingen
i forestillingen.

I forestillingen møder vi mange forskellige roller, som har mere
eller mindre plads i fortællingen. Vi møder blandt andet Hassan,
som er forfatter til forestillingen, hans mor, en imam og en gruppe
terrorister.

OPGAVE

— I grupper af 2-3 personer skal eleverne udfylde og besvare kopiark 1.
— Når kopiarket er udfyldt, skal alle individuelt vælge en karaktertype og en dertilhørende
konflikt.

DANSK

— Skriv herefter hver især en litterær artikel, et essay eller en kronik ud fra denne karakter
types syn på konflikten. Diskuter hvilke relationer, sociale mønstre, samfundsstrukturer e.l.
som har indflydelse på konflikten ifølge den valgte karakters synspunkt.

DRAMATIK/PSYKOLOGI

— Eleverne grupperes efter den karaktertype de har valgt. Hver gruppe skal finde 2-4 spørgsmål
til hver af karaktertyperne. Eksempelvis: Hassan hvori bunder dit had/kærlighedsforhold til
islam? Hvor er du født og opvokset? Hvordan var din barndom? Osv.
— Alle sætter sig i en rundkreds.
— Hver karaktertypegruppe skal nu én efter én sætte sig i midten af kredsen, hvorefter de andre
interviewer gruppen med de forberedte spørgsmål.

Fortsæt eventuelt med en klassisk dramaanalyse eller et forløb,
hvor I arbejder med politisk teater eller radiodrama.
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HELLIG KRIG
HVAD?
Hellig krig. Det siger vel sig selv? Det er en krig, der er hellig – altså
en religiøs krig, som Gud har velsignet. Er det ikke?
Hvor stammer begrebet egentlig fra, og hvilke eksempler på hellig
krig, har vi set i menneskets historie? Hvordan bliver begreberne
hellig krig og korstog brugt af medierne til at beskrive nutidige
krigskonflikter?

”Det kræver mod at tro, fordi det kræver et fundamentalt
ansvar. Det kræver ikke så meget mod at tvivle. I tvivlen lever
man ligesom en ræv. Der er altid masser af udgange, man kan
benytte. Når jeg møder mennesker, der tror, er de for mig at
se kravlet op ad rævegraven.”
Hassan Preisler/forfatter
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Refleksions- og definitionsøvelse

HURTIGSKRIVNING

Materialer Noget at skrive med og på, et ur til underviseren, en
projektor og et lærred, en computer e.l. til at søge information
på.
Mest relevante fag Historie, samfundsfag, religion, dansk,
dramatik, filosofi og psykologi.
Formål Denne øvelse har til formål at få eleverne til at reflektere
over og spore dem ind på, hvad begrebet hellig krig betyder.

FORØVELSE

— Alle elever sidder klar med noget at skrive med og på.
— Inden de går i gang, forklares øvelsen, og underviseren læser reglerne for øvelsen op:

		
		
		
		
		
		

— Så snart tiden går i gang, skal I skrive, hvad I mener, begrebet hellig krig betyder.
— I skal skrive uden stop og skal fortsætte med at skrive, selvom I løber tør for ideer.
Hvis i løber tør for ideer, må I bare skrive: Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive e.l.
— I skal skrive sammenhængende tekst og ikke i punktform, e.l.
— I skal skrive uden at tænke nærmere over, hvad I skriver. Der er ikke noget, der er
rigtigt eller forkert.
— I skal undlade at gå tilbage i teksten og rette og revidere.
— Et ur indstilles til ca. 3-5 min. og eleverne går i gang med at
skrive.

OPGAVE

— Diskutér løst, hvad klassen forstår ved begrebet hellig krig og på hvilken måde begrebet
adskiller sig eller hænger sammen med begrebet jihad.
— Giv herefter eleverne 10-15 min. til at finde en definition af begreberne hellig krig og 
jihad på internettet.
— Få 2-3 elever til at læse en definition op og fortælle, hvor de har fundet den.
— Bliv enige om nogle definitioner som I skriver på et stykke papir og hænger op.
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HVIS I HAR MERE TID

— Se herefter youtube-videoen: ”Korrekt betydning og fortolkning af jihad omtalt i
Go’ Morgen Danmark” www.youtube.com/watch?v=OXpQpPKioWM
— Diskuter hvorfor der er flere fortolkninger af samme begreb og hvem der har krav på den
rette definition.

FORSLAG TIL VARIATION AF ØVELSEN
DRAMATIK

	I stedet for at lade eleverne skrive deres tanker ned, kan man stille op i en rundkreds og lade én
i midten pege på en elev, som starter med at fortælle ”frit fra leveren”, hvad personen forstår
ved begrebet hellig krig. Eleven i midten bestemmer, hvornår han/hun vil pege på en ny. Hvis
man går i stå i fortællingen, kommer man ind i midten. Fortsæt herefter øvelsen, som beskrevet
ovenfor.

Forslag til lektie!
Giv eventuelt eleverne
til lektie at læse
en uddybende historisk
fagbog, artikel e.l. om
Hellig Krig inden denne
opgave/øvelse.
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5

Informationssøgning
EN HISTORISK LINJE

Materialer Udprint af kopiark 2, computer/iPad/
smartphones/e.l. til informationssøgning.
Mest relevante fag Historie og religion.
Formål Denne øvelse har til formål at give eleverne et historisk
overblik over og en viden om begivenheder og udviklingslinjer,
der har tilknytning til begrebet hellig krig.

OPGAVE

— Eleverne deles ind i 4-5 grupper og kopiarkene deles nogenlunde ligeligt imellem grupperne,
så de hver har 2-3 ark.
— Hver gruppe skal nu svare på spørgsmålene på kopiarkene ud fra informationssøgning på
nettet. Brug evt. artiklen om hellig krig på faktalink.dk.
— Når alle grupperne har svaret på spørgsmålene, præsenteres hver enkelt kopiark i plenum.
— Kopiarkene lægges herefter ned på gulvet, og eleverne bliver enige om, hvilken rækkefølge de
skal ligge i, så de udgør en tidslinje.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
	

— På hvilken måde kan man tale om religionskrige eller hellige krige i dag?
— Fører Islamisk Stat hellig krig? Er der andre, der fører hellig krig?
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Informationstilegnelse
PÅ SPORET AF DEN HELLIGE KRIG

Materialer Projektor og lærred samt noget at skrive med og på.
Mest relevante fag Historie, samfundsfag og religion.
Formål Denne opgave har til formål at give eleverne et faktuelt
indblik i den historiske linje, som har ført til terrororganisationer,
terrorangreb og hellige krige i nyere tid. Derudover bliver de
trænet i at udpege og diskutere væsentlige historiske problematikker og samfundsproblematikker.

OPGAVE

— Eleverne skal være klar til at notere 5-10 uddybende hv-spørgsmål til indholdet i den film
I skal se. Eksempel: Hvordan opstod terrorbevægelsen Al-Qaeda?
— Se én eller flere af filmene i serien ”På sporet af den hellige krig” på filmcentralen.dk.
— Diskuter efterfølgende så mange af elevernes hv-spørgsmål, som I kan nå.

”Vi, i vesten, føler os tvunget til at forklare terror ud fra
sociale perspektiver: ”De andre er udstødte og amputerede
mennesker.” Vi insisterer i grotesk grad. Vi kan ikke håndtere,
at der skulle være anderledes perspektiver på godt og ondt,
rigtigt og forkert end dem, vi har udviklet. Men vi står
i virkeligheden overfor et civilisationssammenstød, der
handler om kultur og idealer, som vi er blinde overfor og
nægter at acceptere.”
Hassan Preisler/forfatter

20

7

Analyseopgave

MEDIER MED MENINGER

Materialer Avisartikler i papirform samt computer/iPads/smartphones/andet der kan bruges til internetsøgning.
Mest relevante fag Historie, samfundsfag, dansk og dramatik.
Formål Denne opgave har til formål at opøve en kritisk-
analytisk tilgang til mediernes fremstilling af emnet hellig krig.
Derudover har opgaven til formål at opøve eleverne i at for
mulere sig sammenhængende og nuanceret ud fra egen tolkning og vurdering.

OPGAVE

— Underviseren finder på forhånd en avisartikel til hver gruppe eller beder eleverne om at finde en avisartikel på infomedia, fakatlink, skoda e.l., som omhandler hellig krig. Artiklen skal
enten printes ud eller kunne hentes ned som fil på computeren.
— Eleverne skal i grupper af 3-4 personer understrege 6-7 sætninger i artiklen, som er særligt
ladet med følelser, stemninger, holdninger e.l.
— Til hver sætning skal de finde et foto, der passer til sætningen.
— Ud fra billederne og sætningerne skal de sammen skrive et resume af artiklen på ca. en halv
side, hvor de med egne ord skal udtrykke, hvad artiklen handler om.
— Eleverne skal herefter finde en overskrift til deres resumé, som ikke er den samme som
artiklens oprindelige overskrift. Overskriften skal sige noget om en holdning/et budskab,
som eleverne mener artiklen giver udtryk for.
— Grupperne præsenterer deres resumé sammen med billederne for klassen.
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DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
— Hvilken betydning har det at bruge billeder, som understøtter et tekstmedies indhold?
— Er der én eller flere holdninger, der synes at gå igen i de forskellige artikler?
— Afspejler artiklerne en generel holdning/holdninger i samfundet?
— Stemmer holdningen/holdningerne overens med jeres egen?
— Stemmer holdningen/holdningerne overens med de problematikker, der kommer til udtryk
i teaterforestillingen Hellig Krig?



FORSLAG TIL UDVIDELSE OG VIDERE ARBEJDE
	

DRAMATIK OG DANSK

— I stedet for at lave et resumé ud fra de valgte sætninger, kan man i stedet bruge de udvalgte
sætninger som inspiration til at skrive digte, lave små scener, frys-billeder e.l.
— Underviseren kan f.eks. læse en af de valgte sætninger op, hvorefter gruppen, der har valgt
den, løber ud på gulvet én efter én for at lave en ”statue” ud fra sætningen. Sådan kan man
fortsætte med flere sætninger.
— Man kan også tage udgangspunkt i én eller flere af de udvalgte sætninger og lave improvisationsscener, hvor sætningerne enten kan indgå som replikker, danne udgangspunkt for en
”setting” eller kan give inspiration til handlingen i scenen.

DANSK

— Denne opgave kan lede op til en dybdegående analyse af medier og avisartikler.

HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

— Opgaven kan lægge op til en diskussion af kildekritik, af det moderne mediebillede og
mediernes rolle i denne globale konflikt eller en diskussion af mediernes indflydelse på
samfundsholdninger vedrørende terrortrusler og hellig krig.
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HELLIG KRIG
HVORFOR?
Hvad er det, der driver nogle folk så langt, at de er villige til at ofre
deres eget liv, for noget de tror på? Og hvad tror du egentlig selv på?
Nogle mennesker går i kirke hver dag, mens andre bruger religion i
forbindelse med højtider og ritualer. Nogle mennesker tror på det
sunde liv i form af motion, sund kost og velvære, mens andre tror
på, at sundhed er, når man kan gøre det, der gør en glad, hvad end
det handler om at ryge cigaretter, drikke øl eller at spise store bøffer. Man har brug for noget at tro på og noget som motiverer en til
at leve, men hvornår bliver det farligt at tro på noget? Og hvor langt
har man lov til at gå for at kæmpe for ens sag og overbevise andre
om at ens standpunkt er det eneste rigtige? Hvem bestemmer i øvrigt, hvad der er det eneste rigtige eller det sande?

”Jeg føler mig som en magelighedsidealist, når jeg læner mig
op ad mine traditionelle idealer. De er så ubeskrivelig lette
at bære rundt på, fordi de er uforpligtende. De handler om
tolerance og inklusion og er mest til for, at jeg kan tænke om
mig selv, at jeg er et godt menneske. For jeg er i virkeligheden
ikke villig til at tage skridtet ud ad mageligheden hvis det
kræves af mig.”
Hassan Preisler/forfatter
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Refleksionsøvelse
EN SAND SANDHED

Materialer Noget at skrive på og med.
Mest relevante fag Samfundsfag, dansk og filosofi.
Formål Denne øvelse har til formål at få eleverne til at forholde
sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og at udvikle
deres kritiske sans.
I forestillingen er der forskellige meninger om, hvad sandheden
om denne verden er, hvad der er rigtigt og forkert, godt og
dårligt. Vi skal derfor prøve at nærme os, hvad sandhed er, og
hvem og hvornår man kan gøre krav på den.

			

LÆS OG DISKUTER BETYDNINGEN AF UDDRAGET
Fængselsbetjent: Vi vil give dig noget beroligende.
Hassan: Jeg skal ikke beroliges.
Fængselsbetjent: Hvorfor ikke?
	Hassan: Vi er dem, der har set virkeligheden i øjnene, og I andre må kalde os tossede. For at kunne
fastholde illusionen.
Fængselsbetjent: Illusionen om hvad?
Hassan: Åh, hvor skal jeg begynde? At det her skulle være et sted for tosser, for eksempel.
Fængselsbetjent: Vi kan ikke lide det begreb.
Hassan: At Gud ikke findes.
Fængselsbetjent: Gud findes ikke.
	Hassan: Jeg er en mere erfaren mand nu. Jeg har masser af overskud. Det havde jeg ikke førhen.
Men jeg fnyser ikke ad jeres selvtilfredshed. Fordi I elskede livet, så smed i det ud med badevandet.
Men jeg fordømmer jer ikke. Livet er ikke at elske. Men det forstår I ikke. Jeres indsigt er afskåret.
I klamrer jer til tomheden. Kedsomhed, depression, tristhed, ensomhed, betydningsløshed, angst.
At være noget i livet. Og alligevel rejser I jer mod Ham. Men jeg forkaster jer ikke. Tro I blot, at I
har ret til at definere rigtigt og forkert. Døm I blot mig for ikke at skåne mennesket for muligheden
for at lære at elske! For alvor. 		
”Hellig Krig”/Teatergrad
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OPGAVE

— Alle får nogle minutter til at tænke på noget, som er sandt for dem, men som de ved ikke er
sandt for andre. Eksempler: Jeg synes, der er orden på mit værelse >< min mor synes ikke,
der er orden på mit værelse. Jeg ved, at der findes en Gud >< min ven mener ikke, at der findes en Gud.
— Alle skriver ét eksempel ned i stikord.
— Alle præsenterer deres eksempel for klassen.
— Herefter skal alle finde et eksempel på en sandhed, som næsten alle er enige om.
Eksempler: 1+1=2 eller jorden er rund.
— Alle eksempler præsenteres i klassen.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
— Hvad er forskellene på sandhederne i de første eksempler og de sidste eksempler?
— Islamisterne er overbeviste om, at de har den endegyldige sandhed om, hvordan man o
 pnår
det gode liv. Fængselsbetjentene kalder dem sindssyge. Hvem har krav på sandheden og
hvorfor?
— Hvordan defineres ordet sandhed? Søg eventuelt på ordnet.dk.
— Hvornår har man ret til at karakterisere andre som sindssyge, uintelligente, upålidelige på
baggrund af det, de synes er sandheden?
— Hvornår og hvordan kan man gøre krav på sandheden?
— Hvad er forskellen på en religiøs sandhed og en naturvidenskabelig sandhed?
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Analyseopgave
SANDHEDENS RETTE SPOR

Materialer Noget at skrive med og på.
Mest relevante fag dansk og filosofi.
Formål Denne opgave har til formål at opøve eleverne i at analysere og at få dem til at reflektere over sandhedsbegrebet.

Lav en
klassisk
digtanalyse

I 1895 skrev Thøger Larsen digtet ”Hvad er Sandheden”:

DIGT

”Vil vi finde sandhedens rette spor
– ind i dybet, der hvor hjertet bor,
må vi skue med et varsomt syn,
søge i os selv vort eget sande,
tæmme løgnens kåde længselslyn,
slukke dem i viljens køle vande.”

MANUSKRIPTUDDRAG
Hassan: Dette er en Jihad. Det er en hellig krig mod vantro, hedninge og blasfemikere.
	Interviewer: Det er ikke en muslimsk ting, det de gør. De er ikke sande muslimer, og de vanærer en
stor religion, når de siger det.
	Hassan: Undskyld, men hvem er du til at fortælle dem, at de ikke er sande muslimer. Islam er bogstavelig talt i kernen af alt, hvad de foretager sig. De repræsenterer den mest sande, mest ærlige og
mest bogstavstro fortolkning af teksterne. Den er selve grundlaget for deres eksistens.
	Interviewer: Sådan forholder det sig ikke. Det var os, der skabte dem. Vi har installeret et socialt
og økonomisk system i verden – vores og jeres – der fremmedgør dem og frarøver ...
Hassan: Hør nu ..!
Interviewer: ... dem deres stemme og rettigheder. Det er derfor, de har gjort det her. Undskyld!.”
”Hellig Krig”/Teatergrad
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OPGAVE

— Sammenlign digtanalysen med ovenstående citat fra forestillingen.
Hvilke sammenhænge og eller forskelle er der mellem sandhedsbegrebet i de to tekster?

	— Diskuter i klassen hvilke værdier, der præger jeres individuelle livssyn og som er med til at
afgøre, hvad I ser som rigtigt og forkert, godt og ondt.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
— Er der en sammenhæng mellem jeres værdier og livssyn i klassen?
— Hvad bekræfter jer i jeres livssyn?
— Hvori bunder jeres værdier og livssyn? I religion? I medierne? I jeres forældres værdier?
Andet?
— Hvad kan gøre jer usikre på jeres forståelse af rigtigt og forkert, godt og ondt?



”Vi gør hele tiden krav på sandheden: I de strukturer vi lever
vores liv efter og i vores hjerter. Vi har besluttet at vores
modeller er de mest hensigtsmæssige. Vi gør krav på sand
heden, når vi tror, at det er den, der skaber det bedste liv
for os selv og vores omgivelser. Det gør islamisterne også.
Humanisternes dilemma må i så fald være, at de er tvunget
til at accepterer den ligning.”
Hassan Preisler/forfatter
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Retorik- og diskussionsøvelse
ER DU OVERBEVISENDE?

Materialer Eventuelt noget at skrive med og på samt eventuelt
computer e.l. til informationssøgning.
Mest relevante fag Samfundsfag og psykologi.
Formål Formålet med denne øvelse er at opøve eleverne i
kritisk vurdering, refleksion over og undersøgelse af aktuelle
samfundsproblematikker og at argumentere sammenhængende
og nuanceret for egne synspunkter.

I Danmark er der ikke nogen, der bestemmer, sandheden i hvad
man skal tro på, eller hvad man skal synes, er meningsfuldt.
Eller er der?
Retningslinjer for hvordan man lever et sundt liv med motion og
sund kost, fylder f.eks. rigtig meget i medier og kampagner. Selvom
dette sunde liv ikke påtvinges nogen, så siges det implicit, at det
er den mest optimale måde at leve sit liv på. Hvis folk lever sundt
mindskes risikoen for livsstilssygdomme, og staten sparer mange
penge, men hvornår og i hvor høj grad kan man tillade sig at blande
sig i folks privatliv? Er det ikke nedværdigende, indirekte at sige til
folk, at de ikke lever et godt liv, hvis ikke de følger disse retningslinjer?

ØVELSE

— Alle sætter sig sammen 2 og 2 og vælger, hvem der skal være A og B.
— A skal finde på noget, som han/hun ikke bryder sig om.
Eksempel: at springe elastikspring, at holde en edderkop, spise lakrids e.l.

1. OVERBEVISE

— Dernæst skal B prøve at overtale A om at gøre det ved at stille ultimatummer, finde på straffe
eller diktere, at A skal gøre det.
— A og B bytter roller og gentager øvelsen.
— En gruppe udvælges, eller melder sig frivilligt til at vise både en overtalelse og en
overbevisning.

2. OVERTALE

	— Først skal B prøve at overbevise A om at gøre det, A ikke bryder sig om ved at anvende gode
argumenter, virke støttende, opmuntrende og nærmest lokkende.
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DISKUSSIONS- OG REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL ØVELSEN
— Hvordan ændredes personernes kropsholdning/mimik undervejs i fremvisningen?
— Hvad er forskellen mellem at overtale og at overbevise nogen om noget?


— Hvad er konsekvenserne ved at prøve at overbevise nogen om noget?
— Hvad er konsekvenserne ved at prøve at overtale nogen til noget?
— Hvornår kan det legitimeres at stille ultimatummer, straffe eller diktere?



INFO

Organisationen VINK arbejder med inklusion af og dialog med
unge mennesker, der giver udtryk for ekstreme holdninger.
Antiradikaliseringsarbejdet indebærer at give de unge adgang
til relevant viden, metoder og netværk. Ifølge VINK fører en
radikal holdning ikke nødvendigvis til voldelig ekstremisme
og den nuværende danske straffelov er derfor ikke indrettet
til at straffe ytringer om radikale holdninger fra nynazister,
Hizb Ut-Tharir o.l. Der er dog grænser for, hvad man må sige
om andre mennesker. Læs mere på: www.vink.kk.dk
DISKUSSIONSSPØRGSMÅL TIL INFO
— Hvordan er lovgivningen i Danmark i forhold til ytringsfriheden?
Må man sige præcis, hvad man vil?
— Hvilke udfordringer eksisterer der mellem antiradikalisering af unge mennesker og retten
til ytringsfrihed?
— Diskuter hvordan man oplyser, inkluderer og skaber dialog med de unge, uden at
underkende, at de unge har ret til at have, den holdning de har.
— Burde man lovgive mere/mindre om, hvordan man må ytre sig i Danmark?
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FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE
DRAMATIK – STATUSSPIL

— Når B skal overbevise A om at gøre det, han/hun ikke bryder sig om, kan I arbejde med status
i fremførelsen. Lav eventuelt nogle statusøvelser inden i går i gang.
— Lad B skifte status i hver fremførelse så B både har lav- og højstatus i den dikterende rolle,
men også både har lav- og højstatus i den argumenterende og opmuntrende rolle.

”Kunsten skal ikke løse ting. Jeg ved heller ikke, om det løser noget at give en stemme til marginaliserede mennesker,
men kunsten skal sparke til vores komfort, magelighed og
automatikker. Det skal den, fordi mennesket skal aktiveres
for at være i live.”
Hassan Preisler/forfatter
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Vurderings- og analyseøvelse

EN SKÆV VERDEN

Materialer Noget at skrive på og med samt et eksemplar af
kopiark 3 til hver gruppe.
Mest relevante fag Samfundsfag, religion og dansk.
Formål Denne opgave har til formål at træne elevernes analyseog vurderingsevne af medier og af samfunds- og historiefaglige
problematikker.

OPGAVE

— Eleverne deles op i grupper af ca. 3-4 i hver gruppe.
— Alle skal læse citatet og diskutere de tilhørende spørgsmål på kopiark 3.
— Herefter skal alle grupperne finde artiklen ”Sådan skaber man en terrorist” fra
Politiken d. 9 september 2003 og læse den.
— Når grupperne har læst artiklen, skal de svare på følgende spørgsmål.
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SPØRGSMÅL TIL AVISARTIKLEN OG FORESTILLINGEN
— Hvilke hovedpointer og -problematikker fremstilles i avisartiklen?

Diskutér
i gruppen

— Hvorfor mener Abd Samad, at hans lillebror endte som terrorist?
— Hvorfor er islamisterne i teaterforestillingen, ifølge dem selv, endt som terrorister?
— Hvilke sammenhænge/forskelle er der mellem essensen af avisartiklen og essensen af
tekstuddraget/forestillingen?
— Hvilket billede fremstiller de to medier hver især af islamister/hellige krigere?
— Hvorledes kan henholdsvis avisartiklen og teaterforestillingen relateres til den samtid, vi
lever i?

”Vi føler os tvunget til at forklare terror ud fra sociale perspektiver: ”De andre er udstødte og amputerede mennesker.” Vi
insisterer i grotesk grad. Vi kan ikke håndtere, at der skulle være anderledes perspektiver på godt og ondt, rigtigt og
forkert end dem, vi har udviklet. Men i virkeligheden står vi
overfor et civilisationssammenstød, som handler om kultur
og idealer, som vi er blinde overfor og nægter at acceptere.”
Hassan Preisler/forfatter

32

12

Vurderingsøvelse
HVAD TROR DU SELV?

Materialer Noget at skrive på og med.
Mest relevante fag Samfundsfag, dansk og dramatik.
Formål Med denne øvelse får eleverne udviklet deres skrivekompetencer og kreativitet samtidig med, at de får reflekteret
over emnet og opøvet deres vurderingsevne.

MANUSKRIPTUDDRAG
Interviewer: Hvorfor er det, det er så svært at tro på dig lige nu?
Hassan: Det ved jeg ikke.
Interviewer: Men er det virkelig det, det handler om?
Interviewer: … Er det?
Hassan: Nej.
Interviewer: Hvad så?
Hassan: Det er den eneste måde, jeg kan forklare det på.
Interviewer: Men er det det?
Hassan: Nej.
Interviewer: Hvad er det så?
Hassan: I vil ikke kunne forstå det.
Interviewer: Prøv os.
	Hassan: Ok. Samfundet er i forfald. Moralsk og økonomisk. Profeten genopstår. Der bliver blæst i
horn. Krige bryder ud mellem muslimer og ikke-muslimer. Ildebrande over det hele. Og tæt røg.
De rettroende vil blive sorteret fra de vildledte. Forstår du nu?
Interviewer: Øh, nej.
Hassan: Det var det, jeg sagde.
Hellig Krig/Teatergrad
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OPGAVE

— Eleverne deles op i grupper af 3-4 personer i hver gruppe.
— Hver gruppe skriver herefter en lille scene ud fra ovenstående manuskriptuddrag med
3-4 personer, der sidder og diskuterer. 1-2 personer i gruppen giver udtryk for nogle holdninger, der minder om Hassans fra manuskriptuddraget. De resterende i gruppen reagerer
på disse holdninger med argumenter så som at holdningerne er uintelligente, helt vanvit
tige, åndssvage eller noget lignende. Scenen skal ende i en stor og nærmest uløselig konflikt.
Scenen må ikke fylde mere end en A4 side.
— Grupperne får herefter 5 min. til at øve scenen. Det skal bare øves igennem én eller to gange,
og de behøver ikke at kunne det udenad.

FREMVISNING OG FORUMTEATER

— Herefter vises alle scenerne og den scene, hvor konflikten fungerer bedst, vælges ud.
— Denne scene vises igen, men nu må publikum råbe ”FRYS” og scenen fastfryses. Herefter må
personen, der har frosset scenen gøre en af følgende ting:
1. Komme med specifikke forslag til en eller to af spillerne som kan løse konflikten. Det kunne
være ”prøv at give udtryk for din bekymring i stedet for at få det til at lyde som om han er en
idiot” eller ”prøv at sæt dig ned ved siden af ham i stedet for at stå op – det virker ret autoritært”.
2. Gå op på scenen og prik en af spillerne ud, hvorefter man selv overtager rollen. Personen der
prikker én af spillerne ud, kan bestemme, om man tager scenen forfra, eller fortsætter, hvor
man lige er stoppet. Den nye person skal nu komme med et bud på, hvordan konflikten kan
løses ved at spille rollen anderledes.

— Dette gentages indtil konflikten synes at være så godt som løst, eller at konflikten får en bedre afslutning. Det kan ske, at konflikten går så meget i hårdknude, at den synes uløselig, selvom flere løsningsforslag prøves af.

AFRUNDING OG EVALUERING

Forløbet afsluttes ved, at klassen i fællesskab diskuterer, hvordan det var at lave forumteater:
1. Hvad fik I ud af at lave forumteater?
2. Hvis konflikten blev løst, hvilke parametre tror I så var med til at løse den?
3. Hvis I ikke fik løst konflikten, hvad tror I, der gjorde, at I ikke kunne komme videre?
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Refleksions- og vurderingsøvelse
DEN VARME STOL

Materialer En liste med en række udsagn angående emnet
hellig krig, stole til alle eleverne og gulvplads.
Mest relevante fag Samfundsfag, psykologi.
Formål Denne øvelse har til formål at starte en refleksions
proces, som får eleverne til at tage stilling til og vurdere givne
problematikker i deres omverden. Derudover bliver eleverne
trænet i at argumentere for deres holdninger.

ØVELSE

— Underviseren har på forhånd udarbejdet en liste med samfundsfaglige udsagn, der handler
om terror og hellig krig i et fremtidsperspektiv. Eksempler på udsagn kunne være: ”Danmark
er et udsat terrormål”, ”radikalisering af unge danskere bliver et større og større problem”,
”voldelige kultursammenstød vil blive langt mere udbredt” osv.
— Alle eleverne sidder på en stol i en rundkreds, og underviseren står i midten af rundkredsen.
— Underviseren læser de færdige udsagn op én ad gangen.
— Alle der er enige i udsagnet rejser sig op og bytter plads.
— Start med nogle ”hverdagslige” udsagn som opvarmning, så alle forstår konceptet. Eksempler
kunne være: ”Jeg vil gerne springe med faldskærm en dag”, ”jeg hader edderkopper”, osv.
— Hvis man bliver siddende, er det et udtryk for, at man enten er uenig i udsagnet, eller bare
ikke kan tage stilling til udsagnet.
— Efter hver udsagn spørger underviseren, om der er 2-4 elever, der vil argumentere for deres
valg om enten at blive siddende eller at bytte plads.

FORSLAG TIL YDERLIGERE BRUG AF ØVELSEN

— Anvend eventuelt udsagn som retter sig direkte mod forestillingen, så øvelsen får karakter af
en forestillingsanalyse. Eksempler på udsagn kunne være: ”Forestillingen afspejler virkeligheden”, ”forestillingen siger noget om fremtiden”, ”forestillingen ændrede mit syn på hellig
krig”, osv.

35

Kopiark 1
ROLLEMODELLER

— Skriv en karaktertype i hver af boksene nedenfor som indgår
i forestillingen. Eksempelvis islamister.
— Skriv nedenunder 5-10 ord som karakteriserer denne type.
Eksempelvis autoritær, vred, religiøs.
— Skriv på pilene, hvilken relation, der er mellem karaktererne.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
— Hvad bidrager de forskellige karakterer med til fortællingen og til hovedproblematikkerne?
Gennemgår karaktererne en udvikling i fortællingen? Hvordan og hvad betyder deres udvikling for
den overordnede fortælling/historie?
— Forfatteren Hassan får udfordret sine holdninger undervejs i researcharbejdet og gennemgår en
udvikling. Beskriv udviklingen og diskuter, hvorfor Hassan ændrer holdning.
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Kopiark 1
ROLLEMODELLER

Karaktertype

Karaktertype

Karakteristika

Karakteristika

Karaktertype

Karaktertype

Karakteristika

Karakteristika

Fortsæt selv

Karakteristika
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Kopiark 2
TIDSLINJE
1. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
2. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
3. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
4. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
5. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
6. KORSTOG

Hvornår foregik det?









På hvilken baggrund fandt det sted?









Beskriv kort korstoget
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Kopiark 2
TIDSLINJE
PAVE URBAN II’S SKELSÆTTENDE PRÆDIKEN

Hvornår holdt pave Urban sin prædiken?









Hvad handlede prædikenen om?









Hvilken betydning/konsekvens fik den?
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Kopiark 2
TIDSLINJE
ISLAM EKSPANDERER ENORMT OG 1. JIHAD FINDER STED

I hvilken periode sker dette?







Hvor længe varede den enorme ekspansion?



Hvornår og hvordan sluttede den?








Beskriv kort perioden i begivenheder.
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Kopiark 2
TIDSLINJE
JIHAD-DOKTRINEN UDVIKLES

Hvornår udvikledes doktrinen?



Hvorfor udvikledes doktrinen?







Hvilke sammenhænge er der mellem doktrinen og nutidige
jihadisters argumenter for hellig krig?








Hvordan lød doktrinen?
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Kopiark 2
TIDSLINJE
DE FØRSTE PRINCIPPER FOR RETFÆRDIG KRIG
I KRISTENDOMMEN UDVIKLES

Hvornår udvikles principperne?



Hvorfor udvikledes principperne?







Hvordan lød principperne/argumenterne for retfærdig krig?








Hvilke sammenhænge er der mellem principperne og
krigsførelse i dag?
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Kopiark 3
MANUSKRIPTUDDRAG
Interviewer: Hvorfor gjorde de det?
Hassan: De gjorde det, fordi de hellige tekster beordrer dem til det.
Interviewer: Nej, de gjorde ej!
Hassan: Hvad? Hvad mener du? Jo, de gjorde.
Interviewer: Det her har ikke noget med religion at gøre. De brugte bare religionen som dække for jeres
egentlige motiver, som er socio- og geopolitiske.
Hassan: Hvad taler du om? Har du slet ikke læst deres officielle udtalelser? Her præsenterer de en meget
specifik religiøs retfærdiggørelse af deres handlinger. Dette er en Jihad. Det er en hellig krig mod vantro,
hedninge og blasfemikere.
Interviewer: Det er ikke en muslimsk ting, det de gør. De er ikke sande muslimer, og de vanærer en stor
religion, når de siger det.
Hassan: Undskyld, men hvem er du til at fortælle dem, at de ikke er sande muslimer. Islam er bogstavelig
talt i kernen af alt, hvad de foretager sig. De repræsenterer den mest sande, mest ærlige og mest bogstavstro fortolkning af teksterne. Den er selve grundlaget for deres eksistens.
Interviewer: Sådan forholder det sig ikke. Det var os, der skabte dem. Vi har installeret et socialt og økonomisk system i verden – vores og jeres – der fremmedgør dem og frarøver …
Hassan: Hør nu ..!
Interviewer: … dem deres stemme og rettigheder. Det er derfor, de har gjort det her. Undskyld! bør vi sige
Hassan: Helt ærligt! Undskylder i? I er lige blevet slagtet nådesløst i gaderene. Uskyldige, uvidende civile.
Rettighedsargumentationen kan slet ikke bruges her!
Interviewer: Hør nu her, det er vores skyld. Det hele. Vi kan ikke bebrejde dem, at de ikke føler sig
velkommen. Og at de derfor føler sig tvunget til at reagere udad. Beviset er de frustrerede, unge mænd:
Uden religion og tro. De tilslutter sig af frustration.
Hassan: De frustrerede, unge mænd: De hader dem!
Interviewer: Hader dem?
Hassan: Ja, I virkeligheden hader de dem: De ødelægger det for dem, når de pibler frem af deres huller.
Interviewer: Fordi de afslører dem?
Hassan: Nej, fordi de reducerer dem til simplificerede eksempler på marginaliserede mennesker uden muligheden for at se klart og træffe valg i livet. ”Sociale tabere,” kalder i dem. ”Stakler,” kalder i dem. Men
de er ikke stakler. De er ikke sociale tabere. De er vokse mennesker med selvstændighed og omtanke, og de
gjorde det, fordi de hellige tekster beordrer dem til det. Fordi deres Gud beordrer dem til det.
Interviewer: Nej, de gjorde ej.
”Hellig krig”/Teatergrad
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Kopiark 3
SPØRGSMÅL TIL TEKSTUDDRAGET DISKUTER I GRUPPEN
— Hvilken holdning/budskab/mening har de to parter i tekstuddraget hver især?

Fængselsbetjent

Hassan

— Hvori opstår konflikten mellem de to parter i tekstuddraget?

Konflikt
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Kopiark 3
Hvorfor mener fængselsbetjenten at skylden ligger hos ”os”?
Hvis skyld?

Tror I det passer, når Hassan siger, at terrorangrebet kun handler om religion?

Et spørgsmål om tro?
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