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Her er ideer til, hvordan kanonpunktet 11. september 2001 kan integreres i
emner/temaer.
Tværgående emne: Kristen vs. muslimsk kultur?
Terrorangrebet den 11. september 2001 og den efterfølgende amerikansk ledede krig
mod terror har øget polariseringen og konflikterne mellem, hvad man måske kan
kalde vestlig-kristen og mellemøstlig-muslimsk kultur eller civilisation.
Emnets overordnede problemstilling kan være:
Nærmer vi os en egentlig konfrontation mellem civilisationerne/kulturerne – eller kan
vi udvikle en interkulturel kompetence, som betyder, at det er muligt, at
civilisationerne/kulturerne kan leve sammen og endda inspirere hinanden?
Emnet kan gennemføres som et tværgående samarbejde mellem historie,
samfundsfag og kristendomskundskab.
I historiedimensionen vil det være relevant at inddrage bl.a.:
 Det mauriske Spanien 700-1100, hvor muslimer, kristne og jøder levede
sammen.
 Korstogene omkring 1100-1250 (side 76-79), hvor fjendebilledet mellem
kristne og muslimer blev rodfæstet
 Osmannerrigets ekspansion 1450-1650 (side 92)
 Konflikterne i Mellemøsten efter Anden Verdenskrig
Tema: Terrorisme
Kanonpunktet kan integreres i et tema om terrorisme. Temaet kan fx indeholde
følgende elementer:
 Hvad er terror? Afklaring af begrebet
 De første terrorister: seloterne (første århundrede), den muslimske
assassinbevægelse i 1100-tallet
 Russiske anarkister i sidste del af 1800-tallet
 Revolutionære (røde) terrorister, fx De røde Brigader (Italien) og Rote Armé
Fraktion (Vesttyskland)
 Højreorienterede terrorister
 Nationale terrorister, fx IRA i 1970’erne og 1980’erne
 Religiøse terrorister
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