
Hvorfor er den 11. september
2001 et vigtigt tema?

Signalement

Den hidtil blodigste terroraktion (ca. 3.000 dræbte) i ver-
denshistorien kom som en overraskelse for det meste af den
vestlige verden, der var uforberedt på, hvad der skete.
 Verden fik et chok, og siden har terrorisme fyldt meget i
både medier og hos civilbefolkningen. Verdenssamfundet
og de enkelte stater har været meget optagede af, hvordan
man kan undgå flere terrorhandlinger.
Det islamiske terrorangreb førte til krig i Afghanistan –

for at fange Osama bin Laden – og senere Irak. Danmark
gik med i krigene.

Begrundelse

9/11 er blevet et begreb, man forbinder med terrorisme og
islamisk fundamentalisme. Nogle forskere og debattører har
set det som en kamp mellem den vestlige verden og mel-
lemøstlige lande. Andre som en kamp mellem den kristne
verden og den muslimske verden. Atter andre mener, at det
ikke er så simpelt, og det ikke er en kamp mellem civilisa-
tioner.
Angrebene den 11. september 2001 førte til en øget

debat om islam, muslimer og fundamentalister, ligesom
 krigene i Afghanistan (2001) og Irak (2003) var en konse-
kvens.
Danmark gik med i krigene, men kom vel først for alvor

i verdens søgelys, da Jyllands-Posten i 2005 bragte satiriske
tegninger af profeten Muhammed.

Perspektiver

• terrorisme
• kamp mellem religioner/civilisationer
• krig i Afghanistan
• krig i Irak
• Danmarks deltagelse i krige
• tortur (Abu Ghraib)
• Muhammed-tegninger

• islamkritiske og –kontroversielle film
• retssikkerhed

Om undervisningen

Undervisningen i kanonpunktet “11. september 2001” kan
tage udgangspunkt i, hvad eleverne ved om selve terrorak-
tionen (drøft det i klassen). Der kan diskuteres begrebet ter-
rorisme ud fra bogens definition og evt. Danmarks officielle
holdning: www.um.dk/da/menu/udenrigspolitik
Derefter kan man arbejde med kapitlet i bogen og de

opgaver, der er foreslået på flappen af bogen.

Aktiviteter

4 Reportage. Eleverne skal være øjenvidner til  terror -
angrebet i New York den 11. september 2001. De skal
skrive en artikel, hvor de sanser og fortæller om deres ople-
velser. Inden har de naturligvis sat sig grundigt ind i det
konkrete hændelsesforløb (brug bogen).

4 Lav en paneldiskussion i klassen. Vælg en ordstyrer. Lad
to elever være klart imod angrebet (de kan evt. være George
W. Bush og Poul Nyrup Rasmussen), en for (evt. Osama
bin Laden!), og så er der en ekspert, der udtaler sig om

 terrorisme generelt. Klassens øvrige elever er tilhørere/jour-
nalister, der stiller spørgsmål i samarbejde med ordstyreren.
– Eleverne kan lade sig inspirere til diskussionen ved at læse
udtalelser fra de nævnte personer og terrorisme-definitio-
nen i bogen. Arbejd derefter individuelt med de konkrete
spørgsmål på bogens flapper.
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www-vide mere?

www.faktalink.dk – masser af artikler. Kræver, at skolen
eller folkebiblioteket har købt adgang

www.menneskeret.dk – Institut for Menneskerettigheders
hjemmeside. Med artikler om blandt andet terrorisme og
menneskerettigheder

www.um.dk/da/menu/udenrigspolitik – her kan læses om
Danmarks holdning til og kamp mod terrorisme. Både
her i landet og internationalt
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