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Det store GO-Atlas er især beregnet for undervis-
ning og uddannelse. Atlasets klare og funktionelle 
kartografi, nye satellitfotos og mange tematiske 
kort – hvoraf nogle bringes for første gang i et 
dansk atlas – opfylder lærer og elevers behov til 
den daglige undervisning.
 2006-udgaven er ajourført og forbedret med 
bl.a. helt nye temakort. 
 Til Det Store GO-ATLAS findes hæfterne 
Atlasøvelser og Atlasøvelser Løsningshæfte. 

Det Store GO-ATLAS er koblet til Geografforlagets 
nettjeneste, hvor der løbende præsenteres en række 
særlige, tematiske kort og aktuelle begivenheder, 
der supplerer de basale kort i det trykte atlas.

Læs også anmeldelsen på folkeskolen.dk!

Geografforlaget, 2006. 3. udgave, 1. oplag. 131 
sider, 108 kortsider, 15 sider index. (DC-nr. 40.1)

Til 6.-10. klasse
Red. Tom Døllner og Nils Hansen
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Leder: 
en guldgrube for undervisere

7.-10. klasse: 
Øvelser til dansk, kristendomskundskab, 
historie og geografi

7.-10. klasse: 
Materialer og links 
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Af Ellen Farr, uddannelseskonsulent

Hvilke billeder ser du for dig, når du hører ordet 
Mellemøsten? Måske 1001 nats eventyr – de eksotiske 
og fascinerende eventyr som sheherazade fortæller – som 
stadig virker dragende på os. Måske krigen i irak og de kon-
stante konflikter mellem Palæstina og israel sammen med 
Muhammedkrisen og israels angreb på libanon i 2006.
 Mediernes billeder af Mellemøsten er ofte præget af 
konforme stereotyper: terror, konflikter, kvindeundertryk-
kelse, islam og fundamentalisme. billeder, det er vigtigt at 
nuancere. På trods af aktuelle politiske problemer i mange 
af Mellemøstens lande findes der en rigdom af kulturer og 
historiske og samfundsmæssige forhold, som vesten har lært 
af og fortsat kan lære meget af.

En udfordring for skolen
i danmark bor mange danskere med rødder i Mellemøsten. 
ikke mindst af den grund er det vigtigt, at vi i skolen sætter 
fokus på tværgående temaer om regionen, for derigennem at 
vise eleverne hvordan man kan arbejde med aktuelle emner 
på en nuanceret og spændende måde.
 det er vigtigt med en løbende dialog mellem forskellige 
kulturer og værdisyn. 
 det er vigtigt, at vi til enhver tid forøger vores viden og 
indsigt i andre samfundsnormer og vilkår. det er vigtigt at 
nuancere og diskutere og forstå baggrunden for de konflikter, 
som fx vores regering involverer os i.

og det er vigtigt at klæde unge på til at forstå modsætninger 
både udenfor og i vores eget samfund, at opdage ligheder og 
forskelle mellem deres eget og unges liv i Mellemøsten. 
 det er vigtigt, fordi stereotyper og forenklinger er farlige 
og fører til unuancerede holdninger og ureflekterede hand-
linger. Globaliseringen betyder, at vi ikke kan isolere os, men 
selv bliver en del af konflikter langt væk.
 derfor er Mellemøsten også en udfordring for skolen!

Middleeast.dk
i dette nummer af Global undervisning præsenterer vi i 
samarbejde med Center for Kultur og udvikling og statens 
Pædagogiske Forsøgscenter en række undervisningsideer om 
Mellemøsten. dels opgaver fra hjemmesiden www.middle-
east.dk – et omfattende website som præsenteres nærmere 
på næste side, dels et par supplerende øvelser og mange 
gode links og materialer om Mellemøsten.
 Materialet på websitet om Mellemøsten er en guldgrube 
for undervisere, der vil undervise om regionen. det består 
af utrolig mange informationer, baggrundsartikler, undervis-
ningsideer, billedgalleri, madopskrifter og materialehenvisnin-
ger m.m. 
 Til inspiration har vi hentet fire eksempler på undervis-
ningsforløb fra www.middleeast.dk til fagene dansk, kri-
stendomskundskab, historie og geografi. På websitet findes 
desuden opgaver til samfundsfag, seksual- og sundhedsop-
lysning samt familiekundskab og praktiske/musiske fag. 

God fornøjelse med materialet!

Kære underviser

Mellemøsten er denne gang temaet for Global 
undervisning, som her udkommer med otte ekstra 
sider. det udvidede antal sider skyldes, at vi har 
fundet det vigtigt at give mere plads til et brand-
aktuelt stofområde, som de fleste af os kender fra 
mediernes fremstillinger, men som vi alligevel ikke 
ved forfærdeligt meget om.

Mellemøsten er stof i nyhederne næsten dagligt 
– dramatiske hændelser som irak-krigen og kon-
flikten mellem israel og Palæstina fylder mest. i 
2006 rettede festivalen images of the Middle east 
også vores fokus mod regionens mennesker og 
kulturer. den aktivitet kom der mange kulturmøder 
ud af landet rundt. og der blev også udarbejdet et 
stort undervisningsmateriale til udskolingen, www.
middleeast.dk, som Global undervisning præsente-
rer i dette nummer.

Med temanummeret håber vi at brede emnet 
Mellemøsten ud, så det ikke kun er mediernes 
tunnelsyn, som skaber vores billeder og viden om 
regionen og dens mennesker.

Med venlig hilsen 
Redaktionen

IntroduktIon
en guldgrube for undervisere
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“For at komme islamofobien, ignorancen og 
disrespekten – der eksisterer i det danske 

samfund – til livs, er det vigtigt, at alle grupper 
i landet (muslimske såvel som ikke-muslimske) 
indgår i en kontinuerlig dialog med hinanden, 

hvori de bidrager med deres indsigt og viden og 
involverer sig med hinanden.” 

isam bachiri fra outlandish
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Introduktion til middleeast.dk
Websitet www.middleeast.dk giver forskellige indgange 
til elever og lærere til at lære mere om og arbejde med 
Mellemøsten i undervisningen. Til undervisere er der tilret-
telagt undervisningsforløb til 7.-10. klasse under idékatalog, 
som beskrives herunder. Til eleverne især er der bl.a. følgen-
de indgange: lande og temaer (se disse to emner herunder), 
leksikon, links, billedgalleri og madopskrifter. 

sitet er udviklet for Center for Kultur og udvikling (CKu) af 
statens Pædagogiske Forsøgscenter (sPF) i forbindelse med 
festivalen images of the Middle east i 2006. Følgende pæda-
gogiske konsulenter står bag materialet på middleeast.dk: 
Torben ulrik nissen (ansvarshavende red.), lone smidt og 
line anne roien, alle fra sPF, samt Claus buttenschøn, ellen 
Farr og John rydahl.

tIl ElEVEr

lande
Tag på opdagelse i landene i 
Mellemøsten – klik på et kort over 
regionen og find fakta om: algeriet, 
bahrain, egypten, Forenede arabiske 
emirater, irak, iran, israel, Jordan, 
Kuwait, libanon, libyen, Marokko, 
oman, Palæstina, Qatar, saudi-arabien, 
syrien, Tunesien, Tyrkiet og Yemen.

temaer
Find artikler om livet i Mellemøsten, 
skrevet af mennesker der har rejst i og 
studeret Mellemøsten. læs om hvordan 
det er at være ung i Mellemøstens 
lande. Find ud af om alle tror på islam. 
om hvordan man lever i byen og på 
landet. om hvorfor folk migrerer fra 
og imellem Mellemøstens lande. om 
Mellemøstens musik – fra traditionelle 
rytmer til moderne pop. om forholdet 
mellem drenge og piger – og mellem 
unge og gamle. 

tIl lærErE

Idékatalog
Tilrettelagt som inspiration til især lære-
re til undervisning på 7.-10. klassetrin. 
ideerne er udvalgt med særligt henblik 
på at kunne arbejde med Mellemøsten 
i forhold til det overordnede tema: 
identitet og undertemaerne: Køn, rum 

og generationer. ud fra kataloget kan 
man vælge en faglig eller en tværfaglig 
indgang til undervisningen.
 Find bl.a. yderligere baggrunds-
artikler på www.images.org (om 
Mellemøsten > artikler). 

Formål: at undersøge hvilke kon-
flikter og værdier der optræder 
i eventyr fra Mellemøsten, og at 
finde frem til forskelle og ligheder 
mellem eventyr fra Mellemøsten 
og eventyr, som vi kender dem i 
danmark.

BaGGrund
Som baggrundslæsning til eleverne 
anbefales artiklerne: 
•  “individualitet og fællesskab” af  
 lene Kofoed rasmussen
•  “Mellemøstlige spor i danmark” af  
 Christine Crone 
•  ”Familien, slægten og klanen” af  
 lene Kofoed rasmussen
alle tre artikler ligger på www.middle-
east.dk (Temaer).

“var historien blot skrevet med en nål 
i det inderste af en øjenkrog, ville den 
være egnet til eftertanke for den, der 
tænker over tingene”.
 sådan siger en af historiefortæl-
lerne om sin egen historie i 1001 nats 
eventyr. 
 og eftertanke er netop, hvad 
folkeeventyrene lægger op til. 
Folkeeventyrene kender ikke til grænser. 
Fra mund til mund har de rejst over hele 
verden og har ladet sig påvirke af de 
lande og kulturer, de er havnet i. 
 1001 nats eventyr er en af de første 
eventyrsamlinger, der blev nedskrevet. 
den blev skrevet på arabisk i 1300-tal-

let. Mange af de folkeeventyr, vi kender 
i danmark, findes også i en mellemøst-
lig version – eller omvendt. strukturen, 
budskabet og de grundlæggende men-
neskelige værdier, som eventyrene byg-
ger på, er ens, mens de kultur- og geo-
grafibestemte forskelle ofte skal findes 
i de mere overfladiske ting som steder 
og personer. ved at læse eventyr fra 
Mellemøsten og sammenligne dem med 
eventyr fra vores egen del af verden 
kan vi finde frem til, hvordan vi menne-
sker på tværs af historiske, geografiske 
og kulturelle forskelle dybest set rum-
mer de samme ønsker og drømme. 

1 djoha og storken
Fortællingen kan findes i 
“Kameldrengen” af lise Marie 
nedergaard, men stammer oprin-
deligt fra “nogle Taabeligheder og 
læresætninger af ordsprogenes og 
vittighedernes Mester” – første fortæl-
ling, bogen om Tusind og Én nat, bind 
22.

læs “djoha og storken”.
diskuter den korte fortællings morale. 
Hvad vil djoha fortælle os med sin 
behandling af storken? 
skriv med udgangspunkt i fortællingen 
et portræt af djoha.
læs portrætterne højt for hinanden. 
Perspektiver djoha til mennesker i 
kender, som agerer og opfører sig som 
ham. er der, efter jeres mening, brug 
for og plads til mennesker som djoha? 
Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kan vi bruge 
en fortælling som denne til i dag? 
Find talemåder, ordsprog og gruk der 
giver visdomsord om livet som i “djoha 
og storken”. 

2 Folkeeventyr fra Mellemøsten 
udvælg en række folkeeventyr fra 
Mellemøsten. inddel klassen i mindre 
grupper, og fordel eventyrene mellem 
de enkelte grupper. Giv grupperne til 
opgave at genfortælle eventyret og at 
forberede en fremlæggelse omkring 
opgave 2a-2c på næste side.

7.-10. klasse:

Dansk: Eventyr fra Mellemøsten
eventyr er en oplagt genre at starte bekendtskabet med 
Mellemøsten med. denne danskøvelse, som er skrevet af 

lone smidt, lukker op for både identifikation, fascination og 
sammenligninger.

MatErIalEr

lise Marie nedergaard:
kameldrengen. eventyr fra den isla-
miske verden. borgen, 2002. 

Pia Sigmund: det flyvende 
tæppe. eventyr fra mange lande. 
Mellemfolkeligt samvirke, 2005.

1001 nats eventyr, 24 even-
tyr i udvalg ved svend Holm. 
boghandlerforlaget, 1994.

Find flere oplysninger og flere 
materialer og links bagest i 
denne vejledning.

Udsnit af forsiden til middleeast.dk,
der indeholder meget stof om regio-
nens mennesker, lande og kulturer. 
Målgruppen er elever og lærere i udsko-
lingen. Sitet opdateres ikke.
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2b Mellemøstlige træk
Find eksempler på at eventyret er 
påvirket af mellemøstlig kultur. det 
kan være navne, steder, ting, ritualer… 
osv. Hvad fortæller disse kulturelle ting 
om Mellemøsten? Kom med eksempler 
på, hvordan de nævnte ting ville have 
set ud i en dansk version af eventyret.
 Hvilken rolle spiller disse kulturelt 
bestemte ting for eventyrets budskab?

2c omskrivning
omskriv gruppevis eventyret til 
en novelle, der foregår i dag. Tag 
udgangspunkt i eventyrets hovedkon-
flikt og budskab.
 bestem selv om eventyret skal 
foregå i Mellemøsten eller i danmark. 
begrund jeres valg og gør rede for, 
hvordan novellen er påvirket af den 
kultur, den er skrevet i. 

2a Eventyranalyse 
analyser eventyrene ud fra følgende 
model: 
• Giv en karakteristik af personerne.
• Hvilke problemer, konflikter eller  
 modsætninger optræder i handlin-
 gen?
• Hvilke prøver, løfter, modstande,  
 forbud, straffe og/eller belønninger  
 optræder i fortællingen og hvordan? 
• Hvordan løses problemerne, kon-
 flikterne eller modsætningerne i 
 fortællingen?
• Hvilket budskab ligger der i fortæl-
 lingens løsning?
• Find nogle karakteristiske træk/
 fortælleregler i fortællemåden  
 (struktur, sprog, regler). 
• Perspektiver budskabet til folke-
 eventyr, som du kender, eller andre  
 fortællinger som folkeviser og 
 kunsteventyr. 

forskellige egne af verden kan komme 
til at ligne hinanden så meget, og rela-
ter forskellene til de kulturer, historierne 
er et produkt af. Hvordan har geogra-
fiske og kulturelle forskelle påvirket 
historierne? 

4 de tre nådegaver
læs eventyret “de tre nådegaver” fra 
“Kameldrengen”.

4a diskuter
Hvilke centrale eventyrtræk optræder i 
fortællingen? 
 Hvilke konflikter og modsætninger 
kommer til udtryk i handlingen? 
 Hvilke værdier repræsenterer perso-
nerne, og hvilke værdier sejrer? 

4b tro/overtro
undersøg hvordan islam har sat sit 
præg på eventyret.

Find eksempler på at tro og overtro 
mødes i fortællingen. 
 Hvilken symbolik ligger der i de 
gaver, som de tre engle tildeler sit el 
Husn? 
 Hvordan tror du, eventyret ville have 
set ud, hvis det ikke havde været påvir-
ket af islam? ville det have ændret på 
eventyrets morale? 

4c Slægt/individ
undersøg hvad eventyret fortæller om 
forholdet mellem slægt og individ. Tag 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
• Hvorfor behandler sit el Husns sted-
 mor sit el Husn på den måde, hun  
 gør? 
• Hvorfor er det så vigtigt for køb-
 manden, at hans datter ikke forlader  
 huset, mens han er væk? 
• Hvorfor anser fiskeren det som en  
 gave at få et barn? 

3 Guldfisken og guldsandalen 
læs “Guldfisken og guldsandalen” fra 
“det flyvende tæppe” af Pia sigmund. 

3a Billedfrise 
Mal en billedfrise, der præsenterer de 
steder og ting i eventyret, i finder mest 
centrale for fortællingens handling og 
idé. 
 Fortæl eventyrets handling ud fra 
billedfrisen, og gør rede for jeres valg 
af centrale ting og steder. 

3b askepot 
læs askepot fra Grimms eventyr. 
Find ligheder og forskelle mellem  
 “askepot” og “Guldfisken og gulds-
andalen”. 
 Hvad fylder mest; ligheder eller for-
skelle? 
 diskuter hvordan to historier fra 

• Hvorfor vælger sit el Husn at be-
 lønne sin familie frem for at straffe  
 dem? 
• Perspektiver forholdet mellem slægt  
 og individ som de kommer til udtryk  
 i folkeeventyr fra vores egen del af  
 verden. 

4d Fra barn til voksen
de tre nådegaver hører til den kategori 
af folkeeventyr, der også kaldes trylle-
eventyr. Trylleeventyrene beskriver ofte 
en overgangsfase fra barn til voksen og 
foregår i den periode, hvor hovedperso-
nen skal til at bryde op fra forældrenes 
trygge rammer og skabe sine egne. 
 diskuter hvad “de tre nådegaver” 
fortæller om overgangen fra barn til 
voksen.
 adskiller den sig fra de trylleeventyr, 
vi kender fra vores egen verden? 

"Ved at læse eventyr fra Mellemøsten 
og sammenligne dem med eventyr fra 
vores egen del af verden kan vi finde 
frem til, hvordan vi mennesker på tværs 
af historiske, geografiske og kulturelle 
forskelle dybest set rummer de samme 
ønsker og drømme."
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7.-10. klasse :

Kristendomskundskab: 
Hellige byer og hellige rum
i et studie af rum og steder med religiøs betydning kan ele-
verne få indblik i den pågældende religion og det tidspunkt og 
den kultur, der har dannet ramme om etableringen af rummet/

stedet. det vil være oplagt at kombinere ekskursioner til hellige 
rum. Her kan man også hente inspiration i Mellemøsten i jeres 
by. Øvelserne er udarbejdet af Mette Tunebjerg.

Formål: at bidrage til elevernes 
forståelse af den materielle og 
historiske side af religionerne. 
eleverne kan få indsigt i, at 
rum kan være og betyde meget 
for mennesker og menneskers 
samvær med hinanden – i denne 
sammenhæng særlig i en religiøs 
kontekst.

BaGGrund
Som baggrundslæsning til eleverne 
anbefales artiklerne
• “islam” af lone smidt
• “Cairo i ramadanen” af ulla Prien
• “Mellemøstens kristendom” af  
 andreas bandak
alle tre artikler ligger på www.middle-
east.dk (Temaer).

Som baggrundsartikel til læreren 
anbefales:
“islam” af Jørgen bæk simonsen: 
www.images.org (om Mellemøsten > 
artikler > rum).

hellige byer
der er i relation til emnet også mulig-
hed for i højere grad at etablere et sam-
arbejde mellem kristendomskundskab 
og historie/samfundsfag ved at sætte 
fokus på den mere politiske side af 
religionerne. Her er især Jerusalem og 

oprettelsen af staten israel et centralt 
brændpunkt.
 omdrejningspunktet for et sådan 
forløb kunne være en afdækning af 
Jerusalem som fælles helligsted for 
jøder, kristne og muslimer. 
 i tre grupper kan eleverne på inter-
nettet eller i opslagsbøger på skolebib-
lioteket undersøge den særlige status, 
som grædemuren har for jøder, gravkir-
ken har for kristne og klippemoskeen 
har for muslimer, samt de legender der 
hører til. 
 i forlængelse af en fremlæggelse 
heraf kan det historiske forløb uddy-
bes via klip fra Herbert Pundiks bog 
“Jerusalem – en splittet by”, og der kan 
via s. Pirottas bog “rom” og s. Husains 
“Mekka” (se boksen Materialer) sup-
pleres med et fordybelsesarbejde om 
kristendommens og islams andre hellige 
byer til perspektivering af Jerusalem og 
israel som brændpunkt.

For at bringe eleverne til forståelse af 
problematikken vil det tillige være nød-
vendigt også at gennemgå udlægningen 
af det muslimske begreb jihad som 
“sværdets jihad” i betydning voldelig 
hellig krig – evt. også illustreret af 
forholdet mellem de to hovedretninger 
inden for islam (sunnier og shiitter), 
som dette pt. udspiller sig i irak.

hellige rum
en god start på dette projekt kunne 
være, at hele klassen og læreren tager 
på ekskursion til forskellige hellige 
rum/sted: moskeer, synagoger, forskel-
lige kristne kirker og sammen under-
søger dem. de rum og steder, der er 
knyttet til religionerne, er mange gange 
udtryk for, hvordan menighederne 
forstår og har forstået deres religion 
og/eller deres gud/guder.
der kan arbejdes med rum og steder i 
tilknytning til:
• Moskeer 
• Kirker (af forskellig slags) 
• Templer 
• synagoger 
• Kirkegårde/begravelsespladser 
• bederum 

arbejdsspørgsmål
Tal herefter med elevgruppen om, 
hvad “helligt” mon betyder. Tal med 
dem om, hvad der er helligt (vigtigt, 
stort, betydningsfuldt) for dem i deres 
liv, og om de måske selv har et helligt 
rum/sted.
  lad herefter eleverne arbejde i 
grupper og lad dem vælge et rum/sted, 
de ønsker at beskæftige sig med. lad 
dem herefter stille spørgsmål til det, de 
har valgt, eller lad klassen være fælles 
om at stille dem.

der kan arbejdes med spørgsmål som:
• Hvor ligger stedet/rummet?
• Hvem kommer der?
• Hvornår er stedet/rummet 
 etableret/bygget?
• Hvorfor har man valgt dette sted?
• Hvordan ser stedet/rummet ud?
• Hvem opholder sig her/arbejder der?
• Hvad bruges rummet til?
• Hvad indeholder rummet?
• Hvordan er stemningen i rummet?
• Hvad fortæller rummet om menig-
 hedens forhold til deres gud/guder?
• Hvad fortæller rummet om menig-
 hedens religion?
lad så vidt muligt eleverne besøge et 
sådant rum/sted, så de kan tale med 
mennesker, der har med stedet at gøre og 
selv kan gå på opdagelse i det.
 andre kilder til elevernes undersø-
gelse kunne være: at se på billeder fra 
bøger om religionerne, at se film om dem, 
lysbilleder, ringe til personer knyttet til 
den pågældende religion, gå på nettet mv.

Fremlæggelse
Hvis eleverne bruger kamera, video-
kamera, mobiltelefon, diktafon, papir, 
blyant og pensel i deres undersøgelser, 
kan de få nogle af deres oplevelser med 
hjem og evt. bruge dem i deres afslut-
tende fremlæggelse. Men husk at vise 
respekt! Måske ønsker de mennesker, 
for hvem stedet er helligt, ikke at der 
filmes.

det kan være en fordel at stille særlige 
krav til fremlæggelsen for at hjælpe ele-
verne til at holde et særligt fokus. det 
kunne være krav om at:
• alle skal have hvert deres område  
 at tale ud fra 
• stedet/rummet skal materialiseres/ 
 fremvises for resten af klassen 
• der skal være en praktisk-musisk  
 dimension i fremlæggelsen, således  
 at der skaffes musik og billeder eller  
 tegninger af rummet og hellige gen-
 stande.

MatErIalEr

Saviour Pirotta: Jerusalem. 
oP-forlag, 1993.

herbert Pundik: Jerusalem – en 
splittet by. Munksgaard, 1991.

Saviour Pirotta: rom. oP-forlag, 
1993.

Shahrukh husain: Mekka. 
Forlaget Hjulet, 1996.

På www.religion.dk er der 
mulighed for, at eleverne kan stille 
aktuelle spørgsmål til et panel af 
eksperter.

Find flere oplysninger og flere 
materialer og links bagest i denne 
vejledning.
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MatErIalEr

Claus Buttenschøn og olaf 
ries: Ind i historien 1, side 87-
104 og Ind i historien 2, side 
121-136. alinea, 2005.

henrik Skovgaard nielsen: 
korstog og Jihad, side 43-54. 
Gad, 2003. (gymnasiebog)

Jan Guillou: tempelridderen 
(2. del af arn-trilogien). Modtryk, 
1999.

ZaPP jorden rundt nr. 1-
2005: “ung i Mellemøsten”, 
Mellemfolkeligt samvirke, 2005. 
Tilhørende lærervejleding.

Find flere oplysninger og flere 
materialer og links bagest i denne 
vejledning.
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bearbejdning af spørgeskemamateria-
let og afsæt til formulering af projekt: 
“Hvorfor er korstogene også i vore 
dage en del af baggrunden for forhol-
det mellem kristendom og islam/for-
holdet mellem den arabiske verden og 
vesten?”
 
2 Europa og den arabiske ver-
den i slutningen af 1000-tallet
• historiske kort om udstrækningen  
 af den arabiske verden og europa  
 (vægkort)
• islam og den arabiske verden  
 (gruppefremlæggelser med billeder,  
 tekster osv.) 
• kristendommen og europa (grup-
 pefremlæggelser med billeder, 
 tekster osv.) 

3 korstogene
• begivenheder og forløb
• personer

Klassen udarbejder en udstilling, arran-
gerer fællestime osv. – stikord: Hvad 
var baggrunden for korstogene?
• blokering af de kristnes adgang til  
 Jerusalem?
• religionernes syn på hinanden?
• kontrol med handelsvejene til asien  
 (silkevejen)?
• den kristne kirke i middelalderens  
 europa?/religionsiver?
• personernes rolle?
• korstogene set med europæiske og  
 arabiske øjne. 

7.-10. klasse :

Historie: Korstog og jihad
Korstog og jihad er ikke blot historiske begreber, da de stadig 
benyttes i aktuelle sammenhænge. Jihad bliver brugt i forbin-
delse med terroraktioner, præsident George W. bush kaldte 
invasionen af irak for et korstog. Hvad forbinder vi med begre-

berne i dag, og hvordan ser de ud set gennem historiske bril-
ler? Hvad er de religiøse, politiske og kulturelle bevæggrunde 
bag de forskellige eksempler på korstoge og jihad? Øvelserne 
er af Claus buttenschøn.

Formål: at eleverne får indsigt 
i, hvad de selv og andre lægger i 
begreberne korstog og jihad i dag 
samt en forståelse af den histori-
ske baggrund.

BaGGrund
Som baggrundsartikel til læreren 
anbefales:
“islamisme – muslimernes fundamen-
talisme” af Jørgen bæk simonsen på 
www.images.org (om Mellemøsten > 
artikler > identitet).

1 “korstog” og “jihad” i 2007
brainstorm/definitioner (“korstog” 
– den kristne missionsforpligtelse; 
“jihad”– pligten til at gribe til våben 
mod islams fjender) til forberedelse 
af spørgeundersøgelse: “Hvad er det 
første, du kommer til at tænke på, når 
du hører ordene “korstog”/“jihad”? 
– opstilling af kategorier for mulige 
svar, hvordan præsenteres projektet for 
folk osv. 

Grupper arbejder på skolen, blandt 
forældrene, i lokalsamfundet, på gåga-
den, i supermarkedet osv. med det 
ene spørgsmål: “Hvad er det første, du 
kommer til at tænke på, når du hører 
ordene “korstog”/“jihad”?” (grupperne 
legitimerer sig og fortæller om deres 
projekt).

3 klassen og skolebiblioteket
Kampagne for “Gå selv i gang – kors-
togene i ord og billeder”. Klassen 
samarbejder med biblioteket og tilbyder 
rådgivning om:
• hvad kan vi finde på skolebibliote-
 ket?/folkebiblioteket?
• vi viser film og billeder
• vi laver rollespil og drama
• vi søger på internettet
• vi laver videnskonkurrencer
• vi laver tegnekonkurrencer 

Maskerede medlemmer af palæstinensiske 
Hamas’ militante fløj, Ezzedine al-Qassam 
Brigaden, bærer falske rifler og falske 
ammunitionsbælter under et stormøde på 
Gaza-striben i oktober 2003.



G l o b a l  u n d e r v i s n i n G

1�

G l o b a l  u n d e r v i s n i n G G l o b a l  u n d e r v i s n i n G

1�

 images.org (om Mellemøsten >  
 artikler > Generationer).
• “ungdomsliv i Mellemøsten” af Tine  
 sønderby på www.images.org  
 (om Mellemøsten > artikler >  
 Generationer).
• landeprofiler på 
 www.middleeast.dk.

hvad kan du opleve i…?
de ældste klasser på skolen arbejder 
i en featureuge som turistbureauer og 
skal “sælge” en tur til et af landene: 
Jordan, syrien eller libanon til resten 
af skolen. der er frit slag med hensyn 
til aktiviteter og metoder.

7.-10. klasse :

Geografi: Turismen i Mellemøsten
Salgskampagnen skal som minimum 
indeholde:
• geografisk viden om landet
• hvordan kommer du dertil og rundt i  
 landet (rejsemuligheder, pris osv.)
• hvad kan du opleve (et eller flere af  
 landets historiske highlights)
• de mennesker du møder
• skik og brug som du skal forberede  
 dig på.
• lav en oplevelsesbilledserie fra  
 landet med udgangspunkt i doku-
 mentar- og kunstbilleder fra  
 “Galleri” nederst på forsiden af  
 www.middleeast.dk – se andre  
 ideer til at arbejde med billeder på  
 hjemmesiden.

“kilder” fx
• turistbureauer i danmark
• internetforbindelser til de tre lande  

stort set alle geografifagets indholdsområder – fra natur til 
kultur – er meningsfulde i relation til Mellemøsten, og der er 
således mange gode muligheder for at inddrage regionen i 
geografiundervisningen. På middleeast.dk kan eleverne finde 
relevant viden, der kan inddrages i geografi. 

særligt landeartiklerne kan meningsfuldt benyttes, både i 
studiet af enkelte lande samt i sammenligninger på tværs. 
Men også temaartiklernes behandling af indhold som urbani-
sering, migration, turisme og befolkningsudvikling kan anbe-
fales. Øvelserne her er udarbejdet af line roien.

Formål: at fremme elevernes for-
ståelse af egen og andres kulturer.

Baggrund
Som baggrundslæsning til elever og 
lærer anbefales:
• “at gå i skole i Mellemøsten” af  
 lene Kofoed rasmussen på www. 

 (brug søgemaskine – bl.a. landenes  
 officielle hjemmesider)
• luftfartselskaber
• www.unesco.org (oplysninger om  
 World Heritage sites i de tre lande)
• www.unesco-asp.dk (oplysninger 
 og billeder fra de tre lande)
• www.um.dk (udenrigsministeriets  
 oplysninger om de tre lande)
• kontakt til dansk ungdoms   
 Fællesråd, dansk Flygtningehjælp,  
 Mellemfolkeligt samvirke mfl.
• eventuelle gæstelærere blandt  
 lokale indvandrere/flygtninge
• medier/tv
• rejseguides
• bøger/billeder/film om “dagligliv”  
 – fx skolebiblioteket og 
 www.bibliotek.dk
• skønlitteratur, musik, kunst osv.  
 (børn og voksne)

• film/billeder
• Find flere links og materialer bagest  
 i denne vejledning.

aktiviteter
den enkelte klasse tilrettelægger deres 
egen salgskampagne. Her kan være tale 
om udstillinger, fællesarrangementer, 
besøg i klasserne, madlavning med 
smagsprøver, filmforevisning, drama, 
dans, koncerter, modeopvisning, skat-
teleg, plakatkonkurrencer, rejseslogans 
osv.
 Featureugen afsluttes med, at sko-
lens elever kan “købe” billetter til rejsen 
til X-land. “vinderbureauet” trækker 
lod blandt “gæsterne” om præmier, der 
knytter sig til landet.
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1. ytringsfrihed
Friheden til at ytre sig har været til 
debat i “de voksnes verden” i forbin-
delse med Muhammedtegningerne, 
men ytringsfrihed er også et vigtigt ele-
ment i “de unges verden”. Friheden til 
at ytre sig har betydning for ens iden-
titet. eleverne kan diskutere, hvordan 
de vil udlægge artikel 12 og 13 i Fn’s 
Konventionen om barnets rettigheder 
(børnekonventionen):

• “Et barn har ret til at udtale sig frit  

 om alt, som angår barnet.” 
(artikel 12)

• “Barnet har ytringsfrihed. 
det vil sige, barnet har ret til at sige sin  
mening, til at opsøge og modtage infor-
mation og til at videregive information. 
denne frihed kan kun begrænses, hvis 

det er nødvendigt af hensyn til andres 
rettigheder, statens sikkerhed eller den 
offentlige orden. sådanne begrænsnin-
ger skal være fastlagt i lovgivningen.” 
(artikel 13)

Forslag til oplæg til eleverne
Hvor går grænserne for børn i forhold 
til voksne? skal man fx kunne stemme 
tidligere end de 18 år, som vi har nu – 
og som samtidig er børnekonventionens 
grænse for at være barn?

i hvert af de fire hjørner i lokalet er der 
en overskrift. de kunne være:
1. unge skal have stemmeret, når de er 
15, for da kan de blive straffet. og det 
er de folkevalgte politikere, der bestem-
mer straffene.
2. unge interesserer sig ikke nok for 
politik til at få stemmeret tidligere end 
18 år.
3. unge skal have stemmeret, når de 
fylder 17, fordi de også kan blive solda-
ter på det tidspunkt.
4. Jeg mener noget andet. (eleverne 
skal vide, at de bliver spurgt om deres 
synspunkt)

eleverne placerer sig i de valgte hjør-
ner, og læreren kan stille spørgsmål til, 
hvorfor de har valgt netop det hjørne. 
eleverne kan også spørge hinanden.
vigtigt at alle elever inddrages, og at 
klassen undersøger alternativer og opsø-
ger viden og begrundelser for de forskel-
lige valg, således at eleverne lærer at 
argumentere for deres synspunkter.

2. dilemmaøvelse
en øvelse om skyld og ansvar, som 
har til formål at vise, hvordan vores 
holdninger og værdier er bestemmende 
for vores opfattelse af begreberne 
skyld og ansvar. vores opfattelse af 
retfærdighed er normativ, dvs. den er 
forskellig og afhængig af tid, sted og 
vores individuelle baggrund. Øvelsen 
kan også bruges uafhængig af temaet 
om Mellemøsten og kendes fx i versio-
nen om en greve og en grevinde, eller 
den kan omdigtes i en moderne vestlig 
version.

Fortæl/læs historien op
Mens du fortæller historien herunder, 
kan du tegne øen, fastlandet, broen og 
de forskellige personer, efterhånden 
som de bliver introduceret i historien. 
du kan også have færdige tegninger/
fotos/udklip af mennesker fra annon-
cer/ugeblade eller lignende, som du 
sætter op.

historien
“sultanen, som var meget jaloux, skulle 
på en lang rejse. Han advarede sin 
hustru, før han tog af sted og sagde: 
“Mens jeg er væk, må du ikke forlade 
paladset og øen her. Jeg vil vide at 
straffe dig, hvis du ikke adlyder!” 
 sultanen tog af sted, og i flere dage 
gik sultaninden rundt i ensomhed i 
paladset. På trods af sin ægtemands 
advarsel besluttede hun at tage en tur 
over på fastlandet og besøge en elsker, 
hun havde dér. Øen var forbundet med 

fastlandet med en bro hen over en stor 
flod. 
 efter at have tilbragt nogle hygge-
lige timer sammen med elskeren vendte 
sultaninden tilbage til øen. Men da hun 
kom til broen, opdagede hun, at den var 
spærret, og vagtposten fortalte hende, 
at hendes ægtemand havde beordret 
ham til at vogte broen med sit liv og 
ikke lade hende komme levende tilbage.
 angst ilede sultaninden nu ned til 
færgemanden og bad ham ro hende 
over til øen. “Jeg vil gerne ro over til 
øen, men det koster 5 sølvskilling!” 
sagde færgemanden. 
 “Jeg har ingen penge med nu,” 
sagde sultaninden. “Jeg vil betale dig 
senere!”
 “det siger de alle!” brummede fær-
gemanden, “men ingen penge – ingen 
færgetur!” 
 sultaninden blev nu bange, hvad 
skulle hun gøre? 
 Hun red tilbage til elskeren for at 
låne penge. “nej, sagde han, det må du 
sandelig selv tage ansvaret for, der bør 
ikke være penge mellem elskende!”

 Hun besluttede sig nu til at ride 
hen til sin veninde og låne pengene af 
hende. “Hvis du har været utro mod din 
mand, så har du sandelig selv været 
ude om det, og jeg vil ikke lægge mig 
ud med din mand,” sagde veninden.
 det blev mørkere og mørkere, og 
sultaninden frygtede, at hendes mand 
kunne vende hjem hvert øjeblik. derfor 
besluttede hun alligevel at forsøge at 
komme over broen med list eller vold. 
Hun red hurtigt af sted og sprang på sin 
hest ud på broen. Men allerede efter de 
første skridt ud på broen blev hun stuk-
ket til døde af vagtposten.”

Øvelsen
inddel eleverne i grupper og bed dem 
om at diskutere deres prioriteter: Hvem 
har størst skyld/ansvar for sultanindens 
død? 
• sultanen
• sultaninden
• vagtposten
• elskeren
• Færgemanden
• veninden

anbring point fra 1-6, hvor 1 betyder 
mindst skyld og 6 betyder størst skyld. 
Gruppen skal nå frem til enighed efter 
at have hørt hinandens argumenter. 
  Til sidst føres gruppernes vurderin-
ger ind på et samlet skema på tavlen.

diskuterer
Hvorfor X var mest skyldig?
Hvorfor Y var mindst skyldig?
Hvad betyder samfundets normer for 
afgørelsen? ville prioriteringen have 
set anderledes ud i et vestligt land eller 
i et moderne bysamfund? Hvordan er 
prioriteringen afhængig af samfundets 
opfattelse af:
• autoritet
• religion
• Kultur
• Kønsforhold, mande/kvinderoller
• Tidsepoke
• etc.
Hvordan ville det have set ud, hvis man 
havde spurgt: “Hvem kunne nemmest 
hjælpe sultaninden?”

7.-10. klasse :

Holdningsøvelser
Til sidst en øvelse af ellen Farr om ytringsfrihed – andre aktu-
elle emner kan også afprøves i nedenstående holdningsøvelse, 
fx om rettigheder som religionsfrihed, ligestilling, frihed til at 

MatErIalEr tIl lærErEn

naser khader: ære og skam. 
det islamiske familie- og livsmøn-
ster i danmark og Mellemøsten. 
borgen, 2003.

når mennesker mødes – idéka-
talog til interkulturel undervis-
ning. evaM (en verden af mulighe-
der), 2003. 

Find flere oplysninger og flere 
materialer og links bagest i denne 
vejledning.

vælge egen påklædning, uddannelse, ægteskab osv. lad ele-
verne diskutere emnet først og dernæst udarbejde fire forskel-
lige holdninger – en til hvert “hjørne” (se herunder).
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7.-10. klasse

dansk

det flyvende tæppe. 
Eventyr fra mange 

lande
Af Pia Sigmund
en samling med ni folkeeventyr fra 
Mellemøsten, afrika og asien fortalt af 
indvandrere, som har fået dem fortalt i 
de forskellige lande, de kommer fra. ill. 
af naja schønemann. 
Mellemfolkeligt Samvirke, 2005. 35 
sider. Kan købes hos www.geografforla-
get.dk. (DC-nr. 39.12)
Hertil findes lærerbog af Pia sigmund 
rettet mod danskundervisningen på 
mellemtrinet. læs beskrivelsen af nogle 
af undervisningsideerne på www.emu.
dk/3verden (Grundskolen > Temaer > 
Kultur > det flyvende tæppe)

Grimms eventyr 
– et udvalg

Af Grimm, J. L. K.
indeholder 35 eventyr. Forord af louis 
Jensen. 
Words2you, 2006. 214 sider, ill. (DC-nr. 
39.12)

kameldrengen. 
Eventyr fra den islam-
iske verden

Af Lise Marie Nedergaard
en samling folkeeventyr fra 
Mellemøsten, Centralasien og Persien 
gendigtet for børn og voksne. Muntre, 
spændende og sørgelige historier om 
mennesker i den islamiske verden. 
Borgen, 2002. 197 sider, ill. (DC-nr. 
39.12)

Materialer og Links

1001 nats eventyr
24 eventyr i udvalg 

Ved Sven Holm
Ill. af Gudmund Hentze. 
Boghandlerforlaget, 1994, 358 sider. 
(DC-nr. 39.12)

kristendomskundskab

Jerusalem
Af Saviour Pirotta

bl.a. om tilblivelse, zionismen, hel-
ligdommen, kirker, moskeer, højtider, 
legender og traditioner, kunst og 
arkitektur samt vigtige begivenheder i 
byens historie. små afsnit med nøgleord 
og faktaoplysninger. 
OP-forlaget, 1993. 46 sider, ill. (DC-nr. 
48.22)

Jerusalem 
– en splittet by

religion, historie og samtid
Af Herbert Pundik
Jerusalems historie og udvikling fra 
1000 f.Kr. og frem til i dag, om de vold-
somme spændinger mellem jøder og 
palæstinensere.
Munksgaard, 1991. 96 sider, ill. (DC-nr. 
98.22)

Mekka
Af Shahrukh Husain

om Mekkas historie, Muhammed og 
islams opståen, det moderne Mekka, 
livet i Mekka, højtider, kunst og arkitek-
tur samt Mekka under forandring. Med 
årstalsliste med historiske begiven-
heder, afsnitsvis ordbogsliste og små 
opgaveafsnit.
Forlaget Hjulet, 1996. 44 sider. Ill. (DC-
nr. 48.2162)

Min religion
Verdens store religioner i bør-

nehøjde

Af Laura Buller
introduktion til verdens religioner og 
deres helligdomme. børn fra de store 
verdensreligioner: hinduisme, buddhis-
me, sikh-religion, jødedom, kristendom 
og islam samt nogle mindre religioner, 
fortæller om troens betydning i deres 
liv. Til 6.-8. klasse. Med forord af naser 
Khader. 
Carlsen, 2006. 80 sider, ill. (DC-nr. 29) 

Politikens håndbog i 
verdensreligioner

Af Mikael Rothstein
indhold: buddhisme; Hinduisme; islam; 
Jødedom; Kristendom; andre religio-
ner; oprindelige folks religioner; nye 
religioner.
Politiken, 2003. 480 sider. Med littera-
turhenvisninger. (DC-nr. 29)

religion og identitet 
– er der en sammen-

hæng?
kristendom og islam i dialog

Af John Rydahl
Med udgangspunkt i overvejelser over 
hvad det vil sige at have fordomme, 
fokuseres på forholdet mellem islam og 
kristendom. undervisningsmaterialet 
er oprindelig udviklet som et skole-
kirkesamarbejde, hvor skoleklasser fra 
hele landet deltog. deres erfaringer er 
indarbejdet i denne udgave.
Aros Underviser, 2006. 78 sider. (DC-nr. 
29.1)

rom
Af Saviour Pirotta

bl.a. om grundlæggelsen, de første 
kristne, vatikanet, Paven, Peterskirken, 

Materialer og links

Materialer og Links

templer og kirker, kunst og arkitektur, 
legender og traditioner, højtider og 
ceremonier samt vigtige begivenheder 
i byens historie. små afsnit med nøgle-
ord og faktaoplysninger.
OP-forlaget, 1993. 46 sider, ill. (DC-nr. 
47.47)

www.religion.dk 
Kristeligt dagblads portal til 

den religiøse verden. Her er links og 
fakta om de forskellige trosretninger 
og bl.a. mulighed for, at eleverne kan 
stille aktuelle spørgsmål til et panel af 
eksperter (spørg om religion).

historie

Ind i historien 
danmark og verden

Af Claus Buttenschøn og Olaf Ries
danmark og den øvrige verdens historie 
fra 1850-1990'erne. bl.a. demokratiets 
udvikling i danmark i sidste halvdel af 
1800-tallet, kolonitiden og dens krige, 
danmark i mellemkrigsperioden, dikta-
turernes fremmarch, danmarks besæt-
telse og efterkrigstiden samt den kolde 
krig og rumkapløbet.

Alinea, 2005. Bind 1 (side 87-104) og 
Bind 2 (side 121-136). (DC-nr. 90)

tempelridderen
2. del af arn-trilogien

Af Jan Guillou
arn vinder stor hæder som tempelrid-
der i det Hellige land, selvom ridderne 
mister Jerusalem. efter 20 år begynder 
hjemturen til Cecilia, der har kæmpet 
sin egen kamp bag klostermurene.
Modtryk, 1999. 2. udgave 2006. 441 
sider. (DC-nr. sk)

ung i Mellemøsten
ZaPP nr. 1, 2005

Red. af Bettina Gram 
emnet ung i Mellemøsten behandles 
i artikler, cases, fakta- og petitstof. 
endvidere er der debatsider om mus-
limske unges forhold til sex før ægte-
skabet.
se lærervejledningen med undervis-
ningsideer og materialehenvisninger på 
www.zapp.dk (ZaPP-lærervejledninger: 
2000-2005 > vælg tema).
Mellemfolkeligt Samvirke, 2005. (DC-nr. 
30.1664) 

Geografi

Mellemøsten – lande og 
folk bag konflikten

Af Peter Bejder og Kim Boye Holt 
om bønder og beduiner, ørkener og 
oaser, byer og bjerge, skoler og sund-
hed, mennesker og miljø. bogen har sin 
egen nettjeneste, hvor du kan opleve 
og læse meget mere. der er en række 
gode links til andre sider på nettet, og 
her findes også en lærervejledning med 
forslag til mange forskellige aktiviteter. 
nettjenesten indgår i Geografforlagets 
basisabonnement, som ud over sup-
plerende materiale til bøgerne i Go 
Global giver adgang til en række 
andre nettjenester, bl.a. netatlas med 
flere end 200 kort. 
Geografforlaget, 2003. 48 sider. (DC-nr. 
48.15)
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Red. Tom Døllner og Nils Hansen 
se omtale på bagsiden.
Geografforlaget, 2006. 3. udgave, 1. 
oplag. 131 sider, 108 kortsider, 15 sider 
index. (DC-nr. 40.1)

www.arab.net
Portal for de arabiske lande 

– primært Mellemøsten og nordafrika. 
Her kan man finde fakta og tal, nyhe-
der, historie og meget andet om de 
arabiske lande (engelsk).

www.at-rejse-er-at-
leve.dk

om lande – landkort, vejr og klima, 
landefakta, baggrund, nyheder, artikler, 
natur, geografi, historie, folkene, fotos, 
bykort.

www.travelmarket.dk
Find rejsen og sammenlign pri-

ser fra fly- og rejseselskaber.

www.um.dk
udenrigsministeriets website 

– find bl.a. rejsevejledninger og lande-
fakta om de forskellige lande.  

holdningsøvelse

Fn’s børnekonvention
se den lette version på 

www.redbarnet.dk (materialer > 
temaer om børn). samme sted kan 
man også gratis downloade hele Fn’s 
konvention om barnets rettigheder 
(Materialer > Temaer om børn > børns 
rettigheder > Fn’s Konvention om 
barnets rettigheder).
På www.menneskeret.dk findes et 
tema om børnerettigheder, hvor der 
også er mange gode links.

Flere links
www.dr.dk/mellemoest
under “Mennesker i 

Mellemøsten” findes et stort materiale, 
bl.a. det digitale magasin “Fatima – et 
magasin om mennesker i Mellemøsten”.

www.nextstop.dk/bil-
ledarkiv.php

next stop Mellemøsten – mange billeder 
fra syrien, libanon, iran og egypten.

www.mattiasg.dk/tyr-
ker/design.html

Website om en tyrkisk familie i 
danmark.

Til læreren
www.emu.dk/gsk/
3verden/projekter/

nyhedmloest.html
links fra eMu til bl.a. film til udsko-
lingen.

korstog og Jihad
kulturmøder mellem Europa og 

Islam ca. 600-ca. 2000

Af Henrik Skovgaard Nielsen
læs bl.a. om: Forholdet mellem “os” 
og “de andre” i historisk perspektiv, 
islams historie, Forholdene i spanien-
al-andalus, Korstogene, Forholdet 
mellem europa og Tyrkiet ca. 1300-ca. 
1800, orientalismen samt om Forholdet 
mellem islam og “os” i dag.
Gad, 1998. (side 43-54). (DC-nr. 90.12)

Med underkop – livet 
med min muslimske 

svigermor
Af Bente Dalsbæk
bliver kaffen serveret med underkop, 
er det tegn på accept. det er bare en af 
de mange ting, danske bente dalsbæk 
lærte, da hun forelskede sig i en mand 
med arabisk baggrund og fik en mus-
limsk svigermor. bogen giver et indblik 
i en indvandrerkvindes liv, der normalt 
er lukket for omverdenen. det er inte-
gration på det helt personlige plan til de 
store spørgsmål.
Ekstra Bladet, 2006. 188 sider, ill. (DC-
nr. 99.4)

Mellemøstens ansigter
Modernitet og identitet i det 

moderne Mellemøsten

Af Jørgen Bæk Simonsen m.fl.
om de sociale og kulturelle brydnin-
ger, der i dag præger det moderne 
Mellemøsten. bl.a. om hiphopkultur og 
kvindefodbold i iran, arabisksproget 

litteratur og kunst, politisk kultur og 
sociale modsætninger i libanon.
Forlaget Historie-nu.dk, 2006. 188 sider. 
(DC-nr. 98.15)

“det moderne Mellem-
østen – en verden som 

vor?” 
Fremragende artikel af Jørgen bæk 
simonsen kan læses her: www.historie-
nu.dk (artikeloversigt > Årgang 2006 > 
under datoen 27/09-2006).

når mennesker mødes
Idékatalog til interkulturel 

undervisning

Red. af Ellen Farr, Carsten Skjoldborg, 
Lotte Ærsøe og Lene Godiksen
Øvelser, hvor man konfronteres med 
egne og andres normer og andre øvel-
ser, hvor man møder en kultur eller et 
værdisæt, som er meget forskelligt fra 
ens eget, men som ved nærmere efter-
syn giver ny indsigt.
Ibis, 2003. 60 sider. Kan downloa-
des gratis fra www.globalskole.dk 
(Grundskolen > Interkulturelle ideer). 
(DC-nr. 37.143012)

www.parstimes.com
Her finder du link til blandt 

andet nyheder, økonomi og politik i 
Mellemøsten (engelsk).

tro mod tro 
Samtaler om tvivl, rødder og de 

72 jomfruer

Af Kathrine Lilleør
den radikale politiker naser Khader og 
sognepræsten Kathrine lilleør udfordrer 
hinanden med spørgsmål, der har rod 
i to forskellige kulturer: islam og kri-
stendom.  
People’s Press, 2006. 330 sider. (DC-nr. 
29.1)

Islam & Brændpunkt 
Irak

undervisningsavisen

To temanumre af Politikens og 
Gyldendals undervisningsavis. 
Temaerne her henvender sig til ung-
domsuddannelserne. Tekster, tegninger, 
nyhedsgrafik og fotos er til rådighed 
for skoler, der køber og anvender 
undervisningsavisen – se også www.
undervisningsavisen.dk.

ære og skam
Af Naser Khader

det islamiske familie- og livsmønster i 
danmark og Mellemøsten. indeholder: 
introduktion til islam, islams holdning 
til aktuelle etiske spørgsmål, islam, 
demokrati og menneskerettigheder, Ære 
og skam, det muslimske familie- og 
livsmønster, Ægteskab, børn, adoption 
og mandslinien, børneopdragelse, 
sygdomsopfattelse, Forandring, dyna-
mik og konflikter. Med litteraturhenvis-
ninger.
Borgen, 2003. 220 sider. (DC-nr. 29.7)

www.globalskole.dk
Global skole samler et stort 

udvalg af undervisningsmaterialer til at 
arbejde med den internationale dimen-
sion i undervisningen. sitet indeholder 
artikler, undervisningsvejledninger, links 
og billeder, der kan anvendes af under-
visere og elever, som ønsker viden om 
globale og interkulturelle udfordringer 
og forhold i andre lande.

www.statsbiblioteket.
dk 

under “Humaniora” og “Mellemøsten” 
finder du et udvalg af elektroniske og 
trykte ressourcer vedrørende området. 
du kan søge efter bøger, artikler og 
anden information på samme side. 

Materialer og Links Materialer og Links

www.amideast.org/flash/main.html
Hvordan er det at være ung i Mellemøsten? det prøver det engelsk-

sprogede site Young voices in the arab World på ovennævnte link at give 
svar på. Mød 13-årige Maram fra saudi-arabien i tekst og fotos. Historier 
om andre unge fra Mellemøsten er på vej til sitet.

Ung i Mellemøsten
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Det store GO-Atlas er især beregnet for undervis-
ning og uddannelse. Atlasets klare og funktionelle 
kartografi, nye satellitfotos og mange tematiske 
kort – hvoraf nogle bringes for første gang i et 
dansk atlas – opfylder lærer og elevers behov til 
den daglige undervisning.
 2006-udgaven er ajourført og forbedret med 
bl.a. helt nye temakort. 
 Til Det Store GO-ATLAS findes hæfterne 
Atlasøvelser og Atlasøvelser Løsningshæfte. 

Det Store GO-ATLAS er koblet til Geografforlagets 
nettjeneste, hvor der løbende præsenteres en række 
særlige, tematiske kort og aktuelle begivenheder, 
der supplerer de basale kort i det trykte atlas.

Læs også anmeldelsen på folkeskolen.dk!

Geografforlaget, 2006. 3. udgave, 1. oplag. 131 
sider, 108 kortsider, 15 sider index. (DC-nr. 40.1)

Til 6.-10. klasse
Red. Tom Døllner og Nils Hansen

M e t o d e r ,  i d e e r  o g  u N d e r v i s N i N g s M a t e r i a l e r  t i l  g r u N d s k o l e l æ r e r e 

Leder: 
en guldgrube for undervisere

7.-10. klasse: 
Øvelser til dansk, kristendomskundskab, 
historie og geografi

7.-10. klasse: 
Materialer og links 
(elever og lærere)
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 Tema:

MelleMØsteN
– en region med mange nuancer


