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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik.  
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Om Salaams oplægsholdere 

 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. 

Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund 

af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.  

 

 

 

Filmen ’I solsorten land’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om kvinde-

rettigheder og krigens eftervirkninger. MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE og MÅL 16: 

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER. 
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Fagrelevans  

 

Historie, efter 9. klasse, historiebrug 

 

Eleven kan for-

klare samspil 

mellem fortid, 

nutid og fremtid. 

Historiske scenarier 
Konstruktion og historiske  

fortællinger 

Historisk bevidsthed 

 

Eleven kan ud-

lede forklarin-

ger på histori-

ske forhold og 

forløb ud fra hi-

storiske scena-

rier. 

 

Eleven har 

viden om hi-

storiske 

scenariers 

funktion. 

 

Eleven kan re-

degøre for sam-

menhænge mel-

lem fortidsfor-

tolkninger, nu-

tidsforståelser 

og fremtidsfor-

ventninger. 

 

Eleven har vi-

den om sam-

menhænge 

mellem for-

tidsfortolk- 

ninger, nu-

tidsforståelser 

og fremtids-

forventninger. 

 

Eleven kan re-

degøre for brug 

af fortiden i ar-

gumentation og 

handling. 

 

Eleven har vi-

den om funk-

tion af historie i 

fortid og nutid. 

 

   

Eleven kan 

analysere  

konstruktion og 

brug af histori-

ske fortællinger 

med samtids- 

og fremtidsret-

tet sigte. 

 

Eleven har vi-

den om histo-

riske fortællin-

gers brug i et 

samtids- og 

fremtidsrettet 

perspektiv. 

 

Eleven kan dis-

kutere egen og 

andres histori-

ske bevidsthed. 

 

Eleven har vi-

den om fakto-

rer, der kan på-

virke historisk 

bevidsthed. 

 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Sociale og kulturelle forhold 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan tage stilling 

til og handle i forhold til 

sociale og kulturelle 

sammenhænge og pro-

blemstillinger. 

Socialisering Kultur 

 

Eleven kan redegøre 

for sociale grupper 

og fællesskabers 

rolle 

i socialiseringen. 

 

Eleven har viden om 

socialisering. 

 

Eleven kan diskutere 

kulturs betydning for 

individer og grupper. 

 

Eleven har viden 

om kultur og kulturbe-

greber. 

 

 

Eleven kan analy-

sere sociale grupper 

og 

fællesskabers  

betydning for sociali-

sering og identitets-

dannelse. 

 

 

Eleven har viden 

om socialisering og 

identitetsdannelse. 

 

Eleven kan analysere 

konkrete eksempler 

på globale kulturelle 

fænomener. 

 

Eleven har viden om 

kulturel globalisering. 

 

  



7 
 

Baggrund 
 

 
De virkelige kvinder fra Krusha e Madhe. Foto: Ola Syla. 

 

Filmen ’I solsortens land’ skildrer konsekvenserne af krigen i Kosovo i det tidligere Jugoslavien, 

som blev udkæmpet fra 1996 – 1999 mellem kosovo-albanske separatister og den overlegne jugo-

slaviske hær. 

Kosovo er beliggende i det østlige Europa og har et areal på 10.912 km² (ca. en fjerdedel af Dan-

mark). Kosovo grænser op til Montenegro i nordvest, Serbien mod nord og øst, Nordmakedonien 

mod syd og Albanien mod sydvest. Landets nuværende grænser blev fastlagt i 1945. 

Konflikterne mellem forskellige befolkningsgrupper i og omkring Kosovo har fundet sted gennem 

adskillige hundrede år. De forskellige parter i uenighederne lægger den dag i dag stor symbolsk 

betydning i ’Slaget på Solsortesletten’, som fandt sted i 1389, og som medførte de muslimske os-

manners overherredømme i regionen. Siden har især serberne med kristen baggrund og albanere 

med muslimsk baggrund ofte været i konflikt - især med serberne som undertrykkende overklasse i 

1900-tallet. 

Kosovo – en del af Jugoslavien 

Efter 2. verdenskrig indgik Kosovo som en del af det kommunistiske Jugoslavien, med en fortsat 

serbisk undertrykkelse af albanerne i Kosovo. Albanerne fastholdt at leve i klaner og patriarkalske 

storfamilier. Fra 1974 fik Kosovo status som autonom provins på grund af de vedholdende gnidnin-

ger mellem befolkningsgrupperne, om end stadig som en del af Serbien. 

Slobodan Milošević kom til magten i Serbien i 1989, og da det kommunistiske styre i Jugoslavien 

brød sammen tog han magten som jugoslavisk præsident i 1997. Derefter blev undertrykkelsen af 

albanerne systematisk, og kosovo-albanerne følte sig nødsaget til at opbygge deres eget illegale 

parallelsamfund med egne skoler og sundhedsklinikker og med eget parlament etableret for penge 

sendt hjem af emigrantarbejdere. 
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Krigen i Kosovo 

Mellem 1996 og 1999 udbrød der en væbnet konflikt mellem militante kosovo-albanske separati-

ster (UCK) og den overlegne jugoslaviske hær. I 1999 brød fredsforhandlingerne mellem parterne 

sammen, og NATO gennemførte derefter på eget initiativ en militær intervention i området i form af 

et luftbombardement af mål i Serbien. I juni 1999 accepterede den serbiske præsident Slobodan 

Milošević og hans regering en våbenhvile, og Kosovo blev herefter underlagt kontrol af internatio-

nale styrker under FN-kommando. 

Der er siden 1999 gjort forskellige forsøg på at overdrage politisk og administrativt ansvar til lokale 

myndigheder. Med enkelte undtagelser har det serbiske mindretals repræsentanter dog boykottet 

de nye politiske og administrative organer, blandt andet som følge af påvirkning fra Serbien. Be-

folkningssammensætningen består fortsat af både albanere og flere etniske mindretal – det største 

af disse udgøres af serberne. 

Massakren i Krusha e Madhe 

Filmen ’I solsortens land’ bygger på virke-

lige begivenheder. Den foregår i og om-

kring den kosovo-albanske by Krusha e 

Madhe, som i 1999 blev udsat for en af 

krigens værste massakrer i dagene 25.-

27. marts.  

 

De fleste kvinder og børn nåede at flygte 

til den albanske grænse, mens mændene 

blev i byen. Ud af 2.000 blev 241 dræbt, 

heriblandt formentlig ægtefællen til fil-

mens hovedperson Fahrije Hoti. Lands-

byens beboere leder fortsat efter ofre. 

Mange kvinder og børn mistede deres 

forsørgelsesgrundlag og med den patriar-

kalske familietradition blev der set ned på 

Fahrijes og andre kvinders forsøg på at 

blive selvforsørgende. 
 

Produkter fra kvinderne landbrugskooperativ. Foto: Ola Syla. 

 

Efter en lang og anstrengende kamp, først på eget initiativ og siden med EU's hjælp, er det lykke-

des kvinderne at skabe et levedygtigt landbrugskooperativ som dyrker og forarbejder grøntsager, 

der efterhånden kan sælges i EU. 
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Før filmen  
 

Opgave om Kosovos historie 
 

 
Slaget på Solsortesletten, som kunstneren Adam Stefanović så det i 1870 

Formålet med denne opgave er at I skal arbejde med, hvordan historien kan bruges og misbruges. 

I kan se mere om fællesmålene i faget historie på side 6. 

I baggrundsartiklen herover omtales slaget på Solsortesletten eller Kosovo Polje i 1389, altså for 

mere end 600 år siden. Det var et slag mellem en serbisk hær under ledelse af den kristne fyrst 

Lazar og en osmannisk under sultan Murad 1, der var muslim. Begge døde under slaget, men os-

mannerne vandt, og Serbien måtte anerkende osmannisk overhøjhed. Slaget er siden blevet et 

symbol på serbisk patriotisme og nationalisme. 

Sten Jensen skriver i en artikel i Berlingske, som der er link til herunder: ’Nederlaget på Kosovo 

Polje, et langstrakt stykke fladt bondeland en halv snes kilometer fra Pristina, som i dag er en pul-

serende og overbefolket heksekedel, har siden ætset sig fast i serbernes sind. Og nederlaget er 

gennem århundrederne blevet dyrket fra generation til generation.’ 

I skal nu undersøge, hvordan et mere end 600 år gammelt slag stadig kan bringe sindene i kog på 

Balkan. I skal dele jer i grupper, som skal arbejde med spørgsmålene herunder: 

➢ Hvad var slaget på Solsortesletten, og hvorfor har det stadig betydning? 

➢ Læs uddraget af Slobodan Milosevics tale i linket herunder. Hvordan bruger/misbruger han 

historien? 

➢ Hvad skete der under krigene i Eksjugoslavien? 

➢ Hvad skete der specifikt i Kosovo? 
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Når grupperne er færdige, skal de fremlægge deres resultater for klassen. Det skal være i form af 

et foredrag, som I har fremstillet en PowerPoint, Presi eller anden form for præsentation til. Jeres 

præsentation skal indeholde tekst i overskriftsform, statistikker og billeder.  

Derefter skal hele klassen arbejde sammen om at formidle Kosovos omtumlede historie. Det kan 

være i form af plancher, I kan hænge op i klassen, eller et netsite eller en anden form I selv væl-

ger. Det vigtige er, at I bruger alle de informationer I har indhentet: billeder, tekst statistik osv. 

 

Kilder 

Herunder er et par links hvor I kan læse om solsortesletten og konflikterne i Eksjugoslavien, men 

de er ikke tilstrækkelige til at besvare opgaverne, så I må selv researche videre. 

Kosovo i lex.dk: https://denstoredanske.lex.dk/Kosovo 

Balkan - brudzone mellem muslimer og kristne i Berlingske: https://www.berlingske.dk/sam-

fund/balkan-brudzonen-mellem-muslimer-og-kristne 

Faktalink om krigene i Eksjugoslavien: https://faktalink.dk/titelliste/krigene-i-eksjugoslavien 

Folkedrab.dk: Uddrag af Slobodan Milosevic’s tale 28. juni 1989 i Kosovo: https://folkedrab.dk/kil-

der/kilde-uddrag-af-slobodan-milosevics-tale-28-juni-1989-i-kosovo 

 

 
Byen Prizren var det kulturelle og intellektuelle centrum i Kosovo under den osmanniske periode. Foto: Genti Behramaj 

 

https://denstoredanske.lex.dk/Kosovo
https://www.berlingske.dk/samfund/balkan-brudzonen-mellem-muslimer-og-kristne
https://www.berlingske.dk/samfund/balkan-brudzonen-mellem-muslimer-og-kristne
https://faktalink.dk/titelliste/krigene-i-eksjugoslavien
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-uddrag-af-slobodan-milosevics-tale-28-juni-1989-i-kosovo
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-uddrag-af-slobodan-milosevics-tale-28-juni-1989-i-kosovo
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Handling ’I solsortens land’ 
 

 
 

Kosovo 1999. Fahrije er en voksen kvinde, hvis mand er forsvundet under den nyligt afsluttede 

borgerkrig mellem kosovo-albanere på den ene side og Serbien og Montenegro på den anden. 

Fahrije kæmper med et svindende håb og en voksende sorg. Hun har, siden hendes mand for-

svandt, forsøgt at forsørge sig selv, sin datter og søn, begge teenagere og sin svigerfar.  

Svigerfaren misbilliger hendes selvforsørgelse, der er i konflikt med kosovo-albanernes traditio-

nelle patriarkalske familie- og klanmønstre. Fahrije bor i landsbyen Krusha e Madhe, som blev ud-

sat for en af krigens værste massakrer med 241 forsvundne og dræbte mænd. Landsbyboerne le-

der fortsat efter ofrene, og med jævne mellemrum indkaldes Fahrije af myndighederne, fordi der er 

fundet beklædningsgenstande og andre rester af de omkomne, som hun måske kan genkende. 

En kvindeorganisation anbefaler Fahrije at tage et kørekort, som vil kunne hjælpe hende til bedre 

at forsørge sig selv og familien. Tøvende begynder hun at køre bil, men bliver øjeblikkelig betegnet 

som ’løs på tråden’ af de fleste af landsbyboerne, også af sin egen familie. Hun bliver da også for-

søgt voldtaget af en landmand, hun handler med, men formår at klare sig fri. 

Fahrije, der i forvejen har bier og sælger honning – filmens engelske titel er ’Hive’, bistade - forsø-

ger sig med at udvikle en produktion af den traditionelle ajvar - syltede pebre - til et større super-

marked. Først lykkes det med deltagelse af et par andre kvinder i samme situation at få deres va-

rer på hylderne, men landsbyens patriarkalske mænd saboterer kvindernes indsats. Kvinderne hol-

der ud og med støtte fra EU, opbygger et voksende antal af områdets enlige kvinder en stadig 

større og levedygtig produktion. 
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Personer 
 

 
Fahrije  

 
Haxhi, Svigerfar 

 

 
Zana, datter 

 
Edon, søn 

 
Naza 

 
Zamire 

 
Emine 

 
Bahri 

 
Mand i supermarked 
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Efter filmen 
 

Opgave samfundsfag: Om moderne og traditionel islamisk identitet  

  

Billedet til højre er det officielle foto af Kosovos 

præsident Vjosa Osmani. Signalet er, at her er 

en selvstændig, moderne kvinde. Billedet er 

meget langt fra de normer, der beskrives i fil-

men ’I solsortens land’. I landsbyen Krusha e 

Madhe er der lang vej til, at kvinder får samme 

rettigheder som mænd. 

En nærliggende forklaring er, at kampen mel-

lem moderne og traditionelle islamiske værdier 

stadig udspiller sig i Kosovo og i det meste af 

den muslimske verden. Men hvad er en ’mo-

derne’ og hvad er en ’traditionel’ muslimsk 

identitet?   

Det skal I undersøge i denne opgave. Formålet 

er at arbejde med hvad kultur, identitet og fæl-

lesskab betyder for det enkelte individ og for ci-

vilsamfundet. Det er en del af fællesmålene for 

samfundsfag, (som I kan se refereret på side 6 

i dette materiale). Inden I går i gang med opgaverne er det vigtigt at læse teksterne herunder om 

identitet og traditionel og moderne islam.  

Identitet  

Ordet bruges om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner personen. I det såkaldte mo-

derne samfund kan man skelne mellem tre områder: Hjemmet, arbejdet og det offentlige rum. Her 

har det enkelte menneske ofte forskellige identiteter i de forskellige områder. Når man arbejder, er 

man én person, når man optræder i det offentlige rum (fx politiske aktiviteter, fester, biografen) er 

man en anden person, og når man er hjemme, er man en tredje.   

I såkaldt traditionelle samfund hører det enkelte menneskes identitet ofte sammen med ét bestemt 

område. Fx arbejder manden udenfor hjemmet og kvinden i hjemmet, men i dag har ændringen af 

forholdet mellem kønnene, og den måde man arbejder på, gjort, at de fleste definerer sig selv i for-

hold til flere områder.   

Hvor man tidligere var født til en bestemt identitet, er den i dag i langt højere grad personens eget 

ansvar. Man vælger i højere grad sin egen identitet, man vælger og har flere identiteter. Identitet er 

dog ikke noget man skaber alene, men noget man gør og som udvikles i sociale fællesskaber og 

gennem relationer til andre mennesker. (Kilde: lex.dk)  
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Traditionel islam  

 Muslimer tror på én gud, Allah. Muhammed er 

Allahs profet. Han fik en række åbenbaringer 

fra Allah, der blev til muslimernes hellige bog 

Koranen. Koranen er altså efter muslimsk op-

fattelse Allahs ord. Derfor mener muslimer, at 

alt hvad der står i Koranen er sandt.  

Islam har fem søjler der udgør fundamentet for 

den muslimske tro:  

1. Trosbekendelsen, hvor muslimer 

siger, at der kun findes én gud: Al-

lah.    

2. De fem daglige bønner.   

3. Det er en pligt for muslimer at be-

tale almisse/Zakat - dvs. give til de 

fattige.   

4. Fasten i ramadan-måneden, hvor 

muslimerne ikke må indtage mad el-

ler drikke eller dyrke sex mellem 

solopgang og solnedgang.   

5. Pilgrimsfærden til Mekka der gi-

ver den, der gennemfører den, 

syndsforladelse.    

Kønsroller  

Ved at gifte sig har en muslim opfyldt en vigtig 

forpligtelse. Muslimer mener, at Allah ønsker at 

mænd og kvinder skal forenes. Homoseksuelle 

forhold er ikke tilladt. Seksualiteten er vigtig for 

 

  

 Moderne islam  

I en moderne verden, kan leveregler som dem, 

der er beskrevet under traditionel islam være 

svære at overholde. Som det er beskrevet i af-

snittet om identitet, er identiteten i en moderne 

verden flydende og konstant til debat. Kønnet og 

seksualiteten er også til debat, og både kvinder 

og mænd har arbejde udenfor hjemmet. I sådan 

et samfund er det svært at opretholde traditio-

nelle forestillinger om mandens og kvindens rol-

ler.  

Som Aminah Tønnsen skriver, må både islami-

ske samfund og den enkelte muslim tage stilling 

til begrebet modernitet og dets konsekvenser. 

Findes der en islamisk version af begrebet mo-

dernitet? Eller er det et vestligt fænomen?  

Kan islam acceptere abort, feminisme eller ho-

moseksualitet, som ifølge Koranen ikke er tilladt, 

men som mange muslimer alligevel anser for ac-

ceptabelt? Det er en udfordring for islam at be-

vare sin særegenhed, men samtidig at være 

åben og tidssvarende.  

Mange muslimer har traditionelt opfattet de store 

linjer i de klassiske lærdes anbefalinger som en-

degyldige og ufejlbarlige. Men i dag kan det 

være nødvendigt at se på Koranen med nye 

øjne og fortolke den ind i den globale virke-

lighed, muslimerne er en del af.   

Også i muslimske lande er kvinders deltagelse i 

offentlige anliggender blevet mere og mere al-

mindelig. Mødet med andre kulturer – ikke 
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den troende muslim, men det seksuelle samliv 

skal foregå i ægteskabet, og der lægges vægt 

på at kvinden er jomfru når, hun bliver gift.    

Arrangerede ægteskaber er normalt, men 

tvang er ikke. Mænd må gerne have op til fire 

koner. Men det er kun ca. 5% af verdens musli-

mer, der lever sådan. Mænd må gifte sig med 

en kvinde der er muslim, kristen eller jøde. 

Muslimske kvinder skal gifte sig med en mus-

lim. Skilsmisser er ikke velsete. Manden har 

dog ret til skilsmisse, mens det er sværere for 

kvinden.   

Den traditionelle muslimske livsform er ofte en 

blanding af kulturelle traditioner og regler som 

er hentet i Koranen. Men Koranen er ikke en 

bog, det er let at tolke, og derfor er der rum for 

flere fortolkninger.   

Der er dog almindelig enighed om, at i traditio-

nelle, muslimske familier er manden forsørge-

ren, mens kvinden styrer hjemmet og børneop-

dragelsen. Også når man skal arve, behandles 

de to køn forskelligt, og kvinder har ikke 

samme ret som mændene. Mange muslimer 

mener, at kønnene er ligeværdige, men dette 

betyder ikke det samme som ligebehandling el-

ler ligestilling.    

Begge køn skal i det offentlige rum klæde sig 

ærbart, så de ikke frister det modsatte køn. For 

kvinderne betyder det traditionelt, at de er 

mere eller mindre tildækkede – nogle med et 

hovedtørklæde andre totalt tildækkede i burka 

eller hijab.    

  

mindst med Vestens syn på ligestilling og indivi-

dets frihed – er for nogle fortolkere af Koranen 

en anledning til at udvikle et mere tidssvarende 

syn på menneskets og især kvinders muligheder 

og rettigheder.  

Menneskerettighederne har været til diskussion 

blandt muslimske lærde, og det er ikke alle, der 

er lige begejstrede for dem. Men det er vigtigt at 

forstå, at islam rummer et væld af forskellige 

stemmer, fortolkninger og holdninger. Det er ikke 

en entydig størrelse, og undersøgelser viser, at 

det kun er en lille del af verdens muslimer, som 

ønsker at afskaffe FN’s menneskerettigheder og 

erstatte dem med islamiske rettigheder.  

Langt de fleste koranfortolkere har i de for-

gangne århundreder været mænd, der har været 

påvirket af de patriarkalske (mandsdominerede) 

samfund, de har levet i. I de seneste halvtreds år 

har et antal kvindelige muslimske forskere og in-

tellektuelle sat deres præg på islam-forskningen. 

Og en række mandlige teologer og forskere, 

både i og uden for den islamiske verden, har di-

stanceret sig fra den traditionelle opfattelse af 

kvindens stilling i islam.  

Det er alle disse dilemmaer, der er til behandling 

i filmen Papicha, som klart har taget modernite-

ten og kvinderettighedernes standpunkt.   

Kilde: Islam – Tro og livsforståelse  
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I skal nu diskutere konflikterne mellem traditionel og moderne identitet, som de fremstår i filmen ’I 

solsortens land’.   

• Del klassen op i grupper med 3-4 personer i hver. Hver gruppe får tildelt en af perso-

nerne i filmen. I kan bruge persongalleriet på side 12 til at hjælpe hukommelsen på vej. 

I skal nu arbejde med vedkommendes identitet i forhold til tradition og modernitet. I har 

20 minutter til at finde karaktertræk hos jeres person, der er traditionelle, og karakter-

træk der er moderne. I kan sætte det op i et skema, hvis I synes, det gør arbejdet let-

tere. Det kan fx se sådan ud:  

Person: Svigerfar Haxhi  Traditionelt  Moderne  

  

Bryder sig ikke om at Fahrije ta-

ger kørekort 

  

X 

  

 

  

Mener at alt hvad Fahrije gør 

falder tilbage på familien  

  

x  

  

  

Vil ikke tage en DNA test  

  

?  

  

?  

  

Osv. osv.  

  

    

Man kan ikke altid fastslå om et bestemt karaktertræk er traditionsbundet eller moderne, så firkan-

tet kan man ikke stille verden op. Så det er helt i orden at sætte spørgsmålstegn.   
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Når I har fundet en række karaktertræk ved personerne, skal I diskutere, hvilken type samfund 

hver af personerne ville føle sig tilpas i.   

Ville de være mest tilpas i et moderne eller traditionelt samfund? Eller ville en kombination af 

begge være at foretrække?  

Efter 20 minutter fremlægger grupperne deres overvejelser i klassen, og I kan sammen diskutere, 

om I er enige i de begrundelser, gruppen giver for deres valg.   

 

 


