
Jens Christian von Holck. 
Religion, dramatik og samfundsfag ved Sorø Akademis Skole (stx)

Vidensformidling eller 

stillingtagen til kulturmøder og 

integration?

Et indspark i håb om at gøre 

vores fag endnu mere relevant 





Kæphest nr. 1:

Undgå: ”og hvad så”?

• Hvor mange benytter integrationsteori (fra 

samfundsfag), hvor man definerer begreber som 

integration, segregation, smeltedigel osv…?

– > Eksempel på en ”Og hvad så?” teori

• En anden tilgang: Robber Caves experiment fra 

Socialpsykologien (Realistic Conflict Theory)

• 22 drenge… to grupper… fjendebilleder… Hvad 

skal der til for at integrere grupperne?

• Pointe: Det er ikke nok at sætte dem i klasse 

sammen. De skal have ”a superordinate goal”

• > Diskutér: I forhold til Afghettoiseringsplanen…
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Sådan bruger jeg Realistic C-

Theory i religionsundervisningen

• Typisk i islamforløbet, som jeg begynder med

• Gruppeidentitet… to forhold, der ”binder” 

grupper tættere sammem:

Integration
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Rollespil til eleverne (de får 10 minutter til at forberede): 

Lav et rollespil på mellem 1 og 3 minutter. Forbered jer på følgende 

måde:

- Bliv enige om et sted, hvor dette foregår (fx en lufthavn eller en 

skolegård)

- Definer to (mulige) grupper, der ville kunne komme sådan et sted. 

(fx i skolegården: pigegruppen ”finkerne” og pigegruppen 

”Fjanterne”)

- Find på en situation, hvor de to grupper er i konflikt med hinanden 

(Finkerne og Fjanterne ønsker begge at bruge klatrestativet)

- Opfind et fælles projekt, der ikke handler om at definere en ”ny” 

fælles modstander (Fx: Finkerne og Fjanterne bliver enige om i 

fællesskab at bygge videre på klatrestativet)

- Gennemspil situationen som et rollespil

- > Ved fremlæggelsen: De andre i klassen skal ”gætte” jeres 

gruppeidentitet (fælles modstander og fælles projekt)



Kort summen blandt ligesindede

• Er dette relevant for jeres undervisning?

• Hvilke teorier er mest ”og hvad så?” 

teorier hos jer, og hvilke teorier giver 

eleverne mulighed for at tænke løsninger?



Min kæphest nr. 2

Afskyr: Sådan er det jo…
• ”I Kina spiser de hunde”; 

”Muslimer er ??” ”danskere er 

??” 

• Eksempel fra samfundsvidenskab/ 

historievidenskab m.m. (som 

eleverne ofte møder):

• Clash of Civilizations

(Huntington) > Stilles ofte op 

overfor ”Fokuyama” – i stedet 

forelår jeg Riesmann
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Teori, hvor forandring er mulig…
David Riesman – ham der fandt på tredelingen

Udgangspunkt i undervisningen:

Hvordan håndterer man det senmoderne?
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Traditionelt 

samfund

Moderne 

(ydrestyret)

Senmoderne

(indrestyret)

Forandringsgra

d/velstand

Statisk/Knaphed Dynamisk/knaph

ed

Hyper

dynamisk/overflod

Normer Ære/skam/ansigts

tab/med/mod os

Indre gyroskop/ 

Selvopholdelse

Bl.a. Satire/

frihed/ provokatio

Reaktion ved 

afvigelse

Skam (overfor 

resten af 

landsbyen)

Skyld (overfor 

forældre > derfor 

gyroskop)

Angst (Bagsiden 

af den øgede 

refleksivitet)

Religion (tilføjet 

af Jens Holck)

Legitimerer 

strukturen

Legitimerer 

forandringen

Et personligt 

projekt

Vælger sig ind i et forestillet (men under overfladen 

stadig indrestyret) traditionsstyret normsæt

Vigtigt: En bestemt samfundstype ”fremmer” bestemte træk. Men vi har dem alle i en eller anden grad



Hvordan anvender jeg det i 

undervisningen?

• Fx til at kvalificere en diskussion om 

Muhammedtegningerne, hvis man har både 

muslimer og ”ikke-muslimer” i klassen: Hvordan 

oplever I denne Muhammedtegning – typisk 

”Clash” mellem normsæt…

• Senmoderne konversion – fx Ahmed Akkaris

dobbeltkonversion (suppleret med Rambo)

• Brug egne oplevelser narrativt: To eksempler på 

historiefortælling…

> Fra Avedøre: Ansigtstab… tal under fire øjne

> Hvorfor Grønland er ven med Kina… 

• Lærersummen: Er det relevant for din 

undervisning?
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Min kæphest nr 3:

Vi har selv de 

lavthængende frugter…

• Nydanske og gl-danske gymnasier… en 

tendens!

• Forslag Besøg hinandens klasser… To fra 

hver klasse taler sammen

• ”fx Hvordan er I blevet undervist i 

religion?” ”beskriv din hverdag”osv.

• Plejer at give de bedste evalueringer… 

• Måske kunne vi få støtte fra ministeren?

• Lærersummen: En mulighed?
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Landets religionselever
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Artiklen kan 

forstørres ved 

at trække i 

modsat 

retning på din 

Touchpad:



Du kan endvidere finde følgende fil ved 

siden af dette pp

• Nogle bad om min lektionsplan for at 

høre, hvordan jeg integrerer de to 

teorier i undervisningen.

• Som sagt gør jeg det i begyndelsen, 

hvor jeg gennemgår islam, og vender 

så løbende tilbage til det i de andre 

forløb.

• Islamforløbet er i en fil ved siden af.
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