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Fag   Engelsk A/B  

 

”Selvmordsbomberne i London: en psykologisk undersøgelse” 

DR2, 2006, 50 min. 

Udsendelsen handler som titlen antyder om terrorbomberne i London i juli 2005. Det forsøges optrevlet, 
hvad der kunne gøre fire unge tilsyneladende velintegrerede englændere til terrorister, og flere 
internationale eksperter på området inddrages i et forsøg på at forstå psykologien bag. Psykologiske teorier 
omkring gruppedynamik danner rammen omkring den forklaring, som eksperter udsendelsen inddrager, 
lander på. Desværre har DR erstattet den oprindelige engelsksprogede fortæller med en dansk, men alle 
andre dele af udsendelsen er forsat på engelsk. Udsendelsen kan benyttes på såvel A som B niveau afhængig 
af konteksten. 

(Denne film og tilhørende opgaver kan dække følgende faglige mål og kernestof) 

Faglige mål: (iflg. Læreplaner fra 2010, evt. faglige forudsætninger) 
- Opnå en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien.  
- Kunne perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk. 

Kernestof 
- Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien. 
- Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. 

Ideer til undervisningen 
Udsendelsen er oplagt til et tværfagligt forløb mellem engelsk og samfundsfag, men også psykologi kunne 
indgå som relevant fag, da udsendelsen i høj grad fokuserer på gruppedynamik som udløsende faktor for 
dannelse af terrorceller. 

Forløbsbeskrivelse 
Udsendelsen kan med fordel ses som en del af et forløb, hvor der også læses andre tekster om emnet. Fx et 
emne om terror eller om clashing cultures. 

Supplerende materialer 
Andre materialer som handler om kulturkløft og fremmedgørelse kunne være følgende tekster: 

- Hanif Kureishi: " My Son the Fanatic" 
- Robin Cook: " Chicken Tikka Masala Speech" 
- Caryl Phillips: "A New World Order" 
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