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Fred, forsoning og terror - elevvejledning 

Dette delemne omhandler scenarier, Danmarks involvering i EU og et historisk overblik. 

 

Men hvad er scenarier og hvordan arbejder man med dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenarie er et begreb, der bruges om det at tænke (fiktive) begivenheder, med det formål at 

skabe en fortælling om, hvordan fremtiden kan se ud. Erhvervslivet bruger det, når de vil 

forudsige forbrugerens fremtidige efterspørgsel. Og militærets bruger det, når de vil overveje 

hvad vi gør, hvis Danmark pludselig er i krig. Et billede kan også være et scenarie, hvor en fiktiv 

situation er opstillet.  

Senariekompetencer er noget man skal træne i skolen. Det betyder, at man skal blive i stand til 

at analyse baggrunden for det der er sket, skabe overblik og forestille sig mulige fremtidige 

scenarier.  

 

Et eksempel: 

Forestil dig at du er ung i 60’erne, og skal beskrive en demonstration mod Vietnam-krigen. Du er 

nødt til at have historisk indsigt i tiden. Måske må du se en film om demonstrationerne eller tage 

tøj på fra den tid, for at kunne beskrive det, set med datids briller. Det vigtige er, at du sætter dig 

ind i personens tankegang og forestille dig verden set med deres briller.  

Det er ikke nemt, fordi man skal øve sig i at tilsidesætte sine egne forestillinger. Hvad var deres 

perspektiv, deres motiver, verdensbilleder, værdigrundlag og hvorfor gjorde de som de gjorde?  I 

nutiden syntes vi, at folk var onde fordi de hentede slaver fra Afrika. Det gør vi fordi vi dømmer 

fortidens slavehandlere ud fra nutidens værdigrundlag og verdensbilleder. Et andet eksempel 

kunne være det generelle danske syn på vikinger som noget positivt, noget der gør os stolte. Et 

andet eksempel var da man måtte slå børn i skolen? I dag kan vi syntes at det er ondt og brutalt, 

men det var almindelig praksis i skolerne, og ikke fordi lærerne var onde, men blot fordi det var 

tidens måde at opretholde ro og disciplin.  
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Et eksempel på et scenarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel: 

I 1938 afspillede en amerikansk radio et hørespil, der fortalte at der lige nu 

foregik en invasion fra Mars. Hørespillet var skrevet med inspiration fra 

Sci-fi forfatteren H.G. Wells ”Klodernes kamp”, instrueret af en 23 årig 

teaterinstruktør George Orson Welles. Hørespillet skabte kortvarig panik 

og det interessante er, hvordan et scenarie kan få folk til at forestille sig 

selv en invasion fra Mars. Nogle mente de så rumvæsner, andre at de 

kunne lugte den giftgas som rumvæsenerne spredte. En lignende panik 

opstod da man spillede Wells hørespil på spansk i Chile i 1944 og i 

Ecuador i 1945, hvor en rasende horde mennesker hældte benzin på 

radiobygningen, som sendte udsendelsen, og flere personer døde.  
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Opgave 1 

 15 min. 

 

 Individuelt 

 

 Læringsmål 

Jeg kan identificere argumenter 

 

 Find argumenterne  

Find argumenterne for Danmarks deltagelse i EU fra filmen Fred, forsoning og 

terror. Skriv argumenterne i boksen herunder.   

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Opgave 2 

 45 min. 

 

 2 personer, individuelt 

 

 Læringsmål 

Jeg kan vurdere nedslag i historien og bruge dem som argument for fremtidige 

muligheder.  

 

 Gruppearbejde 2 personer. 

Udvælg et af punkter fra tidslinjen (den starter på næste side) og forestil jer, at I er 

en person, der oplever præcis det øjeblik I har udvalgt.  

 

Det kan fx være en bror, der ser sin søster for første gang i 28 år da muren faldt, 

statsministeren da Danmark stemte nej til Euroen eller en helt almindelig dansker, 

der gik på gaden efter at have hørt om Danmarks befrielse.  

 

 Skriv et brev til en kær ven om den begivenhed I har oplevet. Det er vigtigt, at I 

beskriver både begivenhederne, jeres følelser, sindsstemning og det I oplever 

omkring jer. Husk at researche den begivenhed hovedpersonen, har oplevet.  

 

 Aflever brevet til jeres lærer. 
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 Skriv med jeres egne ord, hvad I mener et scenarie er. Drøft det eventuelt med 

jeres sidekammerat.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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En historisk gennemgang 

Efter 2. verdenskrig mistede de tidligere vesteuropæiske stormagter deres dominans. I 

stedet opstod nye supermagter – USA og Sovjet –, som gennem den kolde krig kæmpede 

om magten og samtidigt delte Europa i to – det man kalder for jerntæppet. Det 

Europæiske Fællesskab EF, nu Europæiske Union, EU’s begyndelse skal ses i lyset af 

dette.  

 

 

 

 

 

 Her er en tidslinje med nedslag i historien efter Anden verdenskrig.  

Årstal Danmark EU og internationalt 

1945 5. maj kapitulerer Tyskland, og 

danskerne går på gaden. 

Hør den radiomeddelelse som danskerne 

sad og lyttede til, da de hørte om 

Danmarks befrielse, inden de gik på 

gaden for at fejre deres frihed. 

https://www.youtube.com/watch?v=78pD

hZb8hZo  

 

Bonusinfo: Efter 2. verdenskrig indførte 

Danmark henrettelse ved en særlov og 

henrettede 46 danskere, der enten havde 

hjulpet det tyske Gestapo eller selv 

Officielt overgiver Tyskland sig helt den 8. 

maj, men den sidste tyske soldat overgiver 

sig først den 4. sep. 1945  

Der er forskellige officielle befrielsesdage, da 

Tyskland skulle underskrive kapitulationen 

flere gange, så den blev anerkendt af 

samtlige lande, deriblandt også Sovjet (det vi 

i dag kender som Rusland).   

 

Internationalt har lande som Japan og USA 

deltaget i krigen på hver sin side. 

 

 

I 1952 etablerede man Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. 

I 1958 ændrede man det til Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab, EØF 

I 1967 hed det EF (De Europæiske Fællesskaber) 

I 1993 da Maastricht traktaten trådte i kraft, kom EF til at hedde 
EU (Den Europæiske Union) 
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havde medvirket til drab. Yderligere 30 

blev benådet. Henrettelserne foregik 

mellem 1945-1950.  

FN stiftes med Danmark som et af de 

stiftende medlemmer. Aftalen underskrives i 

USA. 

1949 Danmark bliver medlem af NATO NATO stiftes med 51 lande 

1950  Efter 2. Verdenskrig kom der uenigheder 

mellem besættelsesmagterne, specielt Sovjet 

og USA havde svært ved at enes, og i 1950 

byggede DDR (Deutsche Demokratische 

Republik), som var styret af Sovjet, en mur 

for at forhindre østtyskere i at flygte til 

Vesttyskland, som var de vestlige 

besættelsesmagter, USA, England og 

Frankrig.  

Her er en animation med virkelige billeder af 

murens begyndelse og fald 

https://www.youtube.com/watch?v=4ImYdklD

OPE 

 

Dette var startskuddet til den kolde krig.  

1958  6 vesteuropæiske lande – Tyskland, Frankrig, 

Italien, Belgien, Holland og Luxembourg 

indgår Romtraktaten, hvor de indleder et 

samarbejde om kul og stål, der fører til 

begyndelsen på samarbejdet i EF blev til som 

et ønske om bedre handelsmuligheder og 

forebyggelsen af endnu en krig.  

 

Sovjetunionen sender den første satellit, 

Sputnik 1, ud i rummet og vinder rumkapløbet 

over USA. 

1968 Ungdomsoprøret 

CPR-nummer indføres 

Ungdomsoprøret. 



[8] 
 

1972 Danmark siger ja til medlemskab af EF 

sammen med Irland og Storbritannien  

 

1973 Danmarks energiforbrug består i 1973 af 

90 % olie og derfor indføres der i 

forbindelse med energikrisen, skabt af 

krigen i Mellemøsten, hvor Danmark og 

andre europæiske lande importere deres 

olie fra, til bilfrie søndage, 

fartbegrænsninger og et forbud mod bl.a. 

vinduesbelysning i butikker. 

 

De sidste højreorienterede diktaturer i Europa 

falder i Portugal og Spanien.   

 

Den Arabisk - Israelske krig i oktober 1973 

skaber en energikrise og økonomiske 

problemer i Europa. 

1981  Grækenland bliver medlem af EF 

1986 Danskerne stemte ja til EF-pakken om et 

fælles marked. 

Spanien og Portugal bliver medlem af EF 

Den europæiske fællesakt underskrives og 

EU’s indre fælles marked er skabt. 

1989  Berlinmurens fald efter 28 år, og Øst- og 

Vestberlin genforenes. 

  

1991  Sovjetunionen bryder sammen og det 

såkaldte Jerntæppe, der har været gennem 

den østlige del af Europa forsvinder. Den 

kolde krig ophører, da Sovjet falder.   

1992 Danmark stemmer nej, med et flertal på 

50,7 %, til Maastricht-traktaten. Med 

danskernes nej blev politikerne bange for 

at Danmark ville komme til at stå udenfor 

samarbejdet, og partierne 

Socialdemokratiet, Socialistisk 

Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det 

Konservative Folkeparti, Venstre, 

Centrum-Demokraterne og Kristeligt 

De østeuropæiske lande ønsker optagelse i 

EU – Maastricht-traktaten udarbejdes.   
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Folkeparti blev enige om en ny 

afstemning om Danmarks fortsatte 

involvering i EU, men med fire forbehold.   

1993 Danmark stemmer igen, denne gang 

med 56,7% der stemmer ja, og Danmark 

indtræder i EU samarbejdet, med fire 

forbehold  

1) Euro 

2) Unionsborgerskab 

3) Forsvar 

4) Det retslige samarbejde 

 

1995  Østrig, Findland og Sverige bliver 

medlemmer af EU. 

2000 Politikerne beder danskerne om at tage 

stilling til forbeholdet omkring Euroen, 

men 53,1 % stemte nej til at give afkald 

på kronen.  

 

2001  Den 11. september flyver kaprede fly ind i 

World Trade Center i New York og uden for 

Pentagon. Samarbejdet mellem USA og EU 

om at bekæmpe terror begynder. 

2004  10 nye lande slutter sig til EU. 

2007  Den globale økonomiske krise rammer 

Europa, og EU etablerer et tættere 

økonomisk samarbejde.  
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Kontrafaktisk historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 3  

 

  45 min. + fremlæggelsestid 

 

 2-4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan producere et historisk scenarie 

Jeg kan arbejde kontrafaktisk med udgangspunkt i et historisk scenarie. 

Jeg kan lave et interview 

 

 Udvælg en vigtigt og afgørende begivenhed for Danmark i forhold til EU fra 

tidslinjen. 

 

Kontrafaktisk historie 

Ved at arbejde med historiske scenarier, er det muligt at arbejde kontrafaktisk med historien. 

”Hvad nu hvis?”- historier, fx hvis attentatet på Hitler i 1939 var lykkes – hvordan ville verden 

så have set ud, var der stadig opstået en verdenskrig? Et andet eksempel kunne være, 

”hvad hvis Berlinmuren ikke var faldet i 1989?” 

Det er vigtigt at man tager udgangspunkt i noget konkret, et valg eller en konsekvens, fx 

hvad var der sket, hvis vagten der havde kommandoen ve Berlinmuren, havde skudt mod 

menneskemængden i stedet for at åbne grænsen.  

Begivenheden skal researches ordentligt – man skal vide hvad der faktisk skete for at 

underholde tanken om det modsatte. (Kontra)  
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 Opret et dokument på google docs, word eller et ligende skriveprogram og udvælg 

jeres historisk scenarie med udgangspunkt i de punkter, der står på næste side. 

Skriv dem ind i dokumentet.  

 

Begrundelse  

 

Begrund dit valg af begivenhed med argumenter i historien. 

Problemstilling  

 

Formuler en problemstilling (fx Hvad ville der være sket, hvis….?) 

Idéfasen  

 

Formuler mulige historiske scenarier som en alternativ fortælling til den udvalgte 

begivenhed. Der skal være flere muligheder. 

Udvælgelsen 

 

Udvælg det scenarie som I finder mest realistisk og mest interessant. 

Sammenligning  

 

Beskriver den faktiske begivenhed (hvad der faktisk skete) og sammenligner det med det 

scenarie som I har udvalgt. 

 

 Brug samme dokument som før. Beskriv jeres kontrafaktiske begivenhed som var I 

personer, der oplevede det. Brug interviewgenren til at formidle jeres hovedpersons 

beretning om begivenheden. Optag gerne interviewet eller lav det live i 

fremlæggelsesprocessen – det er op til jer.  
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 Fremlæggelse - Vis jeres interview for jeres klassekammerater, det kan være video 

I har optaget eller live foran klassen, hvor I har forberedt både spørgsmål og svar.   

 

Guide til interview  

 

Den gyldne regel – Husk, forbered interviewet! 

 

Intro til personen (Navn, alder, uddannelse, erhverv osv.) 

 

Overvej dine spørgsmål (er de lukkede, ja/nej spørgsmål eller mere åbne, hv-spørgsmål 

som personen kan svare på med mere end ja/nej) 

 

Stil opfølgende spørgsmål, (betød det så at…? Kan du fortælle mere om…?) 

 

I denne øvelse er det vigtigt at det er spørgsmål omkring begivenheden, der fylder.  
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Opgave 4 

  30 min. 

 

 2-4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan formulere mulige scenarier til en faktisk begivenhed. 

 

 Find en begivenhed i historien, som I syntes er interessant.  

 

 Udarbejd fire mulige scenarier, som er realistiske, det ene skal være den faktiske 

begivenhed som skete. I skal ikke ændre på historiens udfald, blot forslå forskellige 

scenarier. Fx at et angreb skete på fire forskellige måder. Start jeres scenarie med 

at skrive om begivenheden, hvad skete der, dernæst et hvad skete der så… som 

afsluttes med de fire scenarier.  

 
I har ikke den samme historiske viden og derfor vil alle ikke kende den faktiske 

begivenhed.  

 

 Find en anden gruppe og afprøv først jeres begivenhed, dernæst deres. Hver elev 

skal vælge det scenarie som de tror skete, først når alle medlemmer af den 

modsatte gruppe har valgt, må I afsløre den faktiske begivenhed.   

 


