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På kant med EU 

Fred, forsoning og terror - lærervejledning 

 Forløbet  

Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle 

elevernes kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen. Men hvor delemnet kan bruges isoleret fra de andre er det en 

grundlæggende tanke, at forløbene er opbygget efter en progression, hvor arbejdet med delemne 1 danner et mere 

sikkert fundament for at arbejde med delemne 2 osv. Den enkelte opgave tager udgangspunkt i kompetenceområderne 

for henholdsvis samfundsfag, dansk og historie, men selve emnet er opbygget således, at samtlige opgaver er 

delelementer eller byggesten til de næste opgaver i elevvejledningen. Derfor vil du både som dansklærer, historielærer 

eller samfundsfagslærer kunne anvende samtlige opgaver under delemnet.  

Sjette delemne, EU- et udemokratisk kapitalistisk projekt, er en undtagelse, da den er opbygget således, at det 

inddrager de kompetencer som eleverne har trænet gennem de foregående delemner. Det delemne forudsætter derfor, 

at eleverne har arbejdet med de foregående fem delemner. 

 

Til hvert delemne er en af kilderne en video produceret af Mediehuset København med støtte fra Ministeret for børn, 

unge og ligestilling. En vigtig pointe med videoerne er, at hver video repræsentere en tendens i den problemstilling som 

der præsenteres. Derfor er både journalistens og elevernes vinkeler og synspunkter, samt udvælgelsen af eksperterne 

sammensat så de præsenterer en tydelig tendens i forhold til emnet.  
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Det essentielle ved denne vejledning er, at opgaverne tager udgangspunkt i læringsmål, som er formuleret ud fra 

Forenklede fællesmål, mere herom findes i Den overordnede lærervejledning under det teoretiske afsnit.  

 

 Tid 

3 lektioner 

 

 Overordnede mål  

At udvikle elevernes kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen gennem progression. 

 

 Præsentation  

Delemnet Fred, forsoning og terror sætter fokus på elevernes evne til at arbejde med scenarieanalyse, hvor de med 

udgangspunkt i historiske punkter i Danmarks involvering I EU, skal arbejde med at skabe et scenarie, hvor de arbejder 

kontrafaktisk med historie. Scenarierne bliver præsenteret gennem digitale produktioner og interviewformen.  

 

 Undervisningsplan for delemnet Fred, forsoning og terror 

Opg Emne og 

delemne 

Kompetence-

område og   

-mål 

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Undervisningsbeskrivelse 
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1 Appel-

former i 

Dansk 

Kommunikation  

Eleven kan 

deltage 

reflekteret i 

kommunikation i 

komplekse 

formelle og 

sociale 

situationer 

*Eleven har viden om 

argumentations- og 

informationsformer 

 

*Eleven kan analysere samtaler 

*Eleven har viden om retoriske 

virkemidler, talehandlinger og 

positionering 

 

*Eleven har viden om kropslige og 

retoriske virkemidler 

 Jeg kan identificere 

argumenter 

Individuelt  

 Læs præsentationen 

 Find argumenterne for 

Danmarks deltagelse i 

EU i filmen Fred, 

forsoning og terror. 

 Skriv argumenterne ind i 

kassen herunder.  

2 Kilder i 

Historie 

Kildearbejde 

Eleven kan 

vurdere 

løsningsforslag 

på historiske 

problemstillinger 

*Eleven kan formulere historiske 

problemstillinger  

*Eleven har viden om udarbejdelse 

af historiske problemstillinger 

 

*Eleven kan udarbejde 

løsningsforslag på historiske 

problemstillinger med afsæt i 

udvalgte kilder  

*Eleven har viden om metoder til 

udarbejdelse af løsningsforslag 

 Jeg kan vurdere 

nedslag i historien og 

anvende de vigtigste 

som argument for 

fremtidige muligheder  

Gruppearbejde 

 Læs tidslinjen 

 Udvælg et af de punkter 

fra tidslinjen, og forestil 

jer, at I er en person, der 

står og oplever lige 

præcis det øjeblik som I 

har udvalgt. 

 Skriv et brev til en kær 

ven omkring denne 

begivenhed.  
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3 Løsnings-

forslag i 

Dansk og 

Samfunds

-fag  

Læsning 

Eleven kan styre 

og regulere sin 

læseproces og 

diskutere 

teksters 

betydning i 

deres kontekst 

Fortolkning 

*Eleven kan 

forholde sig til 

kultur, identitet 

og sprog 

gennem 

systematisk 

undersøgelse 

og diskussion af 

litteratur og 

andre æstetiske 

tekster 

*Eleven kan diskutere mulige 

udfald af situationer beskrevet i 

tekster 

*Eleven har viden om metoder til 

opstilling af scenarier 

 

 

 

 

 

*Eleven kan sætte tekster i relation 

til mulige fremtidsperspektiver 

*Eleven har viden om metoder til at 

sætte tekster i relation til mulige 

fremtidsperspektiver 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeg kan producere 

et historisk scenarie 

 

 Jeg kan arbejde 

kontrafaktisk med 

udgangspunkt i et 

historisk scenarie 

 
 Jeg kan lave et 

interview 

 

Gruppearbejde 

 Udvælg en vigtigt og 

afgørende begivenhed 

for Danmark i forhold til 

EU fra tidslinjen.  

 Følg guiden for at skabe 

jeres eget historiske 

scenarie. 

 Interview jeres person, 

som har oplevet 

begivenheden.   
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Politik 

Eleven kan tage 

stilling til 

politiske 

problemstillinger 

lokalt og globalt 

og komme med 

forslag til 

handlinger 

 

*Eleven har viden om hovedtræk i 

EU’s udvikling og beslutninger i EU  

 

*Eleven kan diskutere mål og 

midler i dansk udenrigspolitik 

*Eleven har viden om dansk 

udenrigspolitik 

4 Historie  

 

Historiebrug 

Eleven kan 

forklare samspil 

mellem fortid, 

nutid og fremtid  

*Eleven kan udlede forklaringer på 

historiske forhold og forløb ud fra 

historiske scenarier 

*Eleven har viden om historiske 

scenariers funktion 

 Jeg kan formulere 

mulige scenarier til en 

faktisk begivenhed 

 

Gruppearbejde  

 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. 

 Afprøv jeres scenarie 

med de andre grupper. 
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 Opmærksomhedspunkter  

o Før opgaven 

Eleverne skal altid læse præsentationen på de udleverede elevark, hvis ikke andet står beskrevet. Det samme 

gør sig gældende før hver opgave, hvor der er en introduktion til opgaven – informer eleverne om, at de skal 

læse denne inden de påbegynder opgaven. 

Når eleverne skal udfylde de skemaer, som indgår i elevvejledningen, vil det altid fremgå, ligeledes hvis eleverne 

skal arbejde med andre programmer, eller anvende et skriveprogram. Arbejdspapirerne bør opbevares i en 

mappe, så eleverne altid har mulighed for at finde dem frem. Vis eleverne klippet fra YouTube fra en film bygget 

op omkring et historisk scenarie, som et eksempel på en kontrafaktisk historie. 

https://www.youtube.com/watch?v=rLXvIAjX3bQ 

Omtalen af filmen findes her http://www.imdb.com/title/tt0109779/plotsummary?ref_=tt_ov_pl 

o Opgave 1 

Bemærk at det er argumenter FOR at være i EU de skal finde.  

o Opgave 2 

Du kan gå rundt og hjælpe eleverne når de skal skrive brevet, så det bliver elevernes forståelse af både 

sindsstemning, følelser og begivenhedens forløb de beskriver, derfor vil det være godt hvis de kan finde en 
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personkilde til begivenheden, sammen med den faktuelle viden omkring begivenheden. I kan vælge at anvende 

det skriveprogram som I er mest vant til.  

o Opgave 3 

Grupperne udvælger nu en afgørende begivenhed for Danmark i forhold til EU, ud fra de nedslag tidslinjen 

beskriver. Eleverne skal nu følge guiden om at skabe deres egen historiske scenarie. Det er vigtigt at de drager 

erfaringer fra den foregående opgave, hvor de igen skal forsøge at tænke historisk. Ved at skulle anvende en 

fiktiv person som kilde til begivenheden kan de bruge et interview for at beskrive de følelser, sindsstemning eller 

de faktuelle oplysninger som man kunne opleve.    

o Opgave 4 

Denne opgave kan være rigtig svær for eleverne, fordi der er frit valgt på alle hylder. Det er derfor vigtigt at du 

understreger at det er vigtigt at de vælger en begivenhed, hvor der kilder nok, om det er 9/11, enevældens fald, 

eller attentatet på Hitler, hvor man fx kunne opstille forskellige muligheder for hvad der rent faktisk skete og 

hvordan det mislykkes. Fordi at scenarierne skal være realistiske skal historiens udfald ikke ændres. Når de 

afprøver hinandens scenarier, vil de først læse begivenheden op, og dernæst Hvad skete der så… med de fire 

valgmuligheder. Hvis der er tid til at alle grupper afprøver hinandens i en CL-struktur så gøres det.  
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 Evaluering 

Den fjerde opgave indeholder en evaluering af, hvorvidt eleverne kan anvende det, som de har lært i de foregående 

opgaver. Der gives løbende feedback fra læreren. Tegn på at eleverne opnår læringsmålene indgår implicit i 

evalueringen. Fx Eleven kan opstille et scenarie. Man kan efterfølgende uddybe emnet ved at fordybe sig i international 

politik, og se på den internationale politiske scene gennem tiden og nu. Man har muligheden for at koble både 2. 

Verdenskrig og den kolde krig på emnet eller arbejde mere med genren sci-fi/fantasy med George Orwells 1984 eller 

Animal farm eller med et af Jules Vernes værker som også beskæftiger sig med alternative virkeligheder. 

 

 Materiale 

 

Dette materiale er et materiale, som sigter mod fuld inddragelse af digitale muligheder. Det betyder at langt de fleste 

opgaver kræver en computer eller en smartphone til at finde kilder eller til at søge efter kilder. Men det betyder også, at 

kilderne der er anvendt i På kant med EU forløbet er primært medie- og digitale kilder som fx film, hjemmesider, online 

programmer, databaser og nyhedssider.  

Derfor er det vigtigt, at du som lærer overvejer, hvordan du tilpasser jeres skoles faciliteter til dette forløb. Har I nok 

computere til alle elever eller kun til mindre grupper, så må opgaverne tilpasses derefter. Har nogle elever brug for at 

markere i teksten, så kan det være hensigtsmæssigt at printe artiklerne. Har man elever der har udfordringer, er det 

også vigtigt at gøre sig overvejelser omring undervisningsdifferencering, hjælpeprogrammer fx intowords eller CD-ORD. 

Ved at materialet inddrager de digitale medier understøttes elevernes digitale færdigheder samtidigt.  
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 Litteratur anvendt i elevmaterialet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ImYdklDOPE (01.08.16) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78pDhZb8hZo (01.08.16) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLXvIAjX3bQ (01.08.16) 

 

http://www.imdb.com/title/tt0109779/plotsummary?ref_=tt_ov_pl (01.08.16) 

 

 

 

 

 


