
Undervisningsvejledning til Krisetid i Europa 
Introduktion 

 
Lærere i samfundsfag foretrækker ofte selv at udforme og tilrettelægge deres undervisningsforløb. Vi har 

derfor med fuldt overlæg valgt ikke at sætte de 5 film i autoritative undervisningsforløb. Vi vil dog gerne 

præsentere nogle af de ideer og forestillinger vi har gjort os om hvordan filmene kan indgå i forskellige 

undervisningsforløb. 

De følgende skitser til undervisningsforløb er således bare eksempler på hvordan vi selv har forestillet os at 

man kunne anvende materialet i samspil med lærebogslitteratur. I dette tilfælde har vi valgt Hans Branner 

”Det politiske Europa” og det det lille c-niveauforløb har vi valgt Skov og Bundsgaard ”B-bogen” fra 

Columbus. Andre bøger kan være fuldt ud lige så relevante at anvende sammen med filmmaterialet. 

Forløbsforslagene er lagt fleksibelt op således at man kan vælge èt tematisk forløb eller også vælge at 

knytte flere evt alle forløb sammen. Man kan altså tage temamulighed 2 og 4 i kombination og lign. De to 

første lektioner er fælles for alle sekvenser og tjener som en introduktion til EU-systemet. 

Forløbsforslag. Primært til B- og A-niveauer i samfundsfag 

Lektion og tema Undervisningsmaterialer  Kommentarer 

Lektion 1’s tema: Hvad er 
baggrunden for dannelsen 
af den Europæiske Union 
(EU) og hvor ligger 
udfordringerne for EU? 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En 
grundbog om Europa”, Columbus 2013, 2 
udg. Side 9-20 

Lektionen fungerer som 
introduktion til EU generelt 

Lektion 2’s tema: EU’s 
integrationsproces og dets 
grundprincipper  

Hans Branner ”Det politiske Europa - En 
grundbog om Europa”, Columbus 2013, 2 
udg. s. 101-107. 

Her fokuseres på 
grundlæggende elementer i 
EU så som det indre marked 
og EU’s fire friheder.  

   

Temamulighed 1 - ”miljø og klima”   

Lektion 3’ 2’s tema: 
EU’s klima og 
miljøpolitik som 
eksempel på 
integrationsproces 
og dets 
grundprincipper 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s. 121-127 

Her fokuseres på miljø og 
klimapolitkken hvilket 
lægger op til at arbejde med 
filmen om EU, CO2 og 
klimaforandringerne i de 
følgende lektioner. 

Lektion 4’ s tema: 
Klimaforandringer - 
EU’s kamp mod 
flyforurening - 
Første halvdel  

 

Film: ”Europa i krise - Klimaforandringer - EU’s 
kamp mod flyforurening” 
 

Første Halvdel -  
Forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 
af filmen om ”Europa i krise - 
Klimaforandringer - EU’s 
kamp mod flyforurening” 

Lektion 5’s tema: 
Europa i krise - 
Klimaforandringer - 
EU’s kamp mod 
flyforurening 

Materialerne i forbindelse med ”Europa i krise - 
Klimaforandringer - EU’s kamp mod flyforurening” 
 

Anden halvdel- forberedelse 
og udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen om 
”Europa i krise - 
Klimaforandringer - EU’s 
kamp mod flyforurening” 



Lektion 6.’ 
Efterbehandling - 
institutionerne i EU 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s. 121-
127s.72-86 

Filmen (lektion 4 og 5) 
henviser løbende til de 
forskellige 
beslutningstagende 
institutioner i EU. Det kan 
udnyttes til en lektion hvor 
denne del af EU ‘stoffet er i 
fokus  

   

Temamulighed 2 -EU’s asyl og Indvandrerpolitik   

Første og andet lektion: se ovenfor    

Lektion 3’s tema: 
EU’s flygtninge og 
asylpolitik som 
eksempel på 
integrationsproces 
og dets 
udfordringer 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s. 117-121. 

Her fokuseres på asyl og 
flygtningepolitikken hvilket 
lægger op til filmen om 
flygtninge og EU i de 
følgende lektioner. 

Lektion 4’ 
Klimaforandringer - 
EU’s kamp mod 
flyforurening - 
Første halvdel  

 

Film: ”Krisetid i Europa 2 - Flygtninge i EU - 
samarbejdets store test”  
 

Første Halvdel -  
forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 

af filmen om ”Krisetid i 
Europa 2 - Flygtninge i EU 
- samarbejdets store test” 

Lektion 5’ Europa i 
krise - 
Klimaforandringer - 
EU’s kamp mod 
flyforurening 

Film og materialet om ”Krisetid i Europa 2 - 
Flygtninge i EU - samarbejdets store test” 

Anden halvdel- forberedelse 
og udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen om 

” Krisetid i Europa 2 - 
Flygtninge i EU - 
samarbejdets store test” 

   

Temamulighed 3 - Arbejdsmarked og den fri bevægelighed   

Første og anden lektion: se ovenfor   

Lektion 3’s tema: 
Grundholdninger til 
EU ‘integrationen 
(politisk og 
økonomisk) 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s. 36-46.  

Her fokuseres på de 
generelle holdningsforskelle 
til EU’integrationen. Det 
lægger op til at bruge filmen 
om arbejdsmarkedet og den 
fri bevægelighed i det 
følgende lektioner. 

Lektion 4’ s tema - 
Arbejdskraftens fri 
bevægelighed  

 

Film: ”Krisetid i Europa 1 - Fri bevægelighed - god 
samfundsøkonomi eller løntrykkeri” 
” 
 

Første Halvdel -  
forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 
af filmen om ”Krisetid i 
Europa 1 - Fri bevægelighed 



- god samfundsøkonomi eller 
løntrykkeri” 

Lektion 5’s tema 
Arbejdskraftens fri 
bevægelighed 

Filmen  ”Krisetid i Europa 1 - Fri bevægelighed - 
god samfundsøkonomi eller løntrykkeri”. 
 

Anden halvdel- forberedelse 
og udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen om 
” ”Krisetid i Europa 1 - Fri 
bevægelighed - god 
samfundsøkonomi eller 
løntrykkeri” 

Lektion 6.’ s tema. 
Efterbehandling -  
EU og den danske 
debat. 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s.148-157 
(Om danskernes forhold til EU). 

Filmen (lektion 4 og 5) 
henviser løbende til de 
forskellige holdninger til den 
danske EU-skepsis. Det kan 
udnyttes til en lektion hvor 
denne del af EU ‘stoffet er i 
fokus. 

   

Mulighed 4 - Brexit: EU og Storbritanniens farvel til EU   

Første og anden lektion: se ovenfor   

Lektion 3.’ s tema 
”det sammensatte 
Europa” 

Hans Branner ”Det politiske Europa - En grundbog 
om Europa”, Columbus 2013, 2 udg. s.56-66. 

Lektionen drejer sig om 
nationalstaternes 
økonomiske forskelligheder 
og de forskellige holdninger 
og forventninger til EU 
integrationen 

Lektion 4’ s tema - 
Brexit - hvorfor vil 
briterne forlade 
EU? 

 

Film: ”Krisetid i Europa 1 - Brexit - hvorfor vil 
briterne forlade EU?” 
” 
 

Første Halvdel -  
forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 
af filmen om ”Krisetid i 
Europa Brexit - hvorfor vil 
briterne forlade EU?” 

Lektion 5’s tema 
Brexit - hvorfor vil 
briterne forlade 
EU? (fortsag) 

Materialer i forbindelse med ”Krisetid i Europa 1 - 
Brexit - hvorfor vil briterne forlade EU?” 
 

Anden halvdel- forberedelse 
og udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen om 
” ”Krisetid i Europa Brexit - 
hvorfor vil briterne forlade 
EU?” 

Lektion 6’ tema 
Brexit 

Materiale valgt ud fra aktualitetshensyn Hvordan faldt det britiske 
parlamentsvalg ud og hvor 
langt er forhandlingerne 
kommet 

   

  



Mulighed 5 - Terror i EU - kan vi deles om terrorbekæmpelsen?   

Første og andet modul se ovenfor   

Lektion 3’ s tema - 
Terror i EU - kan vi 
deles om 
terrorbekæmpelsen 

Film og materiale til filmen ”Krisetid i Europa 5 - 
Terror i EU - kan vi deles om terrorbekæmpelsen?” 

Første halvdel -  
forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 
af filmen om ”Krisetid i 
Europa 5 - Terror i EU - kan 
vi deles om 
terrorbekæmpelsen” 

Lektion 4’ s tema - 
Terror i EU - kan vi 
deles om 
terrorbekæmpelsen 

Film og materiale til filmen ”Krisetid i Europa 5 - 
Terror i EU - kan vi deles om terrorbekæmpelsen?” 

Anden halvdel -  
forberedelse og udførelse 
jævnfør anbefalingerne der 
er angivet i didaktiseringen 
af filmen om ”Krisetid i 
Europa 5 - Terror i EU - kan 
vi deles om 
terrorbekæmpelsen” 

Lektion 5. 
 

EU og terrorisme er ikke direkte behandlet i nogen 
af de eksisterende EU-lærebøger på markedet. Et 
forslag til viderebehandling kunne være kapitel 9 
”Danmark: Krigsnation i EU’s periferi” i Sørensen, 
Rasmussen og Rasmussen ”IP&Ø - Grundbog i 
International politik og økonomi” Columbus 2016  

Fokus på Danmarks udenrigs 
og sikkerhedspolitiske 
interesser i vadestedet 
mellem NATO, USA og EU. 

 

 

 

Undervisningsforløb 2. - Det lille c-niveau forløb.  

Denne lille sekvens kan evt passes ind i et andet forløb omkring flygtninge indvandre problematikker. 

Lektion 1. Tema er 
hvad er EU? 

Lektien er Skov og Bundgaard ”B-Bogen” 
Columbus. S.49-55. 
To ultra korte videoer bruges som 
introduktion til EU”Hvad laver EU”: ”EU's 
institutioner”  vises i timen. 

Lad eleverne lave en 
kommenteret liste over EU 
‘institutionerne samt alle de ting 
som EU beskæftiger sig med ud 
fra tekst og video og lade dem 
efterfølgende fremlægge 
resultatet af deres 
anstrængelser. 

Lektion 2 Tema - 
Flygtningeproblemet 
og EU 

Materialer og arbejdsopgave jævnfør 
anbefalingerne i forbindelse med Filmen: 

Krisetid i Europa 2 - Flygtninge i EU - 
samarbejdets store test 

Første halvdel- forberedelse og 
udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen 

”Krisetid i Europa 2 - 
Flygtninge i EU - samarbejdets 
store test” 

http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx


Lektion 3 Tema - 
Flygtningeproblemet 
og EU (fortsat) 

Materialer og arbejdsopgave jævnfør 
anbefalingerne i forbindelse med Filmen: 

Krisetid i Europa 2 - Flygtninge i EU - 
samarbejdets store test 

Anden halvdel- forberedelse og 
udførelse jævnfør 
anbefalingerne der er i 
didaktiseringen af filmen 

”Krisetid i Europa 2 - 
Flygtninge i EU - samarbejdets 
store test” 

Lektion 4. Tema. 
Samarbejdet i EU 

Lektien er Skov og Bundgaard ”B-Bogen” 
Columbus. S.49-55. 
 

Udfordringerne for EU 
samarbejdet efterbehandles 
med udgangspunkt i lærebogens 
afsnit om demokratisk 
underskud og 
integrationsteorier.   

 

 

 

 

 

 

Henvisning til projektsiden ”Krisetid i Europa” og  
de 5 film online på Mediehuset Københavns sider med 
undervisningsfilm. Her finder du også et promotion 
spot for hele projektet. 
 

 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa/

