
Undervisningsvejledning til Krisetid i Europa 
”Terror i EU - kan vi deles om terrorbekæmpelsen” 

 

Teaser:  

Europa rammes med jævne mellemrum af terroranslag. I 2016 mistede over 100 mennesker livet i 
Europa som følge af terrorisme. Moderne terrorisme er ikke begrænset til enkelte stater, men kan 
ramme alle EU landene. Derfor er der også blevet etableret forskellige anti-terrorforanstaltning under 
EU. Spørgsmålet er hvor omfattende disse foranstaltninger skal være. Dette spørgsmål belyses i 
filmen.  

Tidsforbrug 

1 - 2 moduler á 60-100 min. 

Formål i forhold til læreplanen og elevernes læring. 
Filmen og det vedhæftede materiale med arbejdsspørgsmål relaterer sig til følgen punkter i samfundsfags 
læreplaner. 

 
Følgende faglige mål i samfundsfag på A-niveau STX bliver omfattet i disse undervisningshandlinger 

• ”undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold” 
 

• ”undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere 
løsninger herpå” 
 

• ”forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks 
handlemuligheder i forbindelse hermed.” 
 

• Følgende faglige mål i samfundsfag på B-niveau STX og HF bliver omfattet i disse 
undervisningshandlinger 
 

• ”undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold” 
 

• ”undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger 
herpå” 
 

• ”påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle 
modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler.” 
 

• Følgende faglige mål i samfundsfag på C-niveau STX og HF bliver omfattet i disse 
undervisningshandlinger 
 

• ”Eleverne opnår en forståelse af de udfordringer som EU-reglerne omkring ”arbejdskraftens frie 
bevægelighed” skaber og de forskellige vurderinger der er af dens fordele og ulemper.” 
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”Forberedelse af elever og lærer inden lektionens start 

Eleverne:  

Som lærere kan vælge at eleverne får filmen for som lektie.  

En anden mulighed er at læreren udvælger noget af det vedhæftede materiale, som eleverne så skal 

sætte sig ind i.  

En tredje mulighed er at tage afsnittet ”Terrorisme” i  J. G. Sørensen (”IP&Ø Grundbog i international 

politik og økonomi” Columbus s.132) eller fra en tilsvarende lærebog.  

En fjerde mulighed er at eleverne læser en frisk og ny artikel vedr. Terrorisme i en eller anden 

sammenhæng (fx en DIIS-analysen) 

Endelig kan læreren given en aktuel avisartikel, der belyser en aktuel case omkring den vandrende 

arbejdskraft i Europa. 

 

Læreren: 

Læreren skal planlægge hvordan lektionen skal forløbe og hvilke af de taksonomiske niveauer (se skal 
være fokus på i lektionen. Der er mulighed for at botanisere i opgaverne og selv vælge til og fra og evt. 
bygge videre på dele af det. 
 

Gennemførelsen af lektionen: dvs. sekvenser, opgaver. 

Skemaet nedenfor er opdelt i de tre taksonomiske niveauer efter den Bloomske model.  

De redegørende spørgsmål er særligt fokuseret på at sikre at eleverne forstår problemstillingerne i 

filmen og forstår de forskellige tiltag overfor potentielle terroranslag  

De undersøgende spørgsmål har til opgave at udfordre eleverne så de dykker ned i særlige spekter af 

de problemer der tages op i filmen 

Debatspørgsmålene har til hensigt at give eleverne mulighed for selv at danne sig en mening omkring 

de dilemmaer og prioriteringer som emnet om terrortruslen. 

 

Katalog over spørgsmål og opgaver 

Redegør Undersøg Debatter 

Hvilke eksempler på 
terrorisme nævnes i filmen? 

Undersøg hvad der menes med 
udtrykket terrorisme (se nærmere 
https://faktalink.dk/titelliste/terror00)  

Diskuter hvorvidt terrorisme er en 
reel trussel og risiko i jeres egen 
hverdag? 

1. Hvad er RAN  
2. Hvad har RAN med EU 

at gøre? 
3. Hvordan adskiller RAN 

sig fra andre EU-
organisationer under 
EUROPOL? 

4. Hvordan formulere 
Magnus Ranstorp 
RAN’s opgave og 
metode? (se også 

- Antallet af terror anslag mod 
EU-lande i 2016 
https://en.wikipedia.org/wiki/T
errorism_in_Europe  

 
- Forventninger i de forskellige 

EU-landes befolkningerne i 
forhold til fremtidige 
terrorangreb. (Link) 
 

-  
 

- Hvilke grupper i samfundet 
mener du er særlig i risiko 
for radikalisering og hvilke 
forholdsregler er mest 
relevant  
 

- Mener du at Europa 
befinder aktuelt befinder 
sig i en særlig kritisk 
situation i forhold til 
truslen fra terrorisme? 

https://www.diis.dk/emne/terrorisme
https://faktalink.dk/titelliste/terror00
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Europe
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præsentationsvideoen
):  

5. Hvilken strategi har 
RAN i forhold til 
radikaliserede unge 
ifølge M.Ranstorp? 

6. Hvori ligger den 
særlige udfordring i 
forhold til at arbejde 
med radikaliserede 
unge, ifølge 
M.Ranstorp 

7. Hvordan præsenterer 
RAN sig i sin video 
(https://youtu.be/Z8V
y7wxQ-ik)  

8. Hvad er Magnus 
Ranstops anbefalinger 

9. Hvordan begrunder 
han de anbefalinger 

 

 

 Undersøg hvordan udviklingen i 
terrorangreb har udviklet sig over tid: 
https://www.statista.com/chart/4554/t
errorist-attack-victims-in-western-
europe/  

 

 EU har 3 niveauer for MIGRATION AND 
HOME AFFAIRS: Polecis, Agencis, 
Network (undersøg hvad der foregår I 
de enkelte elementer: 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do_en)  

 

 

- Genovefa Etienne 
European strategic 
intelligence and 
security center 

 

  

Hvordan beskriver Genovefa 
Etienne dem som hun anser 
for at, udgøre en potentiel 
terrortrussel? 

  

Hvordan mener Genovefa 
Etienne at EU kan/skal 
imødegå terrortrusler 

  

Hvad efterlyser Genovefa 
Etienne omkring samarbejdet 
mellem de nationale 

Undersøg hvor EUROPOL har forsøg til 
adresserer den problemstilling omkring 
de nationale efterretningstjenester som 

Diskuter hvad der kan forklare at 
de nationale efterretningstjenester 

https://youtu.be/Z8Vy7wxQ-ik
https://youtu.be/Z8Vy7wxQ-ik
https://youtu.be/Z8Vy7wxQ-ik
https://youtu.be/Z8Vy7wxQ-ik
https://www.statista.com/chart/4554/terrorist-attack-victims-in-western-europe/
https://www.statista.com/chart/4554/terrorist-attack-victims-in-western-europe/
https://www.statista.com/chart/4554/terrorist-attack-victims-in-western-europe/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do_en
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efterretningstjenestens 
nationale 
sikkerhedsdagsorden. 

Genovefa Etienne fremkommer med i 
filmen omkring deling af efterretninger.. 
(https://www.europol.europa.eu/newsr
oom/news/information-sharing-
counter-terrorism-in-eu-has-reached-
all-time-high)  
https://www.europol.europa.eu/activiti
es-services/services-
support/information-exchange/secure-
information-exchange-network-
application-siena  
 

er tilbageholdende med at 
udveksle efterretninger 
 

Hvilke konsekvenserne har det 
at efterretningstjenesterne 
opretholder deres 
suverænitet. 
 

 Diskuter hvorfor de nationale 
politikere er er villige til at opgive 
suveræniteten over de nationale 
efterretningstjenester i forbindelse 
med terrorbekæmpelse  

Morten Heltweg Petersen 
 

Undersøg hvilke partier som 
Europaparlamentarikerne er 
organiseret i (se nærmere på 
http://www.europarl.europa.eu/aboutp
arliament/da/20150201PVL00010/Orga
nisation-og-arbejde) 
 - Undersøg hvilke lande der er medlem 
af EU og hvor mange medlemmer de 
hverisær har i Europa parlamentet 
(http://www.europarl.europa.eu/meps/
da/map.html)   
- Undersøg herefter hvilke 
parlamentarikere fra Danmark der 
sikker i udvalget for Borgernes 
rettigheder og  Retslige og indre 
anliggender 
(http://www.europarl.europa.eu/comm
ittees/da/libe/home.html)  

 

  Diskuter hvorfor politikkerne i 
Europa parlamentet ikke ville 
bakke op om forslaget om et mere 
intensivt samarbejde mellem 
efterretningstjenesterne. 

Birgitte Kofoed Olsen Dataetik 
 

  

Registrering - borgernes 
rettigheder omkring 
privatsfære og integritet. 

 Hvad risikere borgerne ved at 
efterretningsvæsnerne får lov til at 
overvåge, registrere og 
kontrollerer mere ned de gør i dag 

Problem til diskussion: Terror 
er tværnational lige som 
forebyggelse er tværnational - 

 Er du parate til at opgive din 
privatlivshemmelighed for at opnå 
større tryghed.  

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/information-sharing-counter-terrorism-in-eu-has-reached-all-time-high
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/information-sharing-counter-terrorism-in-eu-has-reached-all-time-high
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/information-sharing-counter-terrorism-in-eu-has-reached-all-time-high
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/information-sharing-counter-terrorism-in-eu-has-reached-all-time-high
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/libe/home.html
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hvor lang skal vi gå hvor 
meget vil vi overlade til 
EU/Europol 

  Diskuter hvor enige i er i de to 
følgende udsagn. 
a) Hvis efterretningstjenesterne 
kan redde ét menneske fra at dø i 
et terroranslag ved total 
overvågning og kontrol så måde 
gerne følge mig på de elektroniske 
medier mv. 
b) Hvis en fartgrænse på 50 km. 
kan redde 1 menneskeliv så lad os 
sætte fartgrænsen ned nu.  

 

 

 

Figur 1: Stil fra Krisetid i Europa 5 - Terror i EU 

 

 

 

 
Henvisning til filmen online ”Krisetid i Europa” på 
Mediehuset Københavns sider med undervisningsfilm. 
 

 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-terror-eu-kan-vi-deles-terrorbekaempelsen/

