
 

Uge Forløb Kompetenceområde og mål  Problemstillinger  Materialer  

33-41 Den kolde krig  
Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

 

·        Hvordan kan man forklare baggrunden for Den 
kolde Krig? 

·        Hvilke krige og konflikter opstod som følge af 
Den Kolde Krig? 

·        Hvordan søgte supermagterne USA og 
Sovjetunionen at få så stor indflydelse i verden 
som muligt? 

·        Hvorfor kom det ikke til direkte krig mellem 
supermagterne USA og Sovjetunionen? 

·        Hvilken betydning fik Cubakrisen for Den kolde 
Krig? 

·        Hvordan kom frygten for en ny verdenskrig til 
udtryk? 

·        Hvilke konsekvenser fik Den Kolde Krig for 
Danmarks forsvarspolitik? 

·        Hvorfor fik Grønland sikkerhedspolitisk en 
vigtig betydning under Den Kolde Krig? 

·        Hvordan blev befolkningen i Danmark påvirket 
af Den Kolde krig? 

·        Hvorfor begyndte Østblokken at gå i opløsning 
i 1980’erne? 

Supplerende 
materiale 

  

Spot på historien: 

·        Flugten fra 
DDR 

·        Korea – et af 
verdens 
brændpunkter 

·        Truman-
doktrinen og 
Marshall-planen 

·        Korea – Et af 
verdens 
brændpunkter 

·          

  

Historiekanon: 

·        FN’s 
Verdenserklæring 
om 



·        Hvorfor blev forholdet mellem Sovjetunionen 
og USA bedre i slutningen af 1980’erne? 

- Hvorfor brød Sovjetunionen sammen? 

 

 

Menneskerettighe
der 

·        Murens fald 

  

Spil: 

Øst eller vest? 

  

Aktiviteter: 

Den kolde krig 

43-44 
Tysklands 

genforening 
Kronologi og sammenhæng 

Historiebrug 

  

 

  

·        I 1949 blev Tyskland delt. Hvorfor og hvordan 
udviklede i Øst- og Vesttyskland sig meget 
forskelligt? 

·        Hvorfor var der en hvis skepsis i andre 
europæiske lande med udsigten til Tysklands 
genforening? 

·        Hvilke problemer gav genforeningen for 
Tyskland? 

Supplerende 
materiale 

  

Aktiviteter: 

Spil krig med 
årsagskort 

45-48 
Censur og 

ytringsfrihed 
Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

·        Hvad betyder det at have ytringsfrihed? 

·        Er der grænser for ytringsfriheden? 

Supplerende 
materiale 



Historiebrug 

  

 

 

·        Hvad betyder censur? 

·        Hvad er selvcensur? 

  

  

Spot på: 

Viden er magt 

Muhammed-krisen 

49-50 
Konspirationsteor

ier 
Kildearbejde 

Historiebrug 

  

Eleverne kan: 

·        definere, hvad en 
konspirationsteori er. 

·        forklare, hvorfor 
konspirationsteorier opstår. 

·        anvende kildekritik, når de 
skal forholde sig til 
konspirationsteorier. 

·        Hvad er myter og konspirationsteorier? 

·        Hvorfor opstår myter og forestillinger om 
konspirationer, og hvilke konsekvenser har de? 

·        Hvad kan man gøre for at forholde sig kritisk til 
myter og konspirationer? 

 

1-2 
Kontrafaktisk 

historie 
Kildearbejde 

Historiebrug 

·        Hvad er kontrafaktisk historie? 

·        Hvad kan kontrafaktisk historie bruges til? 

Supplerende 
materiale 



  

Eleverne kan: 

·        drøfte, om kontrafaktiske 
metoder er egnede til at belyse 
historiske problemstillinger. 

·        med brug af kilder belyse 
kontrafaktiske problemstillinger. 

·        opstille fagligt 
underbyggede historiske 
scenarier i form af alternative 
fortællinger. 

·        Hvilke udfordringer er der ved kontrafaktisk 
historie? 

  

Aktiviteter: 

Hvad nu hvis? 

3-5 Tro i middelalderen  
·        Hvordan adskilte menneskers forestillinger om 
meningen med livet i middelalderen sig fra 
nutidens? 

·        Hvordan kan man forklare, at kristendommen 
spillede en stor rolle i middelalderens samfund? 

·        Hvordan opfattede de fleste det gode og 
rigtige liv i middelalderen? 

Hvilke grunde kan der være til, at europæernes 
fremherskende forestillinger om meningen med livet har 
ændret sig fra middelalderen til nu? 

 

6 Proj    



     

     

     
 


