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Indledning 

Dette undervisningsmateriale er lavet på baggrund af bogen ”Kold Krig”, der udkom i 2013 fra Kulturstyrelsen. Bogen giver et rimeligt dækkende 

indblik i de anlæg og installationer, der på grund af Danmarks medlemskab af Atlantpagten (NATO) kom til at præge Den Kolde Krig i Danmark og 

Rigsfællesskabet. Mange af stederne i bogen er i dag nedlagte, andre er fredede og en del af et museum, atter andre er stadig i funktion og ikke 

tilgængelig for offentligheden. Fælles for dem alle er, at de er en del af den kulturarv, som verdenssituationen efter 2. Verdenskrig affødte.  

Bogen kan først og fremmest bruges til at danne sig et overblik over, hvor omfattende forberedelser, der blev gjort i Danmark under Den Kolde Krig, 

og den kan derfor med fordel anvendes som afsæt til at konkretisere, hvor og hvordan en geopolitisk situation kom til at præge et land. Det, der er 

mest iøjnefaldende, er, at Den Kolde Krig, var allestedsnærværende. Der var ikke en landsdel, hvor konflikten ikke fik sat sit aftryk, og derfor kan man 

som underviser benytte bogen til at tage ud i sit lokalområde og sammen med sine elever eller studerende opsøge, undersøge og identificere Den 

Kolde Krigs efterladenskaber. Men gør det inden det er for sent – anlæggene er under nedrivning i disse år. Områderne skal føres tilbage til det 

oprindelige landskab, og trusselsbilledet og derfor stedernes strategiske og operative relevans er ikke længere det samme.  

Bogen kan lånes som klassesæt ved et besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfort eller ved henvendelse til Langelands Museum, Jens Winthers Vej 12, 

5900 Rudkøbing. Endelig kan bogen downloades på Kulturstyrelsens hjemmeside – se link sidst i dette materiale.   

Formål 

Formålet med at benytte bogen som afsæt til undervisningen i Den Kolde Krig er at give elever eller studerende et indblik i Den Kolde Krigs betydelige 

og omfattende præg på det danske landskab. Samtidig er det formålet at give eleverne eller de studerende forståelse for, hvorfor disse 

anlægsarbejder og driften heraf pågik i perioden under Den Kolde Krig.  

Mål 

Nedenstående mål er opstillet ud fra Forenklede Fælles Mål for historiefaget efter 9. klassetrin 

Kompetence- 
område 

Kompetence- 
mål 

Videns- og færdighedsmål Læringsmål Tegn på læring 
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Kronologi og 
sammenhæng 

Eleven kan 
sammenligne 
væsentlige træk 
ved historiske 
perioder 

Kronologi, brud og 
kontinuitet 

 
 
Eleven kan identificere brud 
og kontinuitet i historien 
 
 
Eleven har viden om 
væsentlige træk ved 
historiske perioder 
 
 
 

Det lokale, regionale og 
globale 

Eleven kan redegøre for 
samspil mellem aspekter fra 
dansk og omverdens 
historie 
 
Eleven har viden om samspil 
mellem aspekter fra dansk 
og omverdens historie 
 
Eleven kan redegøre for 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie og 
omverden 
 
Eleven har viden om 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie og 
omverden 
 

Eleven skal kunne se i landskabet eller 
lokalmiljøet, hvordan Den Kolde Krigs anlæg 
har betydet et brud med anvendelsen af 
samme område eller lokalitet i historisk 
perspektiv. 
 
Eleven skal samtidig kunne se ud fra de 33 
eksempler i bogen, at disse brud også er en 
kontinuerlig anvendelse af områder og 
lokaliteter indenfor perioden Den Kolde Krig 
 
Eleven skal kunne forklare, hvordan et udvalgt 
koldkrigsanlæg har indgået i den historiske 
periode kaldt Den Kolde Krig 
 
 
 
 
 
Eleven kan forklare, hvordan danske forhold 
under Den Kolde Krig har indgået i 
omverdenens historie  
 
 
 
 
 
Eleven kan forklare, hvilke konsekvenser 
opførelsen og driften af Den Kolde Krigs anlæg 
kunne have for lokale beboere og for landets 
forhold til omverdenen     
 
 
 
 

Eleven fortæller under sin egen eller sin 
gruppens fremlæggelse af et udvalgt 
koldkrigsområde/ -lokalitet, hvilket brud stedet 
har skabt i historisk perspektiv (i Den Kolde Krigs 
sammenhæng) 
 
 
 
Eleven fortæller under sin egen eller sin 
gruppens fremlæggelse af et udvalgt 
koldkrigsområde/ -lokalitet, hvilken kontinuitet 
stedet har skabt i historisk perspektiv (i Den 
Kolde Krigs sammenhæng)  
 
 
 
 
 
 
 
Eleven forklarer under sin egen eller sin gruppens 
fremlæggelse af et udvalgt koldkrigsområde/ -
lokalitet, hvordan stedet, området eller 
lokaliteten dels har passet ind i danske forhold 
onder Den Kolde Krig og dels i omverdenens 
historie 
 
 
Eleven forklarer under sin egen eller sin gruppens 
fremlæggelse af et udvalgt koldkrigsområde/ -
lokalitet, hvilke konsekvenser opførelsen og 
driften af Den Kolde Krigs anlæg kunne have for 
lokale beboere og for landets forhold til 
omverdenen     
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Aktiviteter 

Eleverne i en klasse skal inddeles i grupper på ca. fire, og disse grupper skal hver udvælge en til to lokaliteter, områder eller steder, der er omtalt i 

bogens sektion 02-04. Gruppen skal med afsæt i dette forberede en fremlæggelse for klassen som et led i en fælles videndeling. Fremlæggelsen skal 

vare ca. ti minutter. For at gøre arbejdet så konkret som muligt, skal jeres lokalområde medtænkes i valget af lokaliteter; ligger 

skolen/uddannelsesstedet tæt ved et større koldkrigsanlæg er opgaven relativt let, men det er en udfordring, hvis afstanden hertil er stor.  

Hvis man ikke kan komme ud til et koldkrigsanlæg eller ens lokalområde kun i begrænset omfang byder på lokaliteter knyttet hertil, kan man bruge 

hele bogens sektion 01 til at lade eleverne i grupper sætte sig ind i og fremlægge hele baggrunden og forudsætningerne for anlæggene. Har man god 

tid, kan hele denne sektion af bogen læses. Det vil underbygge målet om, at eleverne skal kunne forklare, hvorfor deres valgte koldkrigsanlæg blev 

opført og indgik i den større sammenhæng.  

Det er op til underviseren at stille yderligere krav fx i forhold til brug af billed- og kildemateriale fra bogen i deres fremlæggelser. Dette kan 

understøtte andre læringsmål for faget end de ovenfor anførte.  

Fase Lektion  Indhold 

1 Opstart – Præsentation -     
   Målsætning –  
   Gruppeinddeling 

1 Eleverne/de studerende præsenteres for formål og mål med forløbet 
Læreren/underviseren introducerer - han/hun har udvalgt koldkrigslokalitet 
Eleverne/de studerende deles ind i grupper og vælger lokalitet (-er)  

2 Aktivt arbejde 2 - 5 Lokalitet (-er) besøges, der læses og fremlæggelser udarbejdes af eleverne/de studerende 

3 Fremlæggelser - Evaluering 6 - 7 Der fremlægges. 
Evalueringen er læreren/underviseren, der følger med i, om og i hvor høj grad, der leves til de 
opstillede tegn på læring (se målskema)  
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Didaktik  

Den, der arbejder lærer. Derfor er dette undervisningsmateriale skabt ud fra tanken om, at danne sammenhæng mellem historiebog, praktisk 

feltarbejde og egen formidling. Læringen opstår således i et spændingsfelt mellem disse tre elementer, bogen som faglig viden, det praktiske 

feltarbejde, hvor man får syn for sagen og elevens egen refleksion over stoffet under arbejdet med at forberede formidlingen:   

                                                                                       Bogen ”Kold Krig”  

             Faglig viden 

    

-  

                Praktisk feltarbejde   Egen formidling (refleksion) 

 

Evaluering 

Evalueringen er mestendels lærer-/underviserbåret i dette materiale, men man kan sagtens lade eleverne/de studerende selv tage stilling til, om og i 

hvor høj grad, de lever op til læringsmålene. Det kan fx gøres ved at lade de respektive grupper selv give respons til hinanden eller ved at lade 

eleverne selv udfylde et skema over, hvordan de mener, de kom i mål med det, de skulle. Opstil fx læringsmålene i et skema og kryds af ud for 

følgende: 

Læringsmål 
(et af læringsmålene) 

Kan/gør i lille grad Kan/gør i nogen grad Kan / gør Kan/gør i høj grad Kan/gør i meget høj 
grad 
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Afrunding 

Hvis ikke, man mener, bogen giver anledning til, at man kan finde et eller flere koldkrigsanlæg i sit nærområde eller de områder, der findes stadig er i 

brug og dermed operative, så kan der rettes henvendelse til Koldkrigsmuseum Langelandsforts inspektør, så vil denne være behjælpelig med at anvise 

en lokalitet i jeres nærområde eller formidle kontakt til en lokalitet. Endelig tilbyder Koldkrigsmuseum Langelandsfort næsten hele året sig selv som 

lokalitet, hvis transport hertil kan arrangeres.  

Vi tilbyder ligeledes også andre undervisningsaktiviteter knyttet til stedet og til fortællingen om Den Kolde Krig generelt.  

Selve bogen kan downloades som pdf fra Kulturstyrelsens webside: 

http://slks.dk/publikationer/publikationsarkiv-kulturstyrelsen-2012-2015/kold-krig/ 
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