
	

	

Lærervejledning: Energikrisen 1973 
 
Historiekanonen til grundskolen indeholder 29 punkter, og ifølge Fælles Mål 
2009 er slutmålet for 9. klasseselever, at de har tilegnet sig ”kundskaber og 
færdigheder i fagets kanonpunkter og kronologien heri.” I 
undervisningsvejledningen for historie (Faghæfte 4) er der omtale af hvert 
kanonpunkt og forslag til arbejdet med de givne emner, ligesom der henvises 
til tematikker, der er beslægtede og ligger i forlængelse af kanonpunkterne. 
 
Af de 29 historiske kanonpunkter er fire plukket ud fra anden halvdel af 1900-
tallet. Det drejer sig om punkterne ”Energikrisen 1973”, ”Murens Fald”, 
”Maastricht 1992” og ”11. september 2001”. Begrundelsen for udvælgelsen er, 
at der er tale om både danske og internationale brud, der har forandret 
verden og sat sig spor i udviklingen efter selve begivenheden. De fire 
begivenheder kan ikke sættes på samme formel, men de handler alligevel lidt 
om det samme, nemlig Danmarks forhold til og samspil med en globaliseret 
verden. 
 
I ”Udkig” er der efter korte indledninger om de fire kanonpunkter fokus på 
begivenheder andre steder i verden. Fælles for dem er, at de fandt sted rundt 
om i verden samtidig med kanonpunkterne. På udkig-afsnittet sætter spot på 
begivenheder tæt på Danmark – helt konkret for 1973’s vedkommende i 
Spanien og Portugal. Begge lande blev også del af energikrisen, der ramte 
bredt og hårdt, men både Spanien og Portugal var i midten af 1970’erne langt 
mere optaget af at slippe af med diktaturer og arbejde sig hen mod mere 
demokratiske tilstande. Derfor er der i På udkig lagt vægt på hændelser, der 
førte til diktatorernes fald og efterfølgende historiske udvikling. Udkig til-
siderne tager eleverne med til Iran og Saudi-Arabien, der var de to største 
producenter af olie under oliekrisen og generelt set i 1970’erne. Oliens 
betydning, de politiske omvæltninger i landene og den historiske udvikling 
bredt set er fokuspunkter for Udkig til. 
 
Udkig fra – Energikrisen  
Havene stiger, isen ved polerne smelter, og vejret byder på flere storme, 
heftigere regnskyl og mere tørke. Klodens klima og global opvarmning er 



	

	

blevet sat på dagsordenen og mange steder også på skoleskemaet, og det er 
de færreste elever, der ikke er blevet undervist heri og har en mening herom. 
Netop derfor giver det mening at fokusere på Energikrisen i 1973 og 
efterfølgende i ”Udkig” på især Iran og Saudi-Arabiens historie (hvad energi 
angår i mindre omfang på Spanien og Portugal). 
 Energikrisen i 1973 åbnede danskernes øjne for, at landet var 
afhængigt af andre lande, når det kom til ting, som var almindelige og 
hverdagsagtige for de fleste danskere. Det kunne være varme i huse og 
lejligheder og at køre i bil. Den 6. oktober 1973 angreb Egypten og Syrien 
Israel. Det skete på den jødiske helligdag, Yom Kippur, og kom som en stor 
overraskelse for israelerne. Og for de fleste danskere, der næppe havde 
forestillet sig, at krigen skulle spille ind på deres dagligdag. 
 Når krigen berørte Danmark og danskerne, skyldtes det, at det meste 
af verdens olie er i arabiske lande. Ca. 2/3 af alle oliereserver er at finde i 
Mellemøsten, og netop olie udgjorde 90 % af Danmarks forbrug af olie. De 
arabiske lande brugte i 1973 for første gang olien som politisk våben. Som et 
led i konflikten med Israel satte de olieproducerende lande nemlig prisen på 
olie op og produktionen ned. Og de arabiske lande begrænsede eller 
indstillede helt forsyningen af olie til de lande, der bakkede op om Israel i den 
årelange konflikt mellem israelere og palæstinensere. Herved håbede de 
olieproducerende lande, at lande i Vesten ville få et andet syn på konflikten  
og i sidste ende presse Israel til at forlade de besatte områder fra 1967: Sinai 
og Golan. 
 Energikrisen i 1973 betød med andre ord, at Danmark gik fra forbrug 
af olie over diskussioner om atomkraft til alternative energikilder. Måden at 
indrette det danske samfund og privatlivet på skyldtes således en begivenhed 
langt væk, og danskerne fik for alvor øjnene op for, at vi var en del af en 
global verden. Uden den omfattende energikrise var Danmark næppe ved 
indgangen til det nye årtusinde blevet verdens førende på vindmøller, så lidt 
firkantet sagt skal eleverne kende til forudsætningen for udviklingen på 
området for at kunne tage stilling til i hvilken retning, Danmark i fremtiden 
skal gå på klima- og miljøområdet. Klimatopmøder – FN’s klimakonferencer 
– kan inddrages i undervisningen, fx klimatopmødet i København i 2009. 
 Især i bogens ”Udkig” til Iran og Saudi-Arabien er der mulighed for at 
fokusere på oliens betydning for verdenssamfundet. Det kan være den 



	

	

amerikanske interesse i landene og forsøget på at få kontrol med energien. 
Eller det kan være fokus på de olielandes historie og måske krigen Irak-Iran. 
 
Forslag til undervisningen – indledningsvis  
Lav indledningsvis en fælles gennemgang af afsnittene om hhv. Spanien og 
Portugal og Iran og Saudi-Arabien, så eleverne får overblik over de lange 
linjer i landenes historie. Bed dem om i grupper at lave en tidslinje med de 
vigtigste årstal. 
 
Grupperne skal derefter forholde sig til de faktuelle problemstillinger i 
landenes historie, sådan som de er beskrevet for de forskellige lande. Bed 
dem vælge – valgene skal naturligvis begrundes – tre forskellige og meget 
markante hændelser i landenes historie. De skal enten beskrive dem på 8-10 
linjer (hver tematik) eller holde et miniforedrag for klassen (2-3 min.). 
 
Intern evaluering 
Det er vigtigt, at grupperne præsenterer et eller flere produkter i forlængelse 
af arbejdet med tidslinjer og temaerne. Det kan I aftale, men der er mange 
muligheder: folder, bog, PowerPoint-præsentation, konkurrencer, spil osv. 
Ved at eleverne skal lave produkter, er der også tale om en øvelse, som spiller 
fint sammen med projektopgaven. 
 
Opbyg en fotobank, hvor grupperne viser, at de kan lade fotos og 
illustrationer indgå i et samspil med brødteksterne om 
tematikkerne/landene. 
 
Aktiviteter 
Hold et miniforedrag (ca. fem minutter) for klassen om forskellen på 
demokrati og diktatur. 
 
Beskriv på maks. en side, hvilke forskelle der var mellem demokratiseringen i 
Spanien og Portugal. 
 
Find ud af mere om de danskere, der deltog i den spanske borgerkrig. Brug 
bøger og internettet. Hvilke personer var der tale om osv.? Besøg evt. 



	

	

Frihedsmuseet (http://natmus.dk/frihedsmuseet/), der ganske er lukket 
pga. brand p.t., men udenfor er der et mindesmærke, der markerer de faldne 
danskere fra den spanske borgerkrig. 
 
Spanien og Portugal matte gå grueligt meget igennem, før landene fik 
demokratiske tilstande. Find et rollespil om demokrati, I kan bruge i klassen. 
Den danske NGO – ”demokrati-undervisning.dk” – tilbyder forskellige 
rollespil, hvor der lægges til diskussioner om demokrati. Ideen er, at 
demokrati skal opleves og ikke kun læres om via bøger.  
 
Lav et kort over verden. Det skal være stort nok til at kunne hænge på 
væggen. Plot de lande ind (med rødt), der har olie. Vis også (med blåt), hvilke 
lande/områder der i dag har konflikter og krige. 
 
Lav en liste over de vigtigste olieproducerende lande i dag. 
 
Find yderligere oplysninger om Saudi-Arabien. Fokusér på 
menneskerettighederne (de kan fx findes her: menneskeret.dk). Kontakt 
menneskerettighedsorganisationen Amnesty International (amnesty.dk) – 
eller læs deres årsrapport – og få mere at vide om landet. Lav en Top 5-liste 
over de værste krænkelser af menneskerettighederne. 
 
Bed eleverne om at udarbejde en biografi om Mahmoud Ahmadinejad. De 
skal også forholde sig – positivt/negativt – til de udtalelser, der er gengivet i 
bogen. 
 
Lad eleverne læse denne tekst og forholde sig kildekritisk til den (jfr. 
Værktøjskassen): 
Nytårstale 1974 
”I 60'erne og begyndelsen af 70'erne syntes det kun at kunne gå en vej: 
fremad. Det var som en naturlov. Men nogen naturlov var det jo ikke. Det ved 
vi nu. 
Derfor er vi bekymrede på denne den første dag i 1974. Begivenheder, som vi 
kun i beskeden grad har indflydelse på, vil være afgørende for udviklingen i 
Danmark i det nye år. Ingen af os er i tvivl om, at hvis der bliver drejet 



	

	

yderligere om for oliehanerne, vil følgerne blive meget alvorlige, og selv om 
der skulle blive åbnet for hanerne, ved vi, at de gyldne dage med billig energi 
aldrig mere kommer tilbage. 
Der er ingen grund til at skjule, at denne energikrise er kommet hurtigere og 
stærkere over os, end vi politikere havde ventet. Vi har ikke lyttet 
opmærksomt nok til de advarende røster, har ikke gjort os klart, hvor sårbart 
vort højt udviklede samfund er. Det gælder for Danmark, som det gælder for 
hele den vestlige verden og Japan med. 
Vi står ikke parate med færdige løsninger, hverken her eller i andre lande. Vi 
har indført billøse søndage og hastighedsbegrænsninger, vi har lært at tætne 
vinduer og at tage en sweater på, men nogen egentlig løsning er det 
selvfølgelig ikke. På langt sigt kan vi ikke komme ud af energikrisen blot ved 
at spare. På langt sigt må vi lære at skaffe energi på nye måder. 
Men på kort sigt betyder det noget at spare. Det er simpelthen nødvendigt. 
Den olie, vi ikke brænder op i vore oliefyr, og den benzin, vi ikke kører op i 
vore biler, gør det muligt at holde arbejdspladser i gang, der ellers måtte 
lukke. 
Vi kan komme til at opleve arbejdsløshed og varemangel i denne vinter. Vi 
kan komme til at opleve, at fabrikker må lukke, at varer ikke kan blive kørt 
ud, at landmanden ikke kan bruge sin traktor og fiskeren ikke sin båd. Det 
afhænger i høj grad af os selv, om det skal gå så galt. 
Uventet tvinges vi nu hver især ind i en situation, hvor vore menneskelige 
kvaliteter stilles på prøve. Vi kan være egoistiske og prøve på at læsse de 
fælles byrder over på naboen, eller vi kan bevise, at ord som samfundssind og 
fællesskab og samhørighed stadig har mening og indhold. Det er en 
udfordring til os, som enkeltindivider og som nation. Det er ikke en 
udfordring, vi har bedt om eller ønsket os, men måske det alligevel kan være 
en sund udfordring.” 
Statsminister Poul Hartling (Venstre), nytårstale den 1. januar 1974 
 

	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kildekritik	”AT	Få	SMiL”	
	
Overordnet	set	handler	kildekritik	om	teksters	troværdighed	og	
anvendelighed.	”Kan	jeg	stole	på	det?”,	er	et	centralt	spørgsmål	detektiven	stiller	
sig	i	sin	jagt	på	forbryderen.	Alle	spørgsmål	skal	ikke	nødvendigvis	besvares	hver	
gang	en	tekst/kilde	undersøges.	
Analysepunkterne	er	lavet	om	til	en	slags	børneremse	”AT	Få	SMiL”.	Remsen	er	
lettere	at	huske.	Det	er	kun	de	STORE	bogstaver	som	bruges.	
	

	
	
	

Afsender	

Hvem	har	skrevet	den	og	hvad	er	
indholdet?	Hvorfor	har	afsenderen	
skrevet	den?	Hvad	var	formålet?	Var	
afsenderen	tæt	på	begivenhederne?	Tog	
afsenderen	selv	del	i	begivenhederne?	
Og	hvilken	rolle	spillede	afsenderen	i	
givet	fald?	Var	afsenderen	på	afstand	af	
begivenhederne	og	dermed	afhængig	af	
andre	(ukendte?)	kilder?	Har	
afsenderen	personlige	interesser	i	
klemme	og	vil	fremlægge	en	bestemt	
version?	Ved	afsenderen	noget	om	
emnet?	Taler	han	sandt?	

	 Hvilken	type	tekst/kilde	er	det?	



	

	

	
	

Type	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Skønlitteratur?	Faglitteratur?	Hvordan	
skal	vi	bedømme/vurdere	
teksten/kilden?	Er	kilden	et	dokument	
(et	historisk	materiale:	fx	en	lovtekst)?	
Er	kilden	en	beretning,	der	fortæller	
om	begivenhederne,	så	det	er	indholdet	
der	skal	bedømmes	(fx	en	journalists	
avisartikel	om	en	lovs	tilblivelse)?	Er	
beretningen	en	øjenvidneskildring	
(førstehåndsberetning	=	ofte	det	bedste;	
færre	forfalskninger)	eller	er	en	
(andenhåndsberetning)	som	har	
oplysningerne	fra	anden	side.	Er	kilden	
den	først	nedskrevne	(primær)?	Eller	
(sekundær)	at	afsenderen	har	
oplysningerne	fra	en	primær	tekst?	
Primær	eller	sekundær	handler	dybest	
set	om	”hvem	har	skrevet	af	efter	hvem?”	
Er	teksten/kilden	personlig	fra	en	
central	afsender?	Er	teksten	
institutionel?	Er	afsenderen	”bundet	
af”	en	institutions	synspunkter/politik?	
Er	teksten	fortrolig(fx	intern	
forhandlings	referat)	eller	er	teksten	
beregnet	for	offentligheden?		
(Generelt	vil	personlige	kilder	som	regel	være	
mere	troværdige	end	institutionelle,	og	
fortrolige	kilder	vil	være	mere	troværdige	end	
kilder	beregnet	til	offentligheden)					

Faktorer	
Ofte	et	spørgsmål	til	lærebøger:	Hvilke	
”faktorer/årsager”	mener	afsenderen	
er	vigtige	for	udviklingen	af	
samfundene	i	fortiden	og	nutiden?	Det	
stærke	individ?	Teknologien?	
Økonomien?	Folkemasser?	
Religioner/ideer?		

Å	
	

	

	
	
	
	

Sproget	

Hvordan	er	sprogstilen?	Er	afsenderen	
tilbøjelig	til	at	skrive	fx	ironisk,	følelses-	
og	holdningsorienteret?	Eller	er	
tendensen	mere	neutral-,	saglig	og	
kendsgerningsorienteret?	Er	teksten	
underbygget	eller	slynger	afsenderen	
rundt	med	”halve	sandheder”	og	
overdriver	med	argumentationskneb:	
(karakter-,	autoritets-,	ekspert-,	
prestige-,	idol-,	selvsikkerheds-,	
lærdoms-,	hensigts-,	generaliserings-,	



	

	

mængde-	og	udbredelses-,	påfugle-,	
fornufts-,	og	historiekneb.)	Fx	”alle	
(generalisering)	eksperter	
(ekspertkneb)	er	enige	om,	at	sådan	har	
det	været	i	1000	år	(historiekneb)…”	)		
Bruger	afsenderen:	Bandeord,	
negative/positive	tillægsord,	sproglige	
billeder	og/eller	anonyme	
personudtryk	”man”,	”det	vides”?	Hvad	
fokuseres	der	på?	Hvad	bliver	trukket	i	
baggrunden?		

Modtager	
Vil	afsenderen	påvirke	negativt/positivt	
sin	målgruppe?	

I	 	

	

Layout	

Ofte	hjemmesider,	reklamer,	billeder	
m.v.	Her	tænkes	på	formen:	
Komposition,	synsvinkel,	farver,	
skygger,	perspektiv,	rum,	personer,	
billedtekst,	lyd,	lys,	stemning,	symboler,	
antydninger	m.m.			

	
	
	
	
	
	
Billedanalyse	
	

• Hvad	ser	du	på	billedet?	
• Hvad	er	der	gang	i	på	billedet?	
• Hvorfor	er	billedet	fremstillet?	
• Hvem	skulle	i	fortiden	se	billedet?	
• Hvad	siger	billedet	om	den	tid,	det	er	produceret	i?	
• Hvilken	billed-	type	er	der	tale	om,	og	hvordan	er	det	

konstrueret/bygget	op?	
	
	
	

	
	
	

Har	du	på	tjek	på	hjemmesiden?	
	



	

	

	
Hvem?	

• Kan	webmasteren	identificeres?	Fx	er	der	en	til	de	~	i	adressen	
kan	det	være	tegn	på	at	hjemmesiden	er	privat.	Stavefejl	og	
dårlig	grafik	kan	være	signal	om	utroværdighed.	

• Står	der	noget	om	webmasterens	baggrund?	
• Henviser	webmasteren	til	andre	forfattere	om	samme	emne?	
• Findes	der	oplysninger	om	webmasteren	på	nettet?	Har	
webmasteren	fx	anmeldt	sit	domæne	hos	www.dk-
hostmaster.dk?	Skriv	evt.	deres	navn.	Brug	*	hvis	du	kun	
kender	noget	af	navnet.	

	
• Kan	du	kontakte	webmasteren	på	sitet?		

Hvornår?	
• Kan	du	datere	hjemmesiden?	
• Er	hjemmesiden	oprettet	samtidig	med	begivenheden?	
• Bliver	den	regelmæssigt	opdateret?		
• Findes	der	en	ældre	version	af	hjemmesiden?	Prøv	en	tidsrejse	
”The	wayback	Machine”,	som	du	finder	på	www.archive.org	

Hvor?	
• Hvor	sidder	webmasteren?	I	Danmark?	I	lande	med	konflikter?	

Hvorfor?	
• Er	formålet	med	hjemmesiden	beskrevet?	
• Er	det	en	officiel/institutionel	hjemmeside?	
• Findes	der	forbavsende	meninger,	der	kommer	på	dig?	
Henviser	de	til	links	med	lignende	synspunkter?	

• Ligger	der	et	skjult	budskab	i	layoutet?		
• Udtrykker	webmasteren	fx	en	bestemt	politisk,	religiøs	
holdning?	

• Forsøger	webmasteren	at	påvirke	dig	sprogligt	med	positivt	og	
eller	negativt	ladede	formuleringer?	

• Forsøger	webmasteren	at	bevise	og	underbygge	sine	
holdninger?	Bruger	han	litteraturliste?	Noter?	Henvisninger?	
Seriøse	links?	Er	der	overhovedet	nogen	som	henviser/linker	
til	den?	Check	hvor	kendt	og	benyttet	den	er:	I	Googles	søgefelt	
kan	du	skrive	”Link:”	før	hjemmesidens	navn.				

	
	
	
 



	

	

 




