
	

	

Lærervejledning: Murens fald 
 
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, og eleverne inviteres med til eks-Jugoslavien 
og Bosnien-Hercegovina, hvor den meget svære statsdannelse omtales og 
perspektiveres. Udkig til rejser til verdens nye supermagt, Kina, hvor historien 
om maoismen og overgang til begyndende kapitalisme rulles op. Der er også 
fokus på Kinas interesser i Afrika. 
 
Udkig fra – Murens fald  
Ved slutningen af 2. verdenskrig blev sejrherrerne enige om at dele Nazi-
Tyskland i fire besættelseszoner. Den østlige del af landet gik til 
Sovjetunionen, mens den vestlige del af landet blev delt mellem USA, 
Storbritannien og Frankrig. I august 1961 begyndte arbejdere i den østlige del 
af Berlin at spærre grænsen mellem Øst- og Vestberlin, hvor vagter siden 1946 
havde skilt de to bydele. Afspærringen af grænsen skete med pigtråd. Men 
arbejderne udskiftede herefter – under skarp bevogtning af soldater – 



	

	

pigtråden med beton. Det førte med tiden til en 43 km lang mur, der gik fra 
nord til syd og delte byen i to. Efterfølgende indhegnede styret i Østtyskland 
hele Vestberlin med en mur, der blev ca. 155 km lang.  
 
Berlin blev dermed spærret inde i Østtyskland. Årsagen til muren var, at man 
ville forhindre yderligere hjerneflugt. I årene 1949-1961 slog hele 2.700.000 
østtyskere sig således ned i Vesttyskland. Alene i juli måned i 1961 rejste 
30.000 mennesker fra øst til vest.  
  
Muren var om noget symbolet på den kolde krig og anskueliggjorde det 
spændte forhold mellem USA og Sovjetunionen – mellem NATO og 
Warszawapagten. Krigen var først og fremmest en kamp på ord, trusler og 
ideer, selv om der var stedfortræderkrige rundt om i verden. Men krigen var 
især en kamp mellem to samfundssystemer: kapitalisme og kommunisme. 
Efter ca. 45 års nervepirrende konflikter og flirt med atomkrig (Cubakrisen) 
sluttede den kolde krig med Berlinmurens fald og Sovjetunionens 
sammenbrud i 1991. 
 
Den politiske anledning var, at USA og Sovjetunionen i 1987 underskrev en 
aftale om atomnedrustning på et topmøde i Washington. Senere – i 1988 – 
indgik kommunistpartiet i Sovjetunionen en aftale om, at der skulle indføres 
demokratiske reformer i landet. I Ungarn åbnede man i september grænsen til 
Vesteuropa, hvilket fik tusinder af østtyskere til at strømme til Vesttyskland 
via Ungarn. Næsten samtidig valgte polakkerne en anden regering end den 
kommunistiske. 
 
I længden kunne styret i Østtyskland ikke stå for presset. Den østtyske 
regerings leder, Egon Krenz, forsøgte at afværge krisen ved at lave en lov, der 
gav folk lov til at rejse ud, men først efter at de havde ansøgt om tilladelse. 
Loven fik dog den stik modsatte virkning, og folk fra Øst- og Vestberlin 
strømmede til muren den 9. november 1989 og den efterfølgende nat. 
  
Murens fald førte til en dominoeffekt. En efter en måtte de kommunistiske 
regeringer trække sig tilbage i Østeuropa, og kun i Rumænien blev det 
blodigt. Flere forudså, at Sovjetunionen ville blive ved at blive kommunistisk, 



	

	

men reformer om blandt andet ytringsfrihed gav øget kritik af styret. 
Sammen med dårlig økonomi førte det i 1991 til en opløsning af 
Sovjetunionen. 
  
Forhandlinger mellem USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen, der 
efter anden verdenskrig havde delt Tyskland og Berlin mellem sig, blev 
indledt. Forhandlingerne resulterede i, at der i marts 1990 blev afholdt valg i 
Østtyskland. Den vesttyske forbundskansler, Helmuth Kohl, meddelte i juli 
1990, at det genforenede Tyskland ville blive medlem af NATO.  
 
Den 3. oktober 1990 var det nye Tyskland en kendsgerning, og Berlin blev 
efterfølgende hovedstad i det nu samlede Tyskland.  
 
Forslag til undervisningen – indledningsvis  
Find et historisk atlas, og lad eleverne blive fortrolige med Jugoslavien og de 
tidligere republikker, som i dag er selvstændige. 
 
Lav indledningsvis en fælles gennemgang af afsnittene om hhv. Bosnien-
Hercegovina og Kina, 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 landene. 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 
Lad eleverne interviewe deres forældre eller bedsteforældre eller voksen om 
Berlinmuren. Spørg dem om, hvad de kan huske. Blandt andet fra 
aftenen/natten 9.-10. november 1989. Kan de huske, hvor de var, da 
Berlinmuren faldt? Det hævder de fleste voksne jo, at de kan, selv om 
undersøgelser viser, at det er sjældnere, end de selv mener. Skriv derefter en 
artikel om den voksnes oplevelser. Den må maksimalt fylde to sider, og der 
skal indgå interviewsekvenser. 
 
Der skal laves en biografi om Stalin. 
 
Hvis der på jeres skole går en elev med jugoslaviske rødder, er det oplagt at 
få ham eller hende til at troppe op i klassen, så der kan stilles spørgsmål osv. 
 
Eleverne skal finde flere oplysninger om massakren i Srebrenica. De skal 
derefter skrive en artikel – reportageform – som om de var der, da man fandt 
lig. Der skal indgå faktuelle ting, som findes i bogen og kan suppleres med 
oplysninger fra internettet. 
 
Et rollespil på www.demokrati-undervisning.dk – handler om etniske 
konflikter (som kan bruges i tilfældet eks-Jugoslavien) og ekstremisme. Spillet 
hedder “Borgerkrig”. På hjemmesiden kan man søge efter flere spil. 
 
Snak om, hvad en supermagt er. Prøv at se, om eleverne kan blive enige om 
en fælles definition. Passer den så på Kina? 
 
Definér socialisme, kommunisme og kapitalisme ved først at drøfte 
begreberne i klassen. Lad derefter eleverne fortælle i skrift eller tale, hvordan 
maoismen i Kina skilte sig ud. 
 



	

	

Find ud af, om der er danske, politiske partier, der ønsker forhold som i Kina. 
Eller har der tidligere været? Brug bøger og internettet. 
 
Find ud af, hvad Kinas etbarnspolitik går ud på. Drøft den i klassen og lav en 
afstemning. Er den rimelig? Ja, nej, ved ikke. 
 
Den kolde krig i rummet. Lav en plancheudstilling med tekst og fotos fra 
rumkapløbet. Sørg også for at vise, hvad der sker i rummet i dag, og vis 
skiftet fra våbenkapløb til mere fredelig udnyttelse. 
 
Eleverne skal læse denne tekst og forholde sig analytisk og kritisk til den (se 
også under kildekritik). Hvilken type tekst er det? Afsender, modtager, 
synsvinkel og formål med teksten? 
”Og så sker det. Østtyskerne forcerer det lave hegn og begynder at gå hen 
mod muren. Folkepolitiet, som er mødt talstærkt op, er forberedt og åbner 
brandslanger, der ligger parat. Østtyskerne går videre. En ung mand står et 
øjeblik roligt, rank og trodsigt med sin knyttede næve hævet uden at vakle for 
presset fra vandstrålen og hilses med et jubelskrig. 
Da de første når frem til muren og af mange hænder bliver hjulpet op, indser 
politiet, at videre modstand er håbløs og overflødig. Snesevis af østtyskere 
kommer op på muren – hvor mange er det umuligt at se, for også fra 
vestsiden myldrer folk frem og kravler op. Få minutter efter er der hundreder 
af mennesker på murkronen, og hvor flaskerne så end er kommet fra, 
springer champagnepropperne. Der bliver tændt lys og stjernekastere, sunget, 
jublet og kysset. De fleste var ikke født, da muren blev bygget i 1961. 
Under råbet: ”Muren må væk, muren må væk!” begynder nogle at hugge løs 
på den med hammer og mejsel. Stumperne springer og samles grådigt ind af 
folk, der vil have en souvenir fra en historisk dag. Da den første store blok 
hugges løs, hæves den i triumf, og råbet ændres til: ”Muren er væk, muren er 
væk!” Nogen har medbragt Berlins rød-hvide banner med den sorte bjørn og 
modtages med lige så stor hyldest som de østtyskere, der har klippet DDR's 
symbol ud af det tyske sort-rødt-gyldne flag eller manden, der får sin cykel 
slæbt op og kører sig en lille tur. 
Vestberlin står på den anden ende. Bevidstheden om, at dette er et afgørende 
vendepunkt i byens historie får folk til at glemme alt om pokalfodbold i tv 



	

	

eller almindelig borgerlig sengetid. Det er en tysk-tysk folkefest. Folks 
stemmer knækker over i en blanding af grin og gråd, og selv om det er en 
dag, der fortjener sprogets største ord, finder man kun de små: ’Utroligt’, ’Det 
rene vanvid’.” 
Niels Tobiesen, journalist på Politiken, 10. november 1989 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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?	

	
	
	

Type	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hvilken	type	tekst/kilde	er	det?	
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?		
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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	



	

	

Sproget	
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.				

	



	

	

	
	
 
 
 




