
	

	

Lærervejledning: Maastricht 1992 
Historiekanonen til grundskolen indeholder 29 punkter, og ifølge Fælles Mål 
2009 er slutmålet for 9. klasses elever, 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 de 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. Historien i et af de gamle EU-lande – 
Grækenland (medlem i 1981) – gennemgås: fra diktatur over demokrati til 
økonomisk krise. Udkig til tager eleverne med til USA, hvor der især er fokus 
på landets udenrigspolitik under skiftende præsidenter. 
 
Udkig fra – Maastricht 1992  
I kølvandet på Berlin-murens fald og Sovjetunionens sammenbrud opstod 
chancen for at få de østeuropæiske stater med i EF (EU). Blandt andet derfor 
arbejdede de europæiske politikere på at udarbejde Traktaten om Den 
Europæiske Union, der i 1992 blev underskrevet i den hollandske by, 
Maastricht. 
  
Men danskerne stemte den 2. juni 1992 nej til Maastricht-traktaten (50,7% nej-
stemmer, 49,3% for ja) og Den Økonomiske og Monetære Union. Samtidig fik 
Europa-Parlamentet større del i arbejdet med at lave love. Med danskernes 



	

	

nej blev alt sat i stå, for de 12 daværende medlemslande skulle alle være enige 
om unionsplanen. Det fik danske politikere til at reagere. Dels var de bange 
for, at Danmark ville blive tvunget til at forlade EU, dels skulle der findes en 
løsning, så de andre lande kunne sætte Maastricht-traktaten i værk. 
  
Syv af Folketingets partier – Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, 
CentrumDemokraterne og Kristeligt Folkeparti – gik sammen og blev enige 
om, at der var dele af EU-samarbejdet, Danmark ikke skulle deltage i: det 
nationale kompromis. Det er især bemærkelsesværdigt, at Socialistisk Folkeparti 
var med i det nationale kompromis, for partiet havde tidligere været 
modstandere af alt ved EF. 
 
Aftalen blev konfirmeret på Edinburgh-mødet. Den 18. maj 1993 var der 
folkeafstemning om aftalen, og nu stemte danskerne ja: 56,7% ja, 43,3% nej. 
Siden har de fire forbehold været en del af den danske EU-politik. Men ja’et blev 
ikke kun modtaget positivt, og det kom til kampe mellem blandt andre 
autonome og politiet på Nørrebro. 
 
Nej’et i 1992 faldt i samme måned, som Danmark sensationelt vandt EM i 
fodbold i Sverige. Mange kædede de begivenheder sammen, og lille Danmark 
havde slået de store og sagt nej til de store. Venstres udenrigsminister, Uffe 
Ellemann-Jensen, sagde det på sin egen skæve og ironiske facon på 
finaledagen i Lissabon, Portugal: ”If you can’t join them – beat them.” 
Dermed fik han flyttet fokus fra nej’et til Maastricht-traktaten til fodbold, og 
udtalelsen blev citeret over den ganske verden. 
 
Ikke alle var dog imponeret over den nationalfølelse, der lå i den danske sejr 
og det danske nej. I 1996 udgav historikeren Søren Mørch ”Den sidste 
Danmarkshistorie”, hvori han blandt meget andet argumenterede for, at det 
nationale var en farce. Mørch pegede på, at de danske, nationale værdier var 
skabt i 1800-tallet, og at nationalfølelse ikke hører hjemme i en moderne og 
global verden. Mørch blev dog imødegået af historikere, der påpegede, at 
dansk nationalfølelse også fandtes før 1800-tallet 
 



	

	

Forslag til undervisningen – indledningsvis  
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 
Bed eleverne fortælle med deres egne ord, hvad der står her i Maastricht-
traktaten. De skal også overveje kildetype, målgruppe osv. 
”Artikel 1, Maastricht-traktaten 
Ved denne traktat opretter de Høje Kontraherende parter indbyrdes en 
Europæisk Union – i det følgende kaldt ”Unionen”. 
Denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere 
union mellem de europæiske befolkninger, hvor beslutningerne træffes så 
åbent som muligt. 
Unionens grundlag er De Europæiske Fællesskaber samt den politik og det 
samarbejde, som indføres ved traktaten. Unionens opgave er – på en 
sammenhængende og solidarisk måde – at tilrettelægge forbindelserne 
mellem medlemsstaterne og mellem deres befolkninger.” 



	

	

 
Vurdér den britiske premierminister Winston Churchills tale fra den 19. 
september 1946. Lad elever fortælle om uddraget med deres egne ord, og om 
de kan genkende noget fra talen i Maastricht-traktaten og generelt i EU. 
”Jeg vil nu sige noget, der vil chokere jer. Det første skridt i gendannelsen af 
den europæiske familie er et partnerskab mellem Frankrig og Tyskland. Kun 
herved kan Frankrig genvinde det moralske og kulturelle lederskab af 
Europa. Der bliver ingen genoplivning af Europa uden et åndeligt stærkt 
Frankrig og et åndeligt stærkt Tyskland. 
Strukturen bag Europas Forenede Stater skal være sådan, at de enkelte staters 
materielle styrke er mindre væsentlig. Små nationer vil være lige så meget 
værd som større og vil hente ære i deres bidrag til en fælles sag.  
... 
Derfor siger jeg: Lad Europa rejse sig!” 
 
Find ud af, hvor mange folkeafstemninger Danmark har haft om EF/EU. List 
tematikkerne og resultaterne for afstemningerne. 
 
Find ud af de danske partiers holdninger til EU, og undersøg hvilke partier 
der er medlem af Europa-Parlamentet. 
 
Præsentér eleverne for Uffe Ellemann-Jensens udtalelse: ”If you can’t join 
them – beat them” og bed dem vurdere udtalelsen. Hvad skal der lægges i 
den? 
 
Find karakteristika ved et militærdiktatur. Hvad kendetegnede den græske 
militærjunta i perioden 1967-74? 
 
Hvorfor siger man undskyld? Tag udgangspunkt i præsident Bill Clintons 
undskyld til det græske folk? Hvad ligger bag sådan en undskyldning? 
 
Skitsér med årstal og begivenheder USA’s deltagelse i krige efter afslutningen 
på den kolde krig. 
 



	

	

Drøft i klassen, om det er rimeligt, at Bill Clintons sexliv blev genstand for så 
megen opmærksomhed. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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?	
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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.				

	



	

	

	
	
 




