
 

Føropgaver – Mission Kold Krig 

…………………………………………………………....... 
Ideologi og hverdag 

Arbejd med ideologier og hverdag under Den kolde Krig med to 
elevopgaver, der forbereder besøget i Ejbybunkeren 

Se elevopgave om ideologier herunder 

Se elevopgave om Danmark under Den Kolde Krig herunder 

 

 

 

 

 

 

  



 

ELEVOPGAVE TIL DEN KOLDE KRIG 

……………………………………………………………  
Den Kolde Krig betegner tidsperioden fra 1946 til 1991, altså fra Anden 

Verdenskrigs afslutning til Sovjetunionens sammenbrud. Den Kolde 

Krig handlede om ideologi og selvfølgelig magt.  

Under Den Kolde Krig var verdens lande, groft sagt, delt i to ideologier: 

Sovjetunionen, Kina og nogle mindre stater var inspireret af 

kommunisme eller socialisme, mens USA og Vesteuropa troede på 

liberalisme i forskellig grad. Ideologi beskriver en holdning til, hvordan 

fordelingen af magten i et samfund bør være.  

1. Undersøg hvad ordene/begreberne socialisme og liberalisme 

betyder. Find fem ord der kan hjælpe dig med at forstå, og 

forklare.  

Den Kolde Krig handlede om, hvem der havde mest magt i verdenen: 

Øst (Sovjetunionen og deres allierede) eller Vest (USA og deres 

allierede). En måde at holde hinanden i skak på var via 

atomvåbenkapløbet.  

2. Fortæl med dine egne ord, hvad atomvåbenkapløbet var. Ved 

du hvor, der var opstillet raketter?  

Sovjetunionen findes ikke mere. Nu hedder det Rusland, og er blevet 

meget mindre. Se på et kort fra før og efter Jerntæppets fald. (Du kan 

se i skolens atlas, eller finde kort på Google Maps)  

3. Hvilke andre lande har ændret størrelse og/eller navn?  

Cuba er et selvstændigt land, der ligger lige ud for USA´s østkyst. I 

1959 blev det et socialistisk land. Cuba var allierede med 

Sovjetunionen  

4. Hvorfor tror du, at Sovjet opstillede missiler på Cuba? Hvad 

ville de opnå? Tror du, at der var en reel mulighed for, at de 

ville affyre missilerne? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor?  

Winston Churchill er citeret for at kalde den fysiske deling af Europa for 

Jerntæppet. Han holdt i 1946 ”Jerntæppetalen”.  

5. Hvorfor kaldte han delingen Jerntæppet?  

I 1961 blev der bygget en mur igennem Berlin.  

6. Hvem byggede muren og hvorfor?  

Når vi taler om opløsningen af Østblokken, taler vi meget om, at der er 

blevet indført demokrati i de lande, der før var underlagt kommunismen. 

7. Find fem ord der kan hjælpe dig med at forstå og forklare 

begrebet demokrati. Kan der være forskel på demokrati? 

 

 

 

 



 

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 

……………………………………………………………  
 

 

 

Find pjecen på https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/mission-kold-krig  

 

Arbejdsspørgsmål:  

Forestil dig, at du i januar 1962, har samme alder, som du har nu. 

Hvordan vil du reagere, når du har læst side 14,15,16 samt 17?  

1. Vil du føle dig sikker, når du nu har fået anvisninger på, 

hvordan du og din familie skal indrette sig? Hvis ja, hvorfor? 

Hvis nej, Hvorfor?  

Cuba krisen varede 13 dage fra d. 16.10-28.10 1962. Under denne 

krise blev vestens befolkning for første gang rigtig klar over, at 

atomvåben kunne være et realistisk våben, brugt mod dem selv. 

Folderen som det danske statsministerium udsendte i januar 1962, 

altså før Cuba krisen, blev ikke læst af mange. 

2. Hvorfor tror du at der ikke var mange som læste pjecen? 

 

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/mission-kold-krig

