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Lærervejledning
”Brikken i puslespillet” er et emne- og temabaseret undervisningsmateriale henvendt til grundskolens
udskolingsklasser, hvor formålet er, at eleverne skal arbejde med problemstillinger, der udspillede sig i den
periode, der fik navnet Den kolde Krig.
Navnet ”Brikken i puslespillet” er valgt, fordi Danmark med sin placering i Østersøen lige over DDR og Polen
udgjorde en frontstat i Den kolde Krig. Såvel Danmark som Langelandsfortet og de mennesker, der gjorde
tjeneste i de forskelle dele af totalforsvaret udgjorde således en brik i det meget store puslespil. Nogle
naturligvis vigtigere end andre, men som nogle af opgaverne afslører, så var der tilfælde, hvor den lille brik
udgjorde - eller i hvert fald var med til at udgøre - den store forskel.
Forløbet er en samling af opgaver, der egner sig til at blive løst som led i et besøg på Koldkrigsmuseum
Langelandsfort og efterfølgende færdiggjort og fremlagt hjemme på skolen. Opgaverne er tænkt til at skulle
løses i mindre grupper på ca. fire elever.
I alle opgaver skal eleverne benytte kilder, der enten er tilgængelige via web eller er lagt ud som pdf, og de
starter med en introduktion, hvori væsentlige oplysninger om det bestemte emne eller tema er fortalt.
Opgaverne er tilgængeliggjort på Langelands Museums webside under ’Skoletjeneste’ – ’Langelandsfort’.
Forløbet er suppleret med et afsæt til inddragelse af fortet og Den kolde Krig i afgangsprøven FP9, hvis
denne udtrækkes, og det kan anvendes både i historie og samfundsfag.
Alle opgaverne indeholder en skematisk oversigt over læringsmål, hvorfra læreren enten kan udvælge eller
søge inspiration til selv at opstille mål for sine elever. Den didaktiske tanke er, at eleverne lærer ved selv at
arbejde.
Opgaverne kan suppleres med Koldkrigsmuseum Langelandsforts genstandskasse om Den kolde Krig, hvis
man også ønsker at inddrage genstande i sin undervisning på skolerne.
Vi ønsker jer god fornøjelse med arbejdet.

