
Opgave 1: Tidslinjen
Varighed: 20 minutter
Gå sammen i grupper på 3-4 elever. Find et stykke papir, vend det på langs og tegn en vandret linje 
gennem midten. Længst til venstre på linjen skriver i 1945 og længst til højre 1989. 

a) Skriv podcastens begivenheder ind på jeres tidslinje. Prøv at se, hvor mange I selv kan huske. 
 Hvis I har brug for lidt hjælp, kan I skimme denne oversigt. 

b) Diskuter, hvordan begivenhederne relaterer til hinanden. 
 Fx: Hvad har Schumanns tale at gøre med 2. verdenskrigs afslutning? 

c) Gå sammen med en anden gruppe og sammenlign jeres tidslinjer. Har I fået det hele med? 

Opgave 2: Minirollespil om Kul- og Stålfællesskabet
Varighed: 30 minutter
Gå sammen i grupper på fem elever. Fordel de følgende roller mellem jer: 
• Robert Schumann, udenrigsminister i Frankrig
• Konrad Adenauer, kansler i Vesttyskland (linket er på engelsk)
• Winston Churchill, tidl. premierminister i Storbritannien
• Johan Willem Beyen, udenrigsminister i Nederlandene
• Louise Weiss, journalist og menneskerettighedsforkæmper

a) I får nu 10 minutter til at læse op på jeres roller via linksene. 
 Vær opmærksom på indholdet af opgave b og c, før I begynder at læse og tag noter, som I kan bruge senere. 
	 I	skal	forestille	jer,	at	I	skal	til	et	møde	den	10.	maj	1950	–	dagen	efter	Schumanns	store	tale	om	et	kommende	
 kul- og stålfællesskab. 

b) Hver deltager får to minutter til at fortælle: 
 - kort om, hvad man hedder og hvilket job man har
 - om sine erfaringer før 1950
 - om sin mening om Schumanns plan for et Kul- og Stålfællesskab
 Tænk og tal gerne som en politiker!

c) Politikerne debatterer: 
	 Hvad	kunne	man	ellers	samarbejde	om	i	fremtiden	(efter	kul-	og	stålfællesskabet)?	
	 Uddannelse,	transport,	miljø,	natur,	militær,	flygtninge?	
 Nævn fordele og ulemper ved at udvide samarbejdet. 

Opgave 3: Quiz om EU’s historie
Varighed: 20 minutter
Du skal nu besvare en quiz med ni spørgsmål om EU’s historie mellem 1950 og 1993. 
Din lærer vil enten sætte quizzen i gang digitalt eller uddele ark med spørgsmålene. 

Den	digitale	version	viser	det	rigtige	svar	efter	hvert	spørgsmål,	
mens	din	lærer	vil	gennemgå	svarene	efterfølgende,	hvis	I	udfylder	på	papir.	

Podcast om EU’s historie

Del 1: Det europæiske kul- og stålfællesskab
De følgende opgaver hører til anden del af podcasten om EU’s historie.
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http://tidslinjer.dk/undervisning/den-europaeiske-unions-historie/
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_robert_schuman_da.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_konrad_adenauer_da.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_winston_churchill_da.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_johan_willem_beyen_da.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_louise_weiss_da.pdf

