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Introduktion 
9. november 2019 var det 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Efter 2. verdenskrig, hvor Tyskland led stort 

nederlag, inddelte de fire store sejrsherrer (England, Frankrig, USA og Sovjetunionen) Tyskland i fire zoner.  

I 1949 blev de tre vestlige zoner til BRD, Bundesrepublik Deutschland, mens den sovjetiske blev til DDR, 

Deutsche Demokratische Republik. Efterfølgende var der store uenigheder mellem DDR og BRD. Borgerne 

fra DDR flygtede til BRD. På 10 år var 3 mio. DDR-borgere flygtet. Østtyskland begyndte at bygge muren i 

1961. Den officielle begrundelse for at bygge muren var at beskytte borgerne i Østtyskland mod 

kapitalismen i Vest og ikke pga. den store fraflytning af borgere.  

I de 28 år Berlinmuren stod, levede DDR-borgere og BRD-borgere vidt forskellige liv. I Vesttyskland (BRD) 

var styreformen demokratisk, og selvom politikerne i Østtyskland (DDR) påstod det samme, så var borgerne 

underlagt en anden politisk dagsorden. I DDR måtte man ikke være uenig med systemet, og der var censur 

på presse og litteratur. Dog voksede utilfredsheden med DDR sig større og det førte til Berlinmurens fald i 

1989. 
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Links 

• Historielab har udarbejdet et undervisningsforløb om Berlinmurens fald og dette forløb kan du 

hente gratis her: https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/berlinmuren-2/ 

 

• DR Undervisning har udarbejdet et materiale, der både har film, tekst og fine tilhørende opgaver. 

Kræver adgang med uni-login. https://www.dr.dk/undervisning/berlinmuren-falder 

 

• Undervisningsmateriale fra Randers Egnsteater, som udover en forestilling om Berlinmurens fald 

også indeholder forskellige typer af opgaver. Kan hentes gratis her:  

https://www.randersegnsteater.dk/wp-content/uploads/2019/05/Muren-

undervisningsmateriale.pdf 

 

• Se uddrag af TV2s dokumentarserie ”Ingemann og Jerntæppets fald”. Den kan hentes på CFU 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000118211&cfuid=5  

 

• Se DR2s TV-udsendelse ”24 timer vi aldrig glemmer” om Berlinmurens fald. Den kan hentes på CFU 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000013816  

 

 

Forslag til opgaver / aktiviteter og faglige mål: 
Brug mange af ovenstående link og deres tilhørende opgaver. Eller lad dig inspirere af nedenstående. 

• Se filmen ”Goodbye Lenin” – evt. i tværfaglig forløb med klassens tysklærer. Filmen følger en ung 

DDR-dreng gennem Murens Fald, og hvilken betydning den får for ham og familien. 

• Se filmen ”Das Leben der Anderen”, der handler om Stasi og DDR-regimet.   

• Inddel eleverne i grupper, hvor hver gruppe skal arbejde med et område, som skal fremlægges for 

klassen, fx DDR, BRD, 2. verdenskrigs afslutning, FN, den kolde krig, et samlet Tyskland etc.  

• Lad eleverne interviewe deres forældre – hvad lavede de den 9. november, 1989? 

• Lav en tidslinje over de vigtigste begivenheder fra Berlinmurens opførelse til fald. 

• Spil skuespil. En familie fra Øst og en familie fra Vest. Tydeliggør forskellen i hverdagslivet. 

 

Faglige mål 
Gennem arbejdet med Berlinmurens fald skal eleverne: 

• Vide, hvordan og hvorfor Tyskland blev delt efter 2. verdenskrig. 

• Have en forståelse for efterspillet efter 2. verdenskrig. 

• Kunne forskellen på DDR og BRD; både politisk, geografisk, økonomisk, socialt og kulturelt. 

• Vide, hvorfor Berlinmuren faldt og hvordan Tyskland blev forenet. 

• Kunne perspektivere Berlinmurens fald til i dag. 
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