
Gruppe 2 – FN’s historie fordelt på 10 år 
 
 

 

Til gruppe 2 

Velkommen til FN’s historie, som I har valgt at arbejde med i jeres gruppe. 

Efter selv at have arbejdet med de to små film om FN’s historie på mission 2, er I sikkert enige i, at 

de ikke er voldsomt egnede til undervisningsbrug bl.a. på grund af den meget hurtigt talende 

speaker. 

Formålet med jeres mission er derfor, at I sætter jer grundigt ind i FN’s historie og bruger jeres 
viden til at lave en spændende og lettilgængelig film om vigtige freds- og sikkerhedsmæssige 
begivenheder/konflikter i FN’s historie. Filmen skal indgå i jeres kampagne og vises for jeres 
klassekammerater og forskellige andre målgrupper.  
I er selvfølgelig velkomne til at hente inspiration i filmene fra Mission 2:   
The UN: History and Functions   og   FNs historie: norsk. 

 

Forslag til arbejdsdeling 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så den ene halvdel arbejder med perioden fra 1950 – 

1980 og den anden gruppe med perioden 1980 - 2020 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer form og indhold på jeres 

film. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cqw8-ongtY
https://www.youtube.com/watch?v=BgHFCO9sgJo


Forslag til kilder I kan benytte jer af  

 

Kilde 1 

  

Nedenstående oversigt over nogle af de væsentligste problemstillinger i hvert årti fra 1950 – 2019, 

kan I finde på FN-forbundets hjemmeside, hvor I også kan læse mere om FN’s historie fordelt på 

10 år. Materialet vil evt. kunne bruges som udgangspunkt for jeres film. 

 

1950-59: FN præges af den kolde krig 

 

1960-69: Atomvåben og afkolonisering  

1970-79: Menneskerettighederne får international betydning 

1980-89: Naturværn og bæredygtig udvikling. 

1990-99: Fredsoperationer  

2000-09: Fredspris og Menneskerettighedsrådet   

 

2010-19: Oprør, konflikt og FN’s verdensmål 

 

 

 

https://fnforbundet.dk/for-skoler/mere-viden/om-fn/


Kilde 2 

 
 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør en 

forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations youtube channel. Her vrimler det med små film 

på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film om United 

Nations Peacekeeping. 

 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

 
Se fx filmen: 70 years of service and sacrifice 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=TtianDnkfaM&list=PL49CE20981558F582&index=60


 
 
I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 
en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 
fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  
Se et eksempel der passer til jeres tema her 

 
Andre kilder 
 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS’ officielle engelske hjemmeside 

 
I er selvfølgelig meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres film om FN’s 
historie: Billeder, tegninger, begivenheder tekster mv. 
  

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-loese-globale-problemer/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

