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Historiske scenarier  
og scenariemetoden …  

– Hvad? Hvordan? Hvorfor?
Af Geert A. Nielsen

Mennesker tager stilling og handler på baggrund af egne erfaringer og viden om for-
tiden, samt forestillinger om nutiden og forventninger til fremtiden … 

Sådan står der på en fremskudt plads i indledningen til Læseplan for faget historie 
(2014).

For det handlende menneske, som Folkeskolens nye læseplan tager udgangspunkt 
i, giver det både personlig og faglig mening at skulle kombinere viden og kreativ fan-
tasi. Netop i den forståelse af individ, fælleskab og fag ligger et stort potentiale. Det for-
hold gør det yderst relevant at arbejde med historiske scenarier som et tænkeværktøj 
og en faglig metode.

Men hvad er historiske scenarier? Og hvordan erhverver vi egentlig den efter-
spurgte fortrolighed med scenariemetoden, der kan give os kompetence på området?

Det kræver først begrebsmæssig afklaring – og efterfølgende svar på en hel række 
spørgsmål om, hvad vi skal forstå ved scenarier og hvordan de kan anvendes i praksis. 

I den forbindelse er det mit håb, at den følgende korte fortælling med tilhørende 
forklaringer kan være til konstruktiv hjælp i processen.

Med udgangspunkt i metodeperspektivet vælger jeg at gå lidt anderledes – og an-
derledes detaljeret – til værks i min udredning, end det sker i læseplanen. 

Hvad er et ægte scenarie?
For at undgå begrebsforvirring …
Et scenarie eller mere oprindeligt et scenario skal i et metodeperspektiv for-
stås som en fortælling om – og dermed en fremstilling af – en mulig frem-
tid eller udvikling på et bestemt område. 

Sådan er begrebet forklaret i Den Danske Ordbog, som i samme forbin-
delse oplyser, at ordet i den betydning kom ind i dansk sprogbrug om-
kring 1980. Men helt så enkelt er det alligevel ikke. Scenario har sammen 
med det i dag meget sjældent anvendte scenarium, en noget længere historie 
i sproget. De betyder teater- (og senere også film-)instruktørers manuskript  
eller arbejdshæfte med angivelse af scenegang, scenearrangement, sceneopbygning. 
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Læseplanens konsekvente fastholdelse af den fælles flertalsform scena-
rier bidrager imidlertid ikke til en entydig afklaring af, hvor meget det ifølge 
læseplanen for historie er intentionen, at vi skal have gang i det ene eller det 
andet.

Men hvis begrebet metode skal give mening i sammenhængen må den sær-
lige metode, der knytter sig til opbygning af fremtidsscenarier bringes i spil. 
Også selv om ordforklaringens betoning af fremtidsaspektet ikke umid-
delbart stemmer rigtig godt med adjektivet historisk, men forklaring føl-
ger.

Kulturmøder med forestillede fremtider
I resten af denne introduktion til scenariemetoden skelner jeg mellem no-
get, jeg tillader mig at kalde egentlige scenarier – og nogle scenarielignende 
arbejdsprocesser, som det giver god mening at overføre erfaringer til fra 
selve arbejdet med scenariemetoden. 

De egentlige, for ikke at sige ægte historiske scenarier, er knyttet til en 
relativ nyudviklet metodisk arbejdsform, hvor vi med udgangspunkt i vores 
viden om fortid og nutid i en kreativ dialog forsøger at formulere forskel-
lige bud på mulige og sandsynlige fremtider. 

Vi opstiller og gennemspiller forskellige forestillede fremtidsperspek-
tiver med afsæt i samtidshistorien.

Bemærk formuleringen. Der står fremtider i flertal, fordi det netop er 
præsentationen af og dialogen om forskellige valg- og handlemuligheder, 
der optager os.

De forventninger, vi har til fremtiden, er i betydelig grad bestemt af vores 
forforståelse – vores hidtidige erfaringer, vores historiske viden og vores ak-
tuelle forestillinger. Men netop overgangen fra nutid til en forestillet frem-
tid – eller til flere forskellige mulige forestillede fremtider kan skabe rum 
for refleksion og diskussion. 

I et senere afsnit vender jeg tilbage til de måder og områder i historie, 
hvor det giver god mening også at arbejde med kreative scenarielignende kon-
cepter. Men lige her og nu handler det om at præsentere en metode i lyset 
af dens egen korte historie. 

Scenariernes korte metodehistorie
Metode til tiden
Den fremtidsrettede brug af scenarier som stratetisk analyseværktøj i er-
hvervsvirksomheder og i fremtidsforskning er og bliver det nødvendige 
orienteringspunkt i denne korte introduktion. 

Udviklingen af nye tilgange og metoder har altid en speciel historie, 
som det er værd at kende og dele. For det, vi kalder metoder, har hverken 
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eksisteret lige fra begyndelsen ligesom de heller ikke på et tilfældigt tids-
punkt er faldet ned fra træerne.

Metoder bliver opfundet – eller fundet på og udviklet i relation til kon-
krete udfordringer, som mennesker og deres samfund står overfor. 

Shell i førertrøjen
Arbejdet med scenarier som en særlig analysemetode blev i virkeligheden 
først udviklet og anvendt i militærstrategisk planlægning af tænketanken 
RAND Corporation under den kolde krig. Fra og med 1960’erne spredte 
metoden sig: I det multi- eller transnationale erhvervsliv blev Royal Dutch 
Shell – eller bare Shell – den store igangsætter på området. Som globalt og 
vertikalt organiseret selskab havde Shell interesser næsten overalt i verden 
og i energibranchens aktiviteter fra efterforskning til olieudvinding, trans-
port over raffinaderidrift til salg og service. Det gjorde virksomheden stærkt 
afhængig af – og sårbar overfor, hvor verden bevægede sig hen. Derfor var 
det oplagt for Shell at forholde sig nærmere til, hvordan fremtiden kunne 
komme til at se ud. Og netop i 1960’erne, hvor efterspørgslen efter energi 
var hastigt stigende og de kendte resurser ikke længere syntes uudtømme-

Indgang til en tænketank. 
RAND Corporation har siden oprettelsen i 1946 arbejdet med forskningsopgaver og lavet analyser 
for USA’s forsvar.  
Aktuelt beskæftiger RAND sig i bredere forstand med fremtidsforskning med fokus på videnskab, 
uddannelse og velfærd.  
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lige, var det ulejlig-
heden værd at enga-
gere sig i et om fat-
ten de analyse ar bej - 
de, der tog afsæt i 
kendte forhold i et 
forsøg på at afklare, 
hvor både mulig-
hederne og usikker-
hederne lå.

Shell udviklede i 
første omgang to 
forskellige scenarier, 
som virksomhedens 
beslutningstagere lø-
bende brugte og op-
daterede, når de stod 
for at træffe nye, vidt-

rækkende og risikable beslutninger. Når Shell kun valgte at arbejde med 
to udviklingsscenarier – og ikke med 3,4,5 – var der tale om et forsøg på 
forenkling. Selskabets ledelse forestillede sig ikke, at beslutningstagerne 
seriøst kunne nå at fordybe sig i mere end to forestillede fremtider, når de 
skulle træffe deres beslutninger og handle.

Shell var selvfølgelig ikke alene om at anvende og udvikle scenariemeto-
den.

Netop 1960’erne og 1970’erne blev udover hurtige og dybtgående sam-
fundsforandringer – og økonomiske tilbageslag på grund af oliekriser, va-
lutauro og usikkerhed om fremtidens energiforsyning – også præget af en 
innovationsbølge, når det handlede om at forstå, hvad der skete i de sta-
dige mere komplekse samfund, vi kalder de moderne, sen- eller måske end-
da eftermoderne. 

I den overgangstid – og i relation til helt konkrete menneskelige og sam-
fundsmæssige behov – kom scenariemetoden til verden.

Forudsigelser, planlægning og fremtidsforskning 
Interessen for forudsigelser af fremtiden, profetier, fremskrivninger, visio-
ner, utopier … har en ganske lang kulturhistorie. Det samme kan som nævnt 
ikke siges om det systematisk og metodisk organiserede arbejde med at 
opstille fremtidsscenarier som strategisk udviklingsværktøj.

Når 1960’erne og 1970’erne blev den store gennembrudsperiode på 
netop det område, hang det som nævnt sammen med de store forandringer, 
som i de år ændrede de vestlige samfund fundamentalt. Scenariemetoden 

Når en global virksomhed som Shell skal træffe beslutninger er der altid 
store interesser og milliarder på spil.
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kunne ganske enkelt betragtes 
som et kreativt bidrag til at hånd-
tere udsigten til større samfunds-
mæssig sårbarhed, gensidig af-
hængighed og mere omskifte-
lige vilkår i såvel erhvervsliv som 
samfund.

Udover store virksomheder 
begyndte også stater og privat-
finansierede forskningsinstitut-
ter og selskaber at udføre fremtids-
forskning. Og scenariemetoden 
blev et centralt om drej nings-
punkt. Det skyldtes ikke mindst, 
at den kunne levere kreative for-
tællinger, der kunne vække debat 
og medvirke til, at politikere, eks-
perter, borgere og forbrugere fik 
afklaret, hvad der drev foran-
dringer frem, og hvad handlende 
mennesker kunne gøre for må-
ske at påvirke udviklingens ret-
ning. 

Metoden gav således mulig-
hed for dialogbaserede lærepro-
cesser, som også havde bredere 
samfundsmæssig interesse.

Et tidligt eksempel på det sidst-
nævnte: Perspektivplan I og II, 
som på den danske stats initiativ blev udgivet i 1971 og 1974, indgår i den 
nye megatrend for opstilling af scenarier. Og megatrend eller trend i betyd-
ningen tendens, retning, strømning i tiden – hører netop til blandt scenarie-
metodens nøglebegreber. 

Interessen for fremtidsstudier bredte sig i øvrigt også i græsrodsbevæ-
gelser og på mange arbejdspladser i processer, der til en forskel startede 
nedefra. Her blev det forsøg med såkaldte fremtidsværksteder, hvor de invol-
verede diskuterede utopier og mere realistisk forankrede forandringer af 
både samfundet – deres bevægelse eller arbejdsplads – og deres eget liv.

På længere sigt blev det imidlertid organisationer, store private virk-
somheder og nye selskaber og institutter for fremtidsforskning, som drev 
den videre udvikling, hvor selve scenariemetoden var helt central.

Instituttet for Fremtidsforskning – eller på det globale  
marked – Copenhagen Institute for Future Studies – udgiver 
6 gange årligt magasinet SCENARIO på både dansk og  
engelsk.   
Instituttet skriver selv på deres hjemmeside, at SCENARIO 
henvender sig til fremsynede mennesker med stor beslut-
ningskraft i deres professionelle liv.  
Det understreger, at scenariemetoden og fremtidsforsknin-
gen er tæt forbundet til en global elite og til interesser i  
netop de virksomheder og organisationer, der beskæftiger 
dem.
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Og hvordan gør vi så, når vi anvender  
scenariemetoden?
Her er en brugbar opskrift!
Udviklingen af fremtidsscenarier bygger på et sæt af analytiske tilgange til 
at søge overblik og afklaring gennem at fortælle historier om forskellige 
forestillede fremtider.

Meningen med aktiviteten er at indkredse fremtidens muligheder og 
særlige usikkerheder på baggrund af, hvad vi råder over af viden og data 
om nutid og fortid.

Det at udarbejde scenarier indgår i en afklaringsproces, hvor vi som hand-
lende mennesker søger at formulere forskellige mulige (og mere eller min-
dre) sandsynlige fremtider så klart og afklaret som overhovedet muligt:

Trin 1 – Problemformulering: Hvad skal vi bruge scenarieprocessen til at 
få diskuteret og søge svar på?

 Valg af udgangspunkt og afklaring af, hvilke drivkræfter til for-
andring og hvilke usikkerheder scenariefortællingerne skal foku-
sere på?  … Brainstorming.

Trin 2 – Nærmere diskussion af udviklingstrends og usikkerheder: Hvad 
er vi i udgangspunktet ret sikre på vil ske? Hvor skønner vi, at 
usikkerhederne ligger? Hvilke muligheder vil vi vælge at tage i be-
tragtning og stille op i kontrast til hinanden? 

Trin 3 – Opstilling af (et antal) skitseagtige miniscenarier: Overvej, hvor 
godt de stemmer overens med problemformuleringen.

 Hvis vi alternativt kun ønsker at formulere enten en utopi eller 
en dystopi som udfordrerende kontrast til samtidshistorien, ud-
fører vi stadig en handling i overensstemmelse med scenarie-
metodens bærende ideer som diskussions- og tænkeværktøj.

Trin 4 –  Udvælg to eller tre scenarier, som det vil være relevant at bygge  
videre på: Hvilken fremstillingsform og hvilke medier skal anven-
des til formålet?  

Trin 5 –  Producér scenarierne! 
Trin 6 –  Fremlæg dem og brug dem i en diskussion af de problemer, de 

rejser. 

Om anvendeligheden i forhold til samtidshistorie 
I en historiefaglig sammenhæng er scenariemetoden i denne form yderst 
vedkommende og relevant i arbejdet med samtidshistorien. På netop dette 
område, hvor det er nærliggende at diskutere fremtidsforventninger med 
afsæt i vores forståelser af nutiden, ligger den egentlige og direkte anven-
delsesmulighed i såvel samfundsfag som historie. 
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Mange emner og temaer vil være velegnede – både indenfor områderne 
politik, økonomi, sociale forhold – arbejdsmarked, individ og familie. Og i 
relation til et tæt samarbejde mellem historie og samfundsfag er området 
fremtidig forbrugeradfærd, som folkeskolens læseplan nævner, ligeledes 
oplagt at gå til. 

Med afsæt i en række korte samtidshistoriske fortællinger i Et Dan-
mark under forvandling samler jeg på bogens hjemmeside en række ideer til 
at lave egentlige scenarier efter ovennævnte opskrift.

Netop betydningen af fremstillingsformen og den konstruerede for-
tælling som metodens kerne har imidlertid overførselsværdi til arbejdet 
med det, jeg tidligere i denne tekst omtalte som kreative scenarielignende 
koncepter.

Kreative tilgange til det faktiske og det kontrafaktiske …
Historiske scenarier – i begrebets mest omfattende betydning – kan med 
fordel tage afsæt i selve scenariemetoden og de tilgange den giver til for-
tællinger om fremtiden.

Hvad enten det drejer sig om (re)konstruktion af forskellige begiven-
heder og udviklingstrends i form af rollespil, visualisering, stand up, per-
sonlig fortælling, besøg på oplevelsescentre mv. er selve kerneprocessen 
arbejdsmæssigt næsten den samme, som gælder for den beskrevne opstil-
ling af fremtidsscenarier.

Hertil kommer, at det så også ligger lige for at arbejde kontrafaktisk. Vi 
kan nemlig skærpe forståelsen af en konkret historie – en begivenhed eller 
konsekvenserne af trufne beslutninger – ved at opstille flere scenarielig-
nende versioner af følgerne.

Hvad kunne der være sket, hvis det var lykkedes den danske adels spid-
ser at slippe ud af København i efteråret 1660 uden at bøje sig for kongens 
ønsker om at samle magten og blive enevældig?

Og hvad nu hvis kong Frederik den 7. i 1848 havde valgt at sætte hæren 
ind mod tilløbet til en borgerlig revolution. Havde vi så fået Grundlov og 
demokrati i den omgang?

Jeg stopper her, men bemærker lige, at jeg ligeledes på bogens hjemme-
side udfolder en vifte af såvel faktiske som kontrafaktiske skitseforslag.

Dem kan bogens brugere (og sikkert også andre) finde inspiration i.
Så lad os på alle måder skaffe os nogle erfaringer med at anvende sce-

nariemetoden i praksis.

Geert A. Nielsen
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