
	

	

Lærervejledning: 11. september 2011 
 
Historiekanonen til grundskolen indeholder 29 punkter, og ifølge Fælles Mål 
2009 er slutmålet for 9. klasses elever, at de har tilegnet sig ”kundskaber og 
færdigheder i fagets kanonpunkter og kronologien heri.” I 
undervisningsvejledningen for historie (Faghæfte 4) er der omtale af hvert 
kanonpunkt og forslag til arbejdet med de givne emner, ligesom der henvises 
til tematikker, der er beslægtede og ligger i forlængelse af kanonpunkterne. 
 
Af de 29 historiske kanonpunkter er de fire plukket ud fra anden halvdel af 
1900-tallet. Det drejer sig om punkterne ”Energikrisen 1973”, ”Murens Fald”, 
”Maastricht 1992” og ”11. september 2001”. Begrundelsen for udvælgelsen er, 
at der er tale om både danske og internationale brud, der har forandret 
verden og sat sig spor i udviklingen efter selve begivenheden. De fire 
begivenheder kan ikke sættes på samme formel, men de handler alligevel lidt 
om det samme, nemlig Danmarks forhold til og samspil med en globaliseret 
verden. 
 
I ”Udkig” er der efter korte indledninger om de fire kanonpunkter fokus på 
begivenheder andre steder i verden. Fælles for dem er, at de fandt sted rundt 
om i verden samtidig med kanonpunkterne. På udkig-afsnittet sætter spot på 
begivenheder tæt på Danmark, nemlig terror i Europa. Udkig til vender 
blikket mod Afrika og især Mali, der har været præget af terrorisme efter i 
årrække at have været en mønster-demokratisk stat. 
 
Udkig fra – 11. september  
New York var dårligt nok vågnet, da et fly kl. 8.46 den 11. september 2001 
hamrede ind i nordtårnet af World Trade Center på Manhattan. På under et 
sekund drønede flyet gennem tårnet, hvoraf dele eksploderede. Godt et 
kvarters tid senere ramte et andet fly sydtårnet. Kl. 9.37 styrede et fly direkte 
ned i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, i Washington. Et fjerde 
fly – overtaget af flykaprere – faldt ned på en mark i staten Pennsylvania.  
  
Angrebene var en brat opvågen for New York, USA og den vestlige verden. 
Ca. 3.000 mennesker blev dræbt – heraf langt de fleste i World Trade Center. 



	

	

Desuden omkom alle ombord på flyene, ligesom politi-, ambulance og 
brandfolk, der deltog i redningsarbejdet, døde. 
  
Det blev hurtigt slået fast, at terrorrist-netværket al Qaeda stod bag. Og 
lederen af netværket, Osama bin Laden, blev verdens mest eftersøgte mand. I 
1996 flyttede den saudiarabiske mangemillionær til Afghanistan, hvor magten 
var blevet overtaget af den stærkt religiøse og fundamentalistiske Taleban-
bevægelse. Netop religion var drivkraften for en af hovedmændene bag 9/11-
aktionen, Muhammed Atta (1968-2001). Han var ombord på det første fly, der 
ramte World Trade Center, og med sig havde han en religiøs tekst, hvor der 
stod: ”Husk, at dette er en kamp for Gud.” 
 
Efterfølgende påbegyndte amerikanerne og deres allierede krige, hvis formål 
var at komme terroren til liv. USA reagerede således med våben og i en sådan 
grad, at verden har været dybt præget heraf siden. Hvis nogen havde været i 
tvivl om, hvorvidt verden var global, var de det ikke længere.  
 
Den amerikanske politolog Samuel P. Huntington (1927-2008) havde allerede 
i 1993 skrevet om en kamp mellem civilisationer religiøst og kulturelt – fx 
mellem islam og vestlig kultur. Huntington er udgivet på dansk i 2006: 
”Civilisationernes sammenstød – mod en ny verdensorden”.  
 
Huntington blev efter 9/11 rost for at have forudsagt, hvad der ville ske. Om 
Huntington har ret i sin antagelse om denne civilisationernes kamp, 
diskuterer forskere, eksperter og debattører imidlertid af og til. Nogle har 
kritiseret Huntingtons teori for at være for enkel, og de har peget på, at 
værdier som demokrati efterfølgende vil blive realitet i de fleste lande, 
efterhånden som uddannelse og øget velstand vinder indpas. Modsat er det 
de færreste, der vil hævde, at Huntington ikke har ret i dele af sin teori, som 
han i øvrigt selv reviderede sidenhen. 
 
Der er fokus på terror og terrorbevægelser i bogens afsluttende afsnit, der 
således har fokus på ønsket om at nå noget højere – eller når det onde bliver 
en del af aktioner for at nå bedre forhold. For terrorister er terror et 



	

	

nødvendigt middel til at opnå noget bedre og mere retfærdigt end det, man 
kender til og er kritisk overfor. 
 
Forslag til undervisningen – indledningsvis  
Lav indledningsvis en fælles gennemgang af afsnittene om hhv. terrors 
historie i Europa og Malis historie. Bed dem om i grupper at lave en tidslinje 
med de vigtigste årstal. 
 
Grupperne skal derefter forholde sig til de faktuelle problemstillinger i 
landenes historie, sådan som de er beskrevet. Bed dem vælge – valgene skal 
naturligvis begrundes – tre forskellige og meget markante hændelser. De skal 
enten beskrive dem på 8-10 linjer (hver tematik) eller holde et miniforedrag 
for klassen (2-3 min.). 
 
Intern evaluering 
Det er vigtigt, at grupperne præsenterer et eller flere produkter i forlængelse 
af arbejdet med tidslinjer og temaerne. Det kan I aftale, men der er mange 
muligheder: folder, bog, PowerPoint-præsentation, konkurrencer, spil osv. 
Ved at eleverne skal lave produkter, er der også tale om en øvelse, som spiller 
fint sammen med projektopgaven. 
 
Opbyg en fotobank, hvor grupperne viser, at de kan lade fotos og 
illustrationer indgå i et samspil med brødteksterne om 
tematikkerne/landene. 
 
Aktiviteter 
Med udgangspunkt i definition af terrorisme (se også arbejdsspørgsmål på 
bogens omslag) skal eleverne se, om de kan blive enige om én definition af 
terrorisme. Hvorfor, hvorfor ikke. Diskutér også i klassen, om der er forskel 
på modstandskamp og terrorisme. 
 
Lad eleverne vurdere disse to udtalelser, der er bragt i bogen. De skal også se 
på ophavssituation, kildekritik osv. Se under Værktøjskassen. 



	

	

Barry Zelman, bror til et af ofrene for 9/11, til tv-stationen CNN: ”Det er 
hellig jord dér, hvor ofrene døde. Min bror blev myrdet dér. At den jord skal 
stå i skyggen af religion er både hyklerisk og vanhelligt.” 
New Yorks borgmester, Michael Bloomberg, i tale: ”Hvad man end tænker 
om den foreslåede moské og medborgerhus, er et spørgsmål gået tabt i den 
ophedede debat: Skal en regering forsøgte at nægte private borgere retten til 
at bygge et hus på en privat grund med det formål at udøve deres ret til at 
dyrke deres religion? Den slags sker i andre lande, men vi bør aldrig tillade 
noget lignende her. Angrebet 9/11 var en krigshandling, og vort første svar 
forsvarede ikke kun vor by, men også vort land og forfatning. Vi ærer ikke 
ofrenes liv ved at forråde de samme politiske rettigheder, som de døde for. Vi 
ærer ofrenes liv ved at forsvare de rettigheder og den frihed, terroristerne gik 
til angreb på. Jeg håber, at moskeen vil bringe New York endnu tættere 
sammen som by og afvise den falske og afskyelige idé, at angrebene den 11. 
september på nogen måde var i samklang med islam … muslimer er lige så 
meget en del af denne by og vort land som mennesker, der dyrker andre 
religioner.” 
 
Find ud af mere om Muhammed-tegningerne. Vurdér derefter, om 
ytringsfrihed eller lov om blasfemi er det vigtigste. Diskutér i klassen. 
 
Hvad var Blekingegadebanden? Brug bøger og internettet til at finde ud af 
mere. Fortæl om gruppen i foredrag for dine kammerater. Kom ind på, om 
gruppens aktioner var terrorisme. 
 
Læs om de mange terrororganisationer i bogen. List dem efter, om de er 
politiske, religiøse osv. 
 
Lav en liste over lande, hvor du ikke vil rejse hen på grund af risiko for 
terrorisme. Du kan evt. bruge Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Find 
dem her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-
udlandet/rejsevejledninger/oversigt-over-udenrigsministeriets-
rejsevejledninger/ 
 



	

	

Mali er et u-land. Lav en definition af et u-land. Hvad karakteriserer landet? 
Hvorfor er det lettere at tiltrække terrorister her end i fx et vestligt land? 
 
Læs om 2015-målene her: www.2015.dk. Det er en række mål, som skal give 
mennesker i u-lande bedre muligheder. Hvordan ser det ud i Mali? Find ud af 
det. 
 
Hvert år opgør FN’s Udviklingsprogram (UNDP: United Nations Development 
Programme) en liste over verdens lande. UNDP kigger blandt andet på 
levealder, uddannelse og indtægter for indbyggerne. På en måde er det en 
hitliste over, hvordan verdens lande klarer sig. For eksempel siger 
levealderen jo noget om sundheden i et land. Om folk får nok at spise, og om 
der er sygehuse og sundhedsklinikker nok i landene. Klik ind på 
www.undp.dk og find ud af, hvordan Mali klarer sig. Sammenlign med 
Danmark. 

Kildekritik	”AT	Få	SMiL”	
	
Overordnet	set	handler	kildekritik	om	teksters	troværdighed	og	
anvendelighed.	”Kan	jeg	stole	på	det?”,	er	et	centralt	spørgsmål	detektiven	stiller	
sig	i	sin	jagt	på	forbryderen.	Alle	spørgsmål	skal	ikke	nødvendigvis	besvares	hver	
gang	en	tekst/kilde	undersøges.	
Analysepunkterne	er	lavet	om	til	en	slags	børneremse	”AT	Få	SMiL”.	Remsen	er	
lettere	at	huske.	Det	er	kun	de	STORE	bogstaver	som	bruges.	
	

	
	
	

Afsender	

Hvem	har	skrevet	den	og	hvad	er	
indholdet?	Hvorfor	har	afsenderen	
skrevet	den?	Hvad	var	formålet?	Var	
afsenderen	tæt	på	begivenhederne?	Tog	
afsenderen	selv	del	i	begivenhederne?	
Og	hvilken	rolle	spillede	afsenderen	i	
givet	fald?	Var	afsenderen	på	afstand	af	
begivenhederne	og	dermed	afhængig	af	
andre	(ukendte?)	kilder?	Har	
afsenderen	personlige	interesser	i	
klemme	og	vil	fremlægge	en	bestemt	
version?	Ved	afsenderen	noget	om	
emnet?	Taler	han	sandt?	

	
	
	

Hvilken	type	tekst/kilde	er	det?	
Skønlitteratur?	Faglitteratur?	Hvordan	
skal	vi	bedømme/vurdere	
teksten/kilden?	Er	kilden	et	dokument	
(et	historisk	materiale:	fx	en	lovtekst)?	
Er	kilden	en	beretning,	der	fortæller	



	

	

Type	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

om	begivenhederne,	så	det	er	indholdet	
der	skal	bedømmes	(fx	en	journalists	
avisartikel	om	en	lovs	tilblivelse)?	Er	
beretningen	en	øjenvidneskildring	
(førstehåndsberetning	=	ofte	det	bedste;	
færre	forfalskninger)	eller	er	en	
(andenhåndsberetning)	som	har	
oplysningerne	fra	anden	side.	Er	kilden	
den	først	nedskrevne	(primær)?	Eller	
(sekundær)	at	afsenderen	har	
oplysningerne	fra	en	primær	tekst?	
Primær	eller	sekundær	handler	dybest	
set	om	”hvem	har	skrevet	af	efter	hvem?”	
Er	teksten/kilden	personlig	fra	en	
central	afsender?	Er	teksten	
institutionel?	Er	afsenderen	”bundet	
af”	en	institutions	synspunkter/politik?	
Er	teksten	fortrolig(fx	intern	
forhandlings	referat)	eller	er	teksten	
beregnet	for	offentligheden?		
(Generelt	vil	personlige	kilder	som	regel	være	
mere	troværdige	end	institutionelle,	og	
fortrolige	kilder	vil	være	mere	troværdige	end	
kilder	beregnet	til	offentligheden)					

Faktorer	
Ofte	et	spørgsmål	til	lærebøger:	Hvilke	
”faktorer/årsager”	mener	afsenderen	
er	vigtige	for	udviklingen	af	
samfundene	i	fortiden	og	nutiden?	Det	
stærke	individ?	Teknologien?	
Økonomien?	Folkemasser?	
Religioner/ideer?		

Å	
	

	

	
	
	
	

Sproget	

Hvordan	er	sprogstilen?	Er	afsenderen	
tilbøjelig	til	at	skrive	fx	ironisk,	følelses-	
og	holdningsorienteret?	Eller	er	
tendensen	mere	neutral-,	saglig	og	
kendsgerningsorienteret?	Er	teksten	
underbygget	eller	slynger	afsenderen	
rundt	med	”halve	sandheder”	og	
overdriver	med	argumentationskneb:	
(karakter-,	autoritets-,	ekspert-,	
prestige-,	idol-,	selvsikkerheds-,	
lærdoms-,	hensigts-,	generaliserings-,	
mængde-	og	udbredelses-,	påfugle-,	
fornufts-,	og	historiekneb.)	Fx	”alle	
(generalisering)	eksperter	
(ekspertkneb)	er	enige	om,	at	sådan	har	
det	været	i	1000	år	(historiekneb)…”	)		



	

	

Bruger	afsenderen:	Bandeord,	
negative/positive	tillægsord,	sproglige	
billeder	og/eller	anonyme	
personudtryk	”man”,	”det	vides”?	Hvad	
fokuseres	der	på?	Hvad	bliver	trukket	i	
baggrunden?		

Modtager	
Vil	afsenderen	påvirke	negativt/positivt	
sin	målgruppe?	

I	 	

	

Layout	

Ofte	hjemmesider,	reklamer,	billeder	
m.v.	Her	tænkes	på	formen:	
Komposition,	synsvinkel,	farver,	
skygger,	perspektiv,	rum,	personer,	
billedtekst,	lyd,	lys,	stemning,	symboler,	
antydninger	m.m.			

	
	
	
	
	
	
Billedanalyse	
	

• Hvad	ser	du	på	billedet?	
• Hvad	er	der	gang	i	på	billedet?	
• Hvorfor	er	billedet	fremstillet?	
• Hvem	skulle	i	fortiden	se	billedet?	
• Hvad	siger	billedet	om	den	tid,	det	er	produceret	i?	
• Hvilken	billed-	type	er	der	tale	om,	og	hvordan	er	det	

konstrueret/bygget	op?	
	
	
	

	
	
	

Har	du	på	tjek	på	hjemmesiden?	
	
	
Hvem?	



	

	

• Kan	webmasteren	identificeres?	Fx	er	der	en	til	de	~	i	adressen	
kan	det	være	tegn	på	at	hjemmesiden	er	privat.	Stavefejl	og	
dårlig	grafik	kan	være	signal	om	utroværdighed.	

• Står	der	noget	om	webmasterens	baggrund?	
• Henviser	webmasteren	til	andre	forfattere	om	samme	emne?	
• Findes	der	oplysninger	om	webmasteren	på	nettet?	Har	
webmasteren	fx	anmeldt	sit	domæne	hos	www.dk-
hostmaster.dk?	Skriv	evt.	deres	navn.	Brug	*	hvis	du	kun	
kender	noget	af	navnet.	

	
• Kan	du	kontakte	webmasteren	på	sitet?		

Hvornår?	
• Kan	du	datere	hjemmesiden?	
• Er	hjemmesiden	oprettet	samtidig	med	begivenheden?	
• Bliver	den	regelmæssigt	opdateret?		
• Findes	der	en	ældre	version	af	hjemmesiden?	Prøv	en	tidsrejse	
”The	wayback	Machine”,	som	du	finder	på	www.archive.org	

Hvor?	
• Hvor	sidder	webmasteren?	I	Danmark?	I	lande	med	konflikter?	

Hvorfor?	
• Er	formålet	med	hjemmesiden	beskrevet?	
• Er	det	en	officiel/institutionel	hjemmeside?	
• Findes	der	forbavsende	meninger,	der	kommer	på	dig?	
Henviser	de	til	links	med	lignende	synspunkter?	

• Ligger	der	et	skjult	budskab	i	layoutet?		
• Udtrykker	webmasteren	fx	en	bestemt	politisk,	religiøs	
holdning?	

• Forsøger	webmasteren	at	påvirke	dig	sprogligt	med	positivt	og	
eller	negativt	ladede	formuleringer?	

• Forsøger	webmasteren	at	bevise	og	underbygge	sine	
holdninger?	Bruger	han	litteraturliste?	Noter?	Henvisninger?	
Seriøse	links?	Er	der	overhovedet	nogen	som	henviser/linker	
til	den?	Check	hvor	kendt	og	benyttet	den	er:	I	Googles	søgefelt	
kan	du	skrive	”Link:”	før	hjemmesidens	navn.				

	
	
	
 


