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I folkeskolens historiekanon er der udvalgt fire kanonpunkter fra perioden 1920-1948: ”Genforeningen 

1920”, ”Kanslergadeforliget”, Augustoprør og Jødeaktion 1943” og “FN’s Verdenserklæring om 

Menneskerettigheder”.

For alle fire kanonpunkters vedkommende ligger begrundelsen i, at der er tale om væsentlige 

nationale og internationale brud og forandringer, der satte deres dybe spor og på forskellig vis kom til 

at præge den historiske udvikling på længere sigt.

Det er næppe muligt at opstille en dækkende overordnet fællesnævner for den korte tidsperiode 

som de fire kanonpunkter udspiller sig indenfor. Tiden var kaotisk med to verdenskrige, økonomisk 

nedsmeltning, rivende teknologisk udvikling og præget af dybtliggende værdipolitiske konflikter 

mellem demokrati og diktatur.

Men meget forenklet er der måske alligevel en spinkel rød tråd, der udvikles i perioden, nemlig 

forestillingen om, at det var nødvendigt at etablere et verdensomspændende forum til sikring af 

freden, fremme af internationalt samarbejde og beskyttelse af menneskerettigheder. 

Fra Versailles-fredens Folkeforbund til oprettelsen af FN og erklæringen om Menneskerettighederne 

i 1948 skabtes der for første gang i verdenshistorien en begyndende universel erkendelse af, at 

suveræne nationalstaters handlinger også var verdenssamfundets anliggende.

Set i det perspektiv kan elevernes arbejde med periodens kanonpunkter blive andet og mere end en 

kæde af løsrevne begivenheder og forløb. Erfaringerne fra den tid har ikke afskaffet krig og konflikter, 

og der er masser af problemer. Men verden har trods alt bevæget sig et lille skridt fremad og er blevet 

et mere “civiliseret” sted for menneskeheden.  

Udkig fra – FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Allerede den 1. verdenskrigs blodige og meningsløse rædsler satte sig spor i form af oprettelsen af Folkeforbundet. 
Formålet var at sikre fred og fremme internationalt samarbejde, arbejde for nedrustning og at sikre flygtninge. 

Problemet var bare, at alle de gode hensigter druknede i uklarheder omkring Folkeforbundets beføjelser og 
beslutningsdygtighed. Ligeledes var det en klar svækkelse, at USA slet ikke var med, og at fx Tyskland og Japan 
trådte ud af forbundet i 1934. Sovjetunionen blev først optaget i 1934, men landet blev ekskluderet i 1939 på 
grund af angrebet mod Finland (Vinterkrigen).
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Trods få og små resultater forblev Folkeforbundet dog det forum, hvor diskussionerne om fred og sikkerhed 
kunne finde sted helt frem til verdenskrigen start. Mange af de overvejelser, omkring form og indhold som kom 
til at præge FN, tog deres spæde begyndelse i Folkeforbundet.

Fra 1941 kom der mere kød på diskussionerne, fordi de allieredes statsledere ønskede at markere over for verden, 
at de kæmpede for international sikkerhed, fred og retfærdighed. Sovjetunionen var dog længe imod et sådant 
internationalt forum, idet Stalin krævede total vetoret i alle spørgsmål. Som stormagt ville Sovjetunionen ikke 
risikere at blive nedstemt af en gruppe af småstater.

Ved Jaltakonferencen i februar 1945 blev kompromiset, at alle sager kunne tages op i De forenede Nationer 
samtidig med, at de fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet kunne blokere enhver beslutning ved at nedlægge 
veto. Hermed var vejen banet for oprettelsen af FN den 24. oktober 1945.

Med FN-pagtens § 3 blev spørgsmålet om at sikre universelle menneskerettigheder for første gang nævnt som en 
fælles forpligtelse for verdens stater:

“§ 3. at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde ved løsning af mellemfolkelige spørgsmål af økonomisk, 
social, kulturel eller humanitær karakter, og ved at styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og 
for fundamentale frihedsrettigheder for alle uden hensyn til race, køn, sprog eller religion.”

Selvom FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 ikke er folkeretsligt forpligtende, var 
erklæringen et helt afgørende grundlag for de forpligtende konventioner, der er kommet til senere.

Set i bakspejlet var det egentlig overraskende, at man nåede frem til enighed om en sådan programerklæring. 
Betydningen var i første omgang ikke juridisk, men moralsk. Landene kunne fortsat opføre sig, som de ville. Men 
de kunne ikke forhindre, at de i FN blev hængt ud for hele verden, som “slyngelstater”, der ikke kunne opføre sig 
ordentligt i det “pæne” selskab.

I bogens to “Udkig” til verden “Den Kolde Krig” og “Mellemøsten og kolonifrigørelsen” er det ikke umiddelbart 
spørgsmålet om menneskerettigheder, der spiller hovedrollen. 

Og dog! 

Når Den Kolde Krig ikke blev varm, var det vel også, fordi det i en vis udstrækning var magtpåliggende for 
stormagterne at lægge bånd på sig selv og ikke stå som den hovedansvarlige skurk i en altødelæggende konflikt. 
Udviklingen i Mellemøsten og i kolonifrigørelsen havde nok også noget af den samme moralske dimension. I 
begge spørgsmål spillede det en rolle, at de forskellige aktørers handlinger på mange måder var styret af, at de så 
vidt muligt ville undgå at stå tilbage med “Sorteper” i verdenssamfundets øjne.

Om undervisningen

Udgangspunktet for undervisningen kan være en fællesgennemgang af de to “Udkigsafsnit” med henblik 
på, at elever/lærer får et indtryk af de lange linier i udviklingen og opstiller en slags disposition over 
hovedpunkterne. For at komme i dybden vælger grupperne et af de mulige delemner inden for hver af afsnittene 
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– atomkapløbet, Koreakrigen, Cubakrisen, Vietnamkrigen, Tysklandproblematikken/Indiens selvstændighed, 
selvstændighedsprocessen i et enkelt land, underudvikling osv.

Udover at behandle de faktuelle problemer skal de enkelte grupper vurdere, i hvilken omfang deres delemne er 
forbundet med/er afledt af de lange linier i forløbet helt frem til vore dage.

Det færdige resultat af klassens arbejde kan fx udmøntes i en illustreret folder pr. gruppe, der “forsvares” over for 
et dommerpanel sammensat af et medlem fra hver af de andre grupper.

Afslutningsvis kan alle elever hver opstille en liste over de tre begivenheder/forløb, der efter deres mening er de 
vigtigste i tiden efter den 2. verdenskrig. Klassen prøver at opstille en fælles prioriteringsliste.

Intern evaluering

Eleverne udarbejder inden for de to “Udkig” forskellige opgaver, konkurrencer, spil, geografiske test osv., som 
cirkulerer i klassen.

Lad eleverne opbygge en “billedbank”. Hver gruppe prøver at placere og kommentere de enkelte billeder i en eller 
flere af de begivenheder/sammenhænge/situationer, som bogens tekst lægger op til. 
  
En anden form kan være, at klassen ser fx filmene i temapakken “Palæstina – Israel” fra DFI. Filmene drøftes i 
“klasseparlamentet” under overskriften: “Hvorfor er denne konflikt så svær at løse?”

Tegneren Klaus Albrectsen har i sin bog – “25 år på spidsen”(Forum 1980) – omsat en række storpolitiske forhold 
til provokerende satiretegninger. Kopier nogle af dem, og lad eleverne bruge deres viden til at kommentere dem.
Grupperne udarbejder en illustreret tidslinie ud fra summen af de delemner, de har beskæftiget sig med.

Aktiviteter

4 Lav et billedforedrag om en eller flere af de konflikter, som fandt sted under “Den kolde Krig”. Hvilke 
sammenhænge var der til modsætningerne mellem USA og Sovjetunionen?

4 Hvad er NATO og Warszawa-pagten? Hvorfor blev disse to organisationer oprettet? Fremlæg resultaterne i 
form af en radioudsendelse.

4 Under “Den kolde Krig” var der et kapløb mellem USA og Sovjetunionen om at komme først ud i 
verdensrummet. Lav en udstilling om rumkapløbet. Brug biblioteket og nettet med fx søgeord som “sputnik”, 
“Apollo-programmet”, “månelanding” osv.

4 Lav et vægkort over verden. Indtegn de steder, hvor der i dag er konflikter. Prøv at finde ud af, hvad 
konflikterne drejer sig om. I kan udforme jeres præsentationer af de enkelte konflikter som korte tv-udsendelser.
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4 Tale fra 1960 af den portugisiske diktator Salazar om indsatsen i de portugisiske kolonier Angola, 
Mozambique og Guinea-Bissau. Landene blev selvstændige i 1973 og 1975. Anvend analyseskemaet “AT Få 
SMiL” (se “Værktøjskassen”).

“Den portugisiske nation har også bredt sig ud over fremmede kontinenter. Vor nation har givet fremmede 
folk mange værdifulde erfaringer.
Vi har givet et fædreland til folk, som tidligere ikke engang vidste, hvad et fædreland var.
Vi har givet et fælles sprog til folk, som tidligere har været splittet op i forskellige sprog og dialekter.
Vi har givet fred til mennesker, som tidligere bestandigt har været i strid med hinanden.
Vi har hjulpet dem over den værste fattigdom, uden derfor at gøre vold på deres egen specielle livsform.
Vi tror ikke på ideer om én races overlegenhed. Derimod vil vi betone den menneskelige samhørighed og 
lighed inden for loven for alle lige udviklede grupper…
Den familiære ånd, som har rådet mellem os og de indfødte, har måske været det allervigtigste…”

 

4 Uddrag af den congolesiske premierministers tale, da Congo, som i 80 år var en belgisk koloni, blev 
selvstændigt i 1960. Anvend analyseskemaet “AT Få SMiL” (se “værktøjskassen”).

“… Vi har oplevet, at der blev krævet arbejde af os, som fuldstændigt nedbrød os, og det til en løn, som 
hverken tillod os at spise os mætte, få tøj på kroppen eller bo anstændigt, og som heller ikke tillod os at 
opdrage vore børn, som de elskede skabninger, de er.
Vi har oplevet, hvordan vi er blevet hånet, forulempet og slået morgen, middag og aften, fordi vi var 
“negre”. Hvem kan glemme, at man sagde “du” til en sort, ikke fordi han var en ven, men fordi det 
respektfulde “De” var forbeholdt de hvide?
Vi har oplevet, at vor jord er blevet røvet fra os i kraft af bestemmelser, som man påstod var lovlige, men 
som i virkeligheden kun anerkendte de stærkes ret.
Vi har oplevet, at loven aldrig var den samme for de hvide som for de sorte. Og at den var 
imødekommende mod den ene part, men grusom og umenneskelig mod den anden.
Vi har oplevet, at de tvangsforflyttede led forfærdeligt på grund af deres politiske og religiøse meninger. De 
var landsforviste i deres eget land, deres skæbne var værre end døden.
Vi har oplevet, at der i byerne fandtes pragtfulde paladser for de hvide, mens de sorte måtte bo i 
faldefærdige stråhytter. At den sorte ikke måtte få adgang til biografer og restauranter eller de såkaldte 
“europæiske” varehuse. At den sorte, når han var ude at rejse, fik plads i lastrummene under de hvides 
luksuskahytter.
Hvem kan til slut glemme de ildkampe, under hvilke så mange af vore brødre faldt, eller de fængselshuller, 
som man så brutalt kastede dem i, som undslap soldaternes kugler – disse soldater, som koloniherrerne 
gjorde til et redskab for deres herredømme.
Alt det, mine brødre, har vi lidt dybt under…” 

4 Skriv korte biografier om nogle af hovedpersonerne i koloniernes kamp for selvstændighed – fx Mahatma 
Gandhi (Indien), Kwame Nkrumah (Ghana) og Patrice Lumumba (Congo). Brug biblioteket eller nettet.

4 Apartheid-regimet (1948-1994) i Sydafrika var en grov overtrædelse af menneskerettighederne. Hvad betyder 
ordet “apartheid”? Skriv jeres egen “historiebog” om forholdet mellem hvide og sorte under dette styre. Husk også 
at fortælle om Nelson Mandela. Brug biblioteket og nettet.
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4 I år 2000 vedtog man i FN en række mål for verdens udvikling – 2015-målene. Undersøg, hvad det var 
for nogle mål, man stillede op. Brug biblioteket eller nettet til at undersøge, hvordan det er gået med at opfylde 
målene. Kontakt også ulandsorganisationer som fx Danida, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, 
Red Barnet og hør om, de kan hjælpe jer.

4 Børnearbejde er en overtrædelse af menneskerettighederne. Lav en plakatkonkurrence til overbygningen, der 
skal handle om, hvordan man kan sætte fokus på og bekæmpe udnyttelsen af børn.

4 Hvad laver Institut for Menneskerettigheder (www.menneskeret.dk)? Vurdér deres hjemmeside, især i 
forbindelse med undervisning. Brug analyseskemaet “Har du tjek på hjemmesiden” (se “Værktøjskassen”)

4 Kontakt en ulandsorganisation. Invitér en medarbejder. Forbered spørgsmål til en diskussion om fx årsager til 
underudvikling, fattigdomsproblemer, konflikter osv. Undersøg på nettet, hvilken holdninger de politiske partier 
har til dansk ulandsbistand.
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Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

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 billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

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.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ
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“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten 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?

   T ype 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 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)   

 F aktorer 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 
 
 S proget 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 sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout 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.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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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 bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller 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.   

VÆRKTØJ


