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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 – Augustoprør og Jødeaktion 1943

Den danske regerings samarbejdspolitik over for den tyske besættelsesmagt i perioden 9. april 1940 til 29. august 
1943 er et af de mest kontroversielle emner i dansk historie. Skulle Danmark have kæmpet den 9. april om 
morgenen, da det tyske overfald fandt sted? Skulle den danske regering have afbrudt samarbejdet lang tid før den 
29. august 1943?

Den danske regerings beslutning om ikke at kæmpe, fordi al modstand var nytteløs, og dens forsvar for 
samarbejdspolitikken med begrundelsen om at skåne det danske folk for en langt værre situation i de første 
besættelsesår, har helt op til vore dage delt befolkningen på kryds og tværs.
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Der er ikke noget svar på denne dybest set værdipolitiske diskussion. Man kan kun konstatere, at sådan var 
forløbet. Dog med den tilføjelse, at regeringens beslutninger med stor sandsynlighed havde bred opbakning i 
befolkningen fx udtrykt gennem folketingsvalget så sent som i marts 1943.

Først set i lyset af krigsudviklingen fra årsskiftet 1942-43, befolkningens tro på en allieret sejr samt 
modstandsbevægelsens øgede styrke blev der lagt op til et egentligt brud med den førte politik.

Samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 medførte da også øjeblikkeligt væsentlige forandringer. 
Reelt set var Danmark herefter underlagt tysk lovgivning. For modstandsbevægelsen betød den tyske 
magtovertagelse en markant skærpelse i form af henrettelser, deportationer til tyske koncentrationslejre og tyske 
gengældelsesaktioner.

Også forholdene for de danske jøder ændredes radikalt. Fra at være blevet “overset” af de tyske myndigheder, 
gennemførtes jødeaktionen efter direkte ordre fra Berlin natten mellem den 2. og 3. oktober 1943. At aktionen 
set fra en tysk synsvinkel mislykkedes, skyldtes ikke mindst, at en tysk embedsmand røbede planen over for de 
danske myndigheder.

Udviklingen i Danmark op til og under besættelsen blev ikke den altomfattende katastrofe, som verdenskrigen 
medførte i store dele af Europa og Asien. Set i bakspejlet var den førte danske politik langtfra heroisk, men den 
var særdeles realistisk.

Ved krigsudbruddet den 1. september 1939 havde Tyskland udviklet sig til en enorm og velforberedt 
krigsmaskine. Aksemagterne Tyskland, Italien og Japan var demokratierne langt overlegne. Meget tydede i de 
første krigsår på, at udfaldet af krigen kunne falde ud til diktatorernes fordel.

Først, med det japanske overfald på Pearl Harbor den 7. december 1941 og USA’s indtræden i krigen dagen efter, 
var der basis for forhåbninger om, at krigslykken kunne vende sig til de allieredes fordel. Demokratierne stod nu 
samlet, men helt op til vinteren 1942-43, var der ikke mange lyspunkter.

Om undervisningen

Arbejdet med bogens to “Udkig” til verdenskrigen i Europa og i Asien forudsætter nok, at eleverne præsenteres 
for de lange linier i krigens gang. En af måderne til at skabe et sådan overblik, kan være at tage afsæt i elevernes 
forhåndsviden og illustrere forløbet gennem arbejdet med en tidstavle. I sammenhæng hermed kan der arbejdes 
med vægkort, der viser, hvilke områder krigens parter kontrollerede på givne tidspunkter.

Efter en sådan startfase kan klassen enkeltvis eller i grupper vælge at gå i dybden med mere afgrænsede emner – fx 
optakten til krigen og krigsudbruddet, lynkrigen mod vest, overfaldet på Rusland, krigen i Nordafrika, Tysklands 
nederlag, Japan og Pearl Harbor, Stillehavskrigen, krigens afslutning og atombomben osv. 

Udover en faktuel beskrivelse af de forskellige forløb, er det vigtigt, at eleverne spores ind på at undersøge, hvilke 
konsekvenser krigshandlingerne fik for de berørte befolkninger/befolkningsgrupper, herunder holocaust og 
folkedrab.
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Arbejdet kan afsluttes med en fælles drøftelse af, hvilken betydning 2. verdenskrig fik for den historiske udvikling 
fra 1945 helt frem til i dag.

Intern evaluering

Gennem forskellige elevfremstillede spørgeark, konkurrencer, “sandt eller falsk” mv. er det muligt at vurdere 
elevernes viden om en række faktuelle spørgsmål. Ligeledes kan der i evalueringen indgå aktiviteter som 
essayskrivning om særlige emner, “klasseparlament” osv.

En anden mulighed er, at eleverne i grupper anmelder hjemmesider fra museer og samlinger, der beskriver forhold 
i Danmark med forbindelse til 2. verdenskrig – fx Frihedsmuseet, Museumscenter Hanstholm, Besættelsesmuseet 
i Århus 1940-1945, Frøslevlejrens Museum, Bornholms Museum, Det jyske Modstandsmuseum og Bangsbo 
Museum.

Gennem deres anmeldelser skal eleverne prøve at vurdere forskelle og ligheder mellem “den lille krig” i Danmark 
og “den store krig” i verden særligt i relation til konsekvenserne for civilbefolkningen.

Det er også muligt, at eleverne udarbejder mindre spørgeskemaundersøgelser fx blandt forældre og bedsteforældre 
om de voksnes viden om 2. verdenskrig.

Aktiviteter

4 Slutningen på en hemmelig tale som premierminister Winston Churchill holdt i det engelske Parlament efter 
Frankrigs kapitulation til tyskerne den 22.juni 1940. Brug analyseskemaet “AT Få SMiL” (se “Værktøjskassen”).

“… Hvordan det end kommer til at gå med Frankrig eller med den franske regering eller andre franske 
regeringer, så vil vi aldrig her på denne ø og i det britiske imperium miste vores følelse af kammeratskab 
med det franske folk.
Hvis det nu bliver vores tur til at udholde, hvad de har måttet lide, så vil vi efterligne deres mod. Og om 
den endelige sejr skulle belønne vore anstrengelser, så skal de få del i sejrens frugter, og frihed skal gives 
tilbage til alle. 
Vi slår ikke af på vores retmæssige krav, ikke den mindste smule slår vi af. Tjekkoslovakker, polakker, 
nordmænd, hollændere, belgiere har gjort fælles sag med os. Alle skal de få deres frihed tilbage.
Hvad, der er blevet kaldt “slaget om Frankrig”, er forbi. Jeg går ud fra, at “slaget om England” kan 
begynde, hvert øjeblik det skal være. På dette slags udgang afhænger det, om den kristne civilisation skal 
leve videre…”

4 “Holocaust” er den internationale betegnelse for det folkemord, som Hitler og Nazityskland iværksatte mod 
de europæiske jøder under 2. verdenskrig. Lav en udstilling, hvor I med ord og billeder beskriver det jødiske folks 
skæbne, og de metoder nazisystemet anvendte for at nå deres mål. Brug biblioteket og nettet med fx søgeord som 
“tilintetgørelseslejre”, “koncentrationslejre”, “holocaust”, “Wannsee-konferencen”.
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4 Lav en anmeldelse af hjemmesiden www.holocaust-uddannelse.dk. Brug “Har du tjek på hjemmesiden?” (se 
“Værktøjskassen”).

4 Det danske Filminstitut har en række film, der behandler forholdene under 2. verdenskrig. Kontakt DFI og 
bestil fx temapakken “Anden verdenskrig”. Vis/anmeld filmene for klassen. Er filmene gode kilder til historien 
om 2. verdenskrig?

4 Der er lavet en masse spillefilm om 2. verdenskrig. Prøv at sammenligne en ældre og en nyere krigsfilm, der 
handler om fx kampen mod tyskerne eller kampen mod japanerne. Anmeld dem. Hvordan skildrer de krigen? 
Hvem er de gode, og hvem er de onde? Er filmene gode kilder til historien om 2. verdenskrig?

4 Unge danskere meldte sig til tysk tjeneste. Mange af dem deltog i krigen mod Sovjetunionen i “Frikorps 
Danmark”. Brug biblioteket og nettet til at finde oplysninger. Brug søgeord som “Frikorps Danmark”, “von 
Schalburg”. Lav et billedforedrag og vis det for klassen. Hvorfor meldte de sig? Hvad skete der med dem, da 
krigen var forbi?

4 Uddrag af præsident Teodor Roosevelts tale til den amerikanske Kongres den 8. december 1941. Brug 
analyseskemaet “AT Få SMiL” (se “Værktøjskassen”).

“… I går den 7. december 1941 – en dato som for altid vil bære æreløshedens stempel – blev Amerikas 
Forenede Stater udsat for et pludseligt og overlagt angreb af japanske flåde- og luftstridskræfter.
USA befandt sig i fred med Japan og førte stadig på Japans opfordring forhandlinger med regering og 
kejser med det formål at bevare freden i Stillehavet.
Angrebet i går mod Hawaii-øerne har tilføjet de amerikanske flåde- og luftstridskræfter alvorlig skade. Et 
meget stort antal amerikanske menneskeliv er gået tabt. Desuden er det blevet rapporteret, at amerikanske 
skibe er blevet torpederet på det åbne hav mellem San Francisco og Honolulu.
-	 I går indledte japanerne også et angreb på Malakka-halvøen.
-	 I går angreb japanske styrker Hongkong.
-	 I nat angreb japanske styrker øen Guam.
-	 I går nat angreb japanske styrker Phillippinerne.
-	 I går nat angreb japanske styrker øen Wake.
-	 I morges angreb japanerne Midway-øerne…
Jeg henstiller, at Kongressen erklærer, at der siden Japans feje og uprovokerede angreb søndag den 7. 
december hersker krigstilstand mellem De Forenede Stater og Det japanske Kejserrige.”

4 I august 1945 kastede amerikanerne to atombomber over de japanske storbyer Hiroshima og Nagasaki, 
hvorefter Japan kapitulerede. Skriv jeres egen “historiebog” om udviklingen af atombomben. Hvilke konsekvenser 
fik udviklingen af atomvåben helt frem til vore dage?

4 På www. studienet.dk kan I finde en elevopgave om “Stillehavskrigen”. Læs den og anmeld opgaven. Er det 
en god/dårlig beskrivelse af krigen mellem USA og Japan?
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4 Efter krigen gennemførte de allierede retssager mod topfolkene i det nazistiske Tyskland og i Japan. Især 
Nürnberg-processen mod de tyske krigsforbrydere vakte stor opmærksomhed. Find ud af, hvem der sad på 
anklagebænken, hvad anklagerne gik ud på, og hvad straffene blev?

4 Forestil jer, at I er danske journalister, der skal meddele læserne hjemme i Danmark, hvordan retssagen 
forløber. Skriv artiklen – husk illustrationer.

 
 
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


