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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 – Genforeningen 1920

“Genforeningen 1920” var en følge af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig og Versailles-traktatens 
bestemmelser om, at de nye grænser i Europa skulle trækkes, så der blev taget størst muligt hensyn til folkenes 
selvbestemmelsesret.

For Danmark betød afstemningen, at den nuværende grænse til Tyskland blev lagt fast. Afstemningsresultatet 
medførte voldsomme indenrigspolitiske spændinger i Danmark, idet regeringen afstod fra at udnytte Tysklands 
nederlag til også at indlemme byen Flensborg, der havde et klart tysk flertal. Over for regeringen stod stærke 
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borgerlige nationale kredse, der i påsken 1920 pressede kong Christian 10. til at begå statskup og afsætte 
regeringen. Påskekrisen udløste bred folkelig modstand, og resultatet blev, at Flensborg forblev tysk.

Hele forløbet afspejlede småstatens dilemma. Skulle man udnytte situationen, hvor Tyskland var i knæ, 
eller skulle man følge de nye folkeretslige tendenser om folkenes selvbestemmelsesret, der kom til udtryk i 
fredstraktaten og gennem oprettelsen af Folkeforbundet.

Danmark valgte det sidste alternativ ud fra devisen om, at Tyskland ville rejse sig igen, og at et lille land for 
enhver pris skulle undgå “at træde de store lande over tæerne.”

Det var nok en klog politik! Forholdet til Tyskland blev aktualiseret senere, men allerede i årene efter 1920 stod 
Danmark over for det samme dilemma i forholdet til den nye stormagt i nærområdet, Sovjetunionen.

For Danmark gjaldt det om at træde varsomt. Efter et mangeårigt godt forhold til zarens Rusland bredte 
usikkerheden sig. Med oprettelsen af 3. Internationale, hvor Det danske Kommunistparti også blev medlem, 
stræbte det nye Sovjetunionen åbent efter at udbrede kommunismen til en verdensbevægelse. 

Indenrigspolitisk gennemførte især socialdemokratiet en benhård kampagne mod de danske kommunister. 
Udenrigspolitisk trådte man vande og var afventende. Samtidig så man dog med stor skepsis på de voldsomme 
og blodige forandringer der fandt sted i Sovjetunionen først under Lenin siden under Stalin i 1920’erne og 
1930’erne.

Hvad var det for et Sovjetunionen, der voksede frem på Danmarks dørtærskel? 

Hvad var Sovjetunionens strategiske målsætninger i forhold til Europa / Danmark, i forhold til nærområderne i 
Asien og i forhold til resten af verden?

Om undervisningen

At rette kikkerten fra Europa/Danmark mod opbygningen af Sovjetunionen og landets interesser i Asien kræver 
et vist mål af geografisk viden. Det vil være oplagt, at der gennemføres et kort kursus med vægt på navnestof – 
lande, byer, bjerge, floder, have osv. Arbejdet kan bestå i, at eleverne fx udfylder konturkort, laver vægkort, taler 
om klimatiske forhold osv. En del øvelser kan bestå i udfordrer hinanden gennem selvfremstillede konkurrencer, 
quizzer, spørgsmål osv.

Blandt trinmålene efter 9. klasse vil et emne som Sovjetunionen kunne fokusere på fx at “kunne beskrive forskellige 
tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere begrundelser og konsekvenser.” 

Med afsæt i bogens tekst kan grupperne tage forskellige faser af udviklingen op – fx zartidens Rusland, 
revolutionerne i 1917, frem til Lenins død, Stalin og femårsplanerne, udrensningerne osv. I sammenhæng hermed 
inddrages ideologi, personer, sovjetstatens opbygning mv.
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Der lægges vægt på, at grupperne i deres arbejde og i fremlæggelserne inddrager oplysninger og materialer, der 
rækker ud over bogens tekst – andre fremstillinger, kilder, billeder, film osv.

I sammenhæng med fremlæggelserne er det væsentligt, at klassen spores ind på at diskutere de – i trinmålet rejste 
problemstillinger – omkring magtanvendelse, begrundelser og konsekvenser.

Intern evaluering

Eleverne formulerer de vigtigste forhold i Sovjetunionens opståen og udvikling, som de er beskrevet i bogens 
tekst, billeder, faktabokse og kilder. Ud fra en sådan opstilling foretager de en prioritering. Gruppernes 
prioritering drøftes i fællesskab i klassen.

Eleverne udarbejder konkurrencer, quizzer, mv. omkring geografiske og historiske forhold.
Enkelt- eller gruppevis udarbejdes korte biografier om afsnittets hovedpersoner. Disse biografier sammenlignes 
med biografier fra fx leksika, bøger eller fra nettet – forskelle eller ligheder fremhæves.
Placering af viden i tidsmæssig sammenhæng. Billeder, faktuelle oplysninger, begivenheder osv. fra perioden 
placeres i en tidsmæssig sammenhæng fx på en tidslinje/planche.
    

Aktiviteter

4 Analyser billederne i bogen side 17 og 19. Brug billedanalyseskemaet i “Værktøjskassen”. Find lignende 
billeder på biblioteket eller på nettet med søgeord som “sovjetiske propaganda billeder”. Lav jeres egen 
hjemmeside, hvor I beskriver/viser, hvad propaganda blev brugt til i Sovjetunionen.

4 Analyser nedenstående tale ved hjælp af kildekritikskemaet “AT Få SMiL” i “Værktøjskassen”.
Beskriv med jeres egne ord, hvad det er, Lenin  siger. Hvad er det, han lægger op til med denne tale?
Denne kilde er et uddrag af en tale, Lenin holdt i 1924:

“Det var ikke vanskeligt at fordrive Zaren – det tog kun nogle få dage. Det var ikke særligt vanskeligt at 
fordrive godsejerne, det lod sig gøre på nogle få måneder, og det var heller ikke særlig vanskeligt at fordrive 
kapitalisterne.
Men det er langt vanskeligere at afskaffe klasserne; der er jo stadig en deling i arbejdere og bønder tilbage. 
Hvis en bonde på sin private jordlod lægger beslag på overskydende korn, altså korn, som ikke er 
nødvendigt til ham eller hans besætning, mens alle andre mangler korn, så bliver denne bonde alligevel en 
udbytter. Jo mere han beholder til sig selv, desto bedre for ham, og lad så bare alle andre sulte: “Jo mere de 
sulter, desto højere pris får jeg for kornet.”
Det er nødvendigt, at alle arbejder efter en fælles plan på fælles jord, i fælles fabrikker og efter fælles regler. 
Er det let at gøre? I ser jo, at her kan man ikke nå frem til en løsning med samme lethed, som da vi 
fordrev Zaren, godsejerne og kapitalisterne…”

4 Sangen “Internationale” var Sovjetunionens nationalsang 1917-1944. Brug nettet og find teksten på dansk. 
Få musiklæreren til at lære jer sangen.
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4 Fortæl med jeres egne ord, hvad sangen handler om. Find billeder i bøger og på nettet, så I kan synge sangen 
med et ledsagende billedshow.

4 Lav biografier af nogle af den russiske revolutions vigtigste personer – fx Lenin, Stalin og Trotskij. Prøv at 
lave dem som disse personers egen hjemmeside. Hvad ville de fortælle om sig selv? Hvad ville de fortælle om 
deres modstandere? Præsentér hjemmesiderne for hinanden med ris og ros. Husk at billeder ofte kan sige mere 
end mange ord!

4 Ordet “Gulag” betyder “Centraladministrationen for Arbejdslejrene”. Bag ordet gemmer der sig en uhyggelig 
og brutal historie om, at millioner af russere blev sendt til Sibirien i enorme fangelejre. Gå på biblioteket eller søg 
på nettet for at få afdækket den historie.

4 Allerede fra revolutionens start i 1917 blev der oprettet en hemmelig sikkerhedstjeneste, Tjekaen.
Sikkerhedstjenesten har skiftet navn mange gange. Prøv ved hjælp af biblioteket eller nettet at finde oplysninger 
om det sovjetiske sikkerhedsapparat. Hvordan arbejdede de? Hvad var deres opgaver? 
 

4 “Russisk mad afspejler landets farverige historie”. Men hvad er russisk mad? Prøv at finde typiske russiske 
retter i kogebøger eller på nettet med søgeord som “russisk mad” og “russisk bondekost”.

4 Lav nogle af retterne – få hjemkundskabslæreren til at hjælpe jer. I kan måske også lave dem hjemme! 
Velbekomme!

4 Hvorfor blev de fjernøstlige områder langs Sovjetunionens grænser vigtige i begyndelsen af 1900-tallet? Tegn 
et vægkort over Østasien og indtegn de områder, hvor der opstod konflikter eller spændinger. Husk at indsætte 
navne på lande, floder, byer osv.

4 Danskeren Henning Haslund Christensen foretog også en række ekspeditioner til Centralasien og 
Mongoliet. Undersøg på nettet, hvem han var. På Nationalmuseet findes mange af de genstande, som han 
indsamlede. Kontakt museet og spørg om de kan hjælpe jer med materiale og billeder. Lav en udstilling om Sven 
Hedin og Henning Haslund Christensen og vis billeder og genstande.
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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
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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


