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Om Holocaust-benægtelse til grundskolen 

Holocaust-benægtelse til grundskolen er en underside til websiden www.folkedrab.dk, som 
er en webside om oplysning og undervisning om folkedrab. Temaet om Holocaust-
benægtelse til grundskolens primære mål er at informere om Holocaust-benægtelse og gøre 
elever i stand til at genkende og gennemskue benægternes argumenter samt deres 
websider. Som et sekundært mål vil temaet bidrage til at forbedre elevernes kildekritiske 
kompetencer, hvad angår vurdering af websiders troværdighed og lødighed. 

Holocaust-benægtelse til grundskolen består af fem artikler, henvendt til elever på 
grundskolens ældste klassetrin og tilsvarende skoleformer, hvor der arbejdes med historie, 
dansk og samfundsfag.  

De fem artikler er:  
• Hvad er Holocaust-benægtelse?
• Hvordan benægtes Holocaust?
• Hvorfor benægtes Holocaust?
• Er lovgivning mod Holocaust-benægtelse en god ide?
• Vær kritisk på nettet

Dansk Institut for Internationale Studier, projektet "Undervisning om Holocaust og folkedrab" 
står bag websiden. 

Hvorfor fokus på Holocaust-benægtelse? 
Holocaust-benægtelse har de senere år fået stor udbredelse på internettet, og benægtelsen 
når blandt andet ud til elever i grundskolen. Når eleverne søger på nettet, risikerer de let at 
støde på artikler, publikationer, blogs, kommentarer og hjemmesider, som benægter, at der 
skete et folkedrab på Europas jøder under 2. Verdenskrig.  

DIIS-projektet "Undervisning om Holocaust og folkedrab" samarbejder tæt med 
undervisningsmiljøet i Danmark og modtager løbende henvendelser fra undervisere, som 
gør opmærksom på, at Holocaust-benægtere henvender sig direkte til elevråd og elever 
med tilbud om gratis undervisningsmaterialer. Det er to årsager blandt mange til at sætte 
fokus på emnet og gøre eleverne opmærksomme på, at de er nødt til at forholde sig kritiske 
til oplysninger på nettet i almindelighed – og til Holocaust-benægtelse i særdeleshed. 
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Skrevet til eleverne 
Artiklerne er skrevet i et sprog og en form, så de fleste elever på de ældste klassetrin vil 
kunne læse dem selvstændigt. Der er bokse undervejs, som forklarer vanskelige begreber.  

Arbejdsspørgsmål og opgaver 
Til hver artikel er der knyttet arbejdsspørgsmål og/eller opgaver. Arbejdsspørgsmålene sætter 
eleverne til at overveje og forholde sig til den tekst, de netop har læst. Opgaverne kræver 
mere fordybelse. Det kan være at finde yderligere oplysninger eller at tage stilling til og 
diskutere problemstillinger.  

OBS 
Når elever beskæftiger sig med Holocaust-benægtelse, har underviseren en meget vigtig 
funktion. I arbejdet med emnet vil en del af eleverne støde på benægter-sider på internettet. 
Her er det vigtigt, at underviseren får samlet op og klargjort, hvad der er historisk korrekt, og 
hvad der er påstande. 

Om forfatteren 
Lærervejledningen samt arbejdsspørgsmål og opgaver er udviklet af Torben Blankholm, lærer 
ved Islev Skole i Rødovre og kursusinstruktør på efteruddannelseskurser for lærere. Torben 
Blankholm har i en årrække skrevet undervisningsmaterialer til grundskolen for såvel 
skolebogsforlag som for organisationer som Dansk Institut for Internationale Studier, Dansk 
Røde Kors, Det Danske Filminstitut m.fl.   

Redaktion 
Sine Molbæk-Steensig og Cecilie Felicia Stokholm Banke, Dansk Institut for Internationale 
Studier, Holocaust og folkedrab. November 2010. 

Fælles mål 2009 i forhold til materialet 
Tekster og opgaver på Holocaust-benægtelse til grundskolen behandler stofområder, som 
hører til historie, samfundsfag og dansk. Når eleverne arbejder med Holocaust-benægtelse til 
grundskolen får de mulighed for at opfylde dele af de tre fags trin- og slutmål som citeret 
herunder: 

Historie: Slutmål for faget historie efter 9. klassetrin 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der bl.a. sætter dem i stand til at:  

• vurdere troværdigheden af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden
• definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik
• indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom
• analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder
• søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og

metoder og bearbejde disse oplysninger

Samfundsfag: Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der bl.a. sætter dem i stand til at: 
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• anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå
og forklare politiske udsagn i den offentlige debat

• reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk
samfund

• give eksempler på, hvordan sociale normer, holdninger og adfærdsformer
karakteriserer forskellige sociale grupper og giver anledning til konflikter mellem dem

• reflektere over betydningen af egne og andres stereotype opfattelser af forskellige
grupper

• indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og
løsningsmuligheder

Dansk: Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der bl.a. sætter dem i stand til at 

• forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk
• forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede

medier
• forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer
• anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt

som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb
• udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden

Kommentarer til de enkelte artikler og tilhørende spørgsmål 
og opgaver 

Hvad er Holocaust-benægtelse? 
Her forklares Holocaust-benægtelse, og benægternes tre vigtigste påstande stilles over for 
nogle af de historiske kendsgerninger.  

Arbejdsspørgsmålene skal hjælpe eleverne til at forstå, hvad Holocaust-benægtelse er. 

Hvordan benægtes Holocaust? 
I denne artikel gives eksempler på benægternes arbejdsmetoder og på, hvorfor mange 
benægtere henvender sig direkte til unge mennesker.  

Arbejdsspørgsmålene får eleverne til at gengive nogle af tekstens pointer med egne ord. De 
sidste tre spørgsmål tager udgangspunkt i en sag, hvor danske Holocaust-benægtere 
kopierede en undervisningswebside om Holocaust. Tanken er, at eleverne selv vil nå den 
konklusion, at nettet har faldgruber, som nogle forsøger at udnytte.  

Opgave-forslaget er, at eleverne selv skal skrive en benægtertekst. Ideen er, at opgaven vil 
give eleverne indblik i, hvordan benægtere arbejder, og hvor let det er at ’forfalske’ en tekst.  

Lærervejledning til Holocaust-benægtelse til grundskolen



Hvorfor benægtes Holocaust? 

Artiklen sætter fokus på Holocaust-benægternes motiver og hensigter. Hvad er det, der gør, 
at benægterne fordrejer historien, og tror de selv på det, de siger? Teksten indeholder en 
række centrale (men vanskelige) begreber som racisme, antisemitisme, nazisme, fascisme og 
fordomme. 

I opgavedelen sættes eleverne først til at lave et leksikon, hvor de forklarer begreberne med 
egne ord. Disse forklaringer kan eleverne så bruge, når de diskuterer grunde til, at Holocaust 
benægtes – og om vi som samfund skal gøre noget ved det. 

Er lovgivning mod Holocaust-benægtelse en god ide? 
Nogle lande har forbud mod benægtelse, og artiklen bringer en række argumenter for og imod 
lovgivning mod Holocaust-benægtelse. I en boks omtales vores grundlovssikrede 
ytringsfrihed. Et link giver adgang til en video på 4½ min. om grundlovens rettighedsafsnit. 

I den efterfølgende opgave bliver eleverne bedt om selv at tage stilling og derefter skrive et 
læserbrev om deres overvejelser.  

Undervisningsforslag: Hvis man arbejder med denne artikel i klassesammenhæng, kan man 
lade eleverne afholde et debatmøde. Ud fra læserbrevene deles klassen i to grupper: én for 
og én imod lovgivning. Hver gruppe vælger en talsmand eller to, som kan komme med et fem 
minutters oplæg i plenum. Resten af eleverne skal fungere som publikum og hver forberede 
to-tre spørgsmål, som de kan stille til modparten efter oplæggene. 

Inden debatmødet ser klassen den lille video om vores grundlovssikrede rettigheder. Efter 
oplæg og debat foretages en afstemning: Skal vi have en lov imod Holocaust-benægtelse i 
Danmark? 

Vær kritisk på nettet 
Artiklen kan også bruges i forløb, der ikke har noget med Holocaust-benægtelse at gøre. 
Hensigten med artiklen er at gøre eleverne opmærksomme på, at de er nødt til at bruge deres 
fornuft og nøje vurdere de oplysninger, som de finder på nettet.  

Punkt for punkt gennemgås detaljer, som eleverne skal være opmærksomme på, når de 
søger oplysninger på nettet, og til slut samles det i pdf’en "Ti hurtige – din tjekliste til 
information fra nettet!" 

Den afsluttende opgave sætter eleverne til at afprøve de "Ti hurtige" på nogle udvalgte 
hjemmesider. NB: Gør eleverne opmærksomme på, at de IKKE skal bestille vareprøver hjem 
eller downloade programmer. 

Det drejer sig om: 

http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven.aspx  
Troværdig: Underside på folketingets webside.  

http://www.samisdat.dk/samisdat/Samisdat%208%20-%202010/Sam08_in.htm  
Utroværdig. Antisemitisk webside. Indeholder bl.a. konspirationsteorier om jødisk 
verdensherredømme. 
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http://www.diis.dk/emne/holocaust-folkedrab
Troværdig. Underside til Dansk Institut for Internationale Studier. 

http://www.internetfirstpage.com/
Utroværdig. Men meget sød! 

http://rokokoposten.dk/ 
Utroværdig: En falsk nyhedsside (fake news). Den er lavet meget professionelt og 
overbevisende. Siden viser, hvor svært det kan være at gennemskue en professionelt lavet 
webside, og den kan på den måde tjene som et godt eksempel på vigtigheden af kildekritik. 
Sidens humoristiske indhold og satiriske vinkel vil dog afsløre sidens hensigt, og på den 
måde vil troværdigheden lige så stille krakelere for eleverne. 

http://www.venstre.dk/ og http://www.socialdemokraterne.dk  
Politiske partiers budskaber er mere eller mindre troværdige. Siderne er gode til at illustrere, 
hvordan politiske budskaber promoveres, og at der kan findes bagvedliggende hensigter bag 
websider, som fx at promovere en bestemt idé/verdensopfattelse, at vinde stemmer til næste 
valg, at miskreditere modstandere, sætte fokus på udvalgte sager mv. Men siderne 
eksemplificerer også, at de bagvedliggende hensigter ikke gør siderne ’forkerte’ – blot skal de 
anvendes med omhu. 
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Yderligere Information 

Om Holocaust-benægtelse 
www.folkedrab.dk/holocaust-benaegtelse    
Udover artiklerne til folkeskoleelever findes der på denne webside mere end 50 artikler 
henvendt til elever på ungdomsuddannelserne og den brede offentlighed om forskellige 
aspekter vedrørende Holocaust-benægtelse. Derudover findes der også en stor samling 
kildemateriale, litteraturhenvisninger, links mv. 

Auschwitz og benægtelse. Jacques Blum & Eva Bøggild, undervisningsmateriale, Jepsen og 
Co., 2006 

Løgnens veje – om benægtelse af Holocaust. Jacques Blum & Eva Bøggild, Lindhardt og 
Ringhof, 2002 

Internet macht frei – Hvorfor Holocaustbenægtelse og andre sammensværgelsesteorier 
trives på internettet, Sine Molbæk-Steensig, Den Ny Verden, DIIS, 2007. Læs artiklen online: 
http://folkedrab.dk/sites/folkedrab.dk/files/media/documents/benaegtelse/
internet_macht_frei.pdf  

www.videnskab.dk  
Læs videnskab.dk’s tre artikler om Holocaust-benægtelse: 

Holocaust benægtes for sjov: 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/holocaust-benaegtes-sjov
Fandt Holocaust virkelig sted? 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/fandt-holocaust-virkelig-sted
Døde mennesker brænder hurtigt: 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/holocaust-dode-mennesker-braender-hurtigt 

Telling Lies about Hitler: the Holocaust, History and the David Irving Trial. Richard J. Evans, 
Verso, 2002 

Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory. Deborah Lipstadt, 
Penguin, 1994 
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Om Holocaust 

www.folkedrab.dk/holocaust  

www.holocaust-uddannelse.dk  

… I skal fortælle det… En bog om Holocaust i Europa 1933-1945, Bruchfeld, S. & P. A. 
Levine, DIIS, 2005  
Bogen handler om Holocaust generelt og indeholder mange billeder, kort, tegninger og citater. 
Den er letlæst og forsynet med en forklarende ordliste. Bogens findes på landets Centre for 
Undervisningsmidler og Pædagogiske Centraler. Kontakt DIIS, Holocaust og folkedrab, for et 
gratis eksemplar af bogen. 

Intolerance i Europa – før og nu  
DIIS, Holocaust og folkedrab har udgivet undervisningsmaterialet Intolerance i Europa – før 
og nu. Materialet er rettet mod grundskolens 7.-9. klassetrin og sætter fokus på antisemitisme 
og andre former for intolerance i Danmark og Europa. Mere end 2000 års antisemitisme 
relateres til aktuelle problemstillinger: Hvad betyder fordomme, fjendebilleder og 
forskelsbehandling for vores samfund i dag? Derudover medfølger ordlister samt en udførlig 
lærervejledning. Materialet er oplagt for fag som historie, samfundsfag, dansk og kristendom.  

Vejen til Auschwitz. Det nazistiske Tysklands mord på Europas Jøder, Lammers, Karl 
Christian, Gyldendal Uddannelse, 2000 
Bogen handler om Holocaust generelt. Første halvdel er en historisk fremstilling, anden del 
består af kilder, blandt andet uddrag af dagbøger, breve og officielle dokumenter fra den 
nazistiske stats administration. 

Auschwitz – en introduktion, Blum, Jaques og Bøggild, Eva, Lindhardt & Ringhof, 2004 
Bogen handler om udryddelseslejren Auschwitz´ opbygning, funktion og historie. Bogen er 
forsynet med en detaljeret kalender over begivenhederne i lejren. 

Auschwitz: en beskrivelse, Smith, Peter Langwithz, Gyldendal, 2004 
En nøgtern beskrivelse af udryddelseslejren Auschwitz´ opbygning, funktion og historie. Det 
beskrives, hvordan transporterne til lejren foregik, hvordan jøderne blev interneret, og hvordan 
de endte deres dage i lejren. 
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