
Lærervejledning 
Arkiv-Detektiv

Introduktion og formål
Arkiv Detektiv er et undervisningsforløb målrettet eleverne i 4. til 9. klasse. Formålet med forløbet er 
at lære eleverne at forstå og arbejde med grundlæggende kildekritiske begreber. Eleverne får desuden 
indblik i Glostrups lokalhistorie. Eleverne bliver introduceret til oprindeligt kildemateriale som arbejds-
redskab. Forløbet består af fire opgaver, hvor eleverne arbejder med forskellige udgaver af kildekritik. 
Når eleverne har gennemført forløbet, kan de således:

• Skelne mellem og identificere første- og andenhåndskilder
• Sortere kildemateriale kronologisk og udpege forskelle mellem forskellige perioder i historien
• Vurdere en kildes tendens og sætte ord på denne
• Arbejde med erindringer som genre, samt forstå og beskrive fordele og ulemper ved genren

Før I besøger Byhistorisk Hus
Arkiv Detektiv kræver, at eleverne har et grundlæggende kendskab til, hvad de enkelte kildekritiske be-
greber betyder. Rigsarkivet har udviklet en række korte animationsfilm, der ved hjælp af konkrete eksem-
pler forklarer hvad en første- og andenhåndskilde er, samt hvordan man vurderer tendens og troværdig-
hed. Man kan med fordel vise eleverne disse film, inden Arkiv Detektiv forløbet.

Forløbet kræver desuden, at eleverne har en grundviden om anden verdenskrig. De skal gerne have hørt 
om SS samt modstandsfolk og frihedskæmpere, og forstå de grundlæggende politiske forskelle mellem 
disse grupperinger.

Det er en fordel, hvis klassen på forhånd er inddelt i grupper af tre til fire elever. Hvis I har mulighed, er 
det ligeledes en fordel at medbringe klassens seneste klassebillede, så der er et eksemplar til hver gruppe. 
Det kan sagtens være printet på helt almindeligt kopi-papir.

Forløbet kræver ikke, at alle elever har stærke læsefærdigheder. Mange af opgaverne løses bedst, hvis ele-
verne fokuserer på overskrifter og årstal, så det er ikke nødvendigt at læse meget, for at løse opgaverne.

Strukturering af forløbet
Undervisningsforløbet foregår i grupper af tre til fire elever. Her kan man, hvis man ønsker det, skele til 
Cooperative Learning, således at arbejdet struktureres sådan at medlemmerne af den enkelte gruppe 
først tænker over opgaven på egen hånd, for derefter - på tur - deler deres tanker med de andre gruppe-
medlemmer.

Forløbet kan benyttes på to måder:

1) I sin grundform, hvor hver gruppe arbejder sig igennem samtlige opgaver. Forløbet tager 1½ til 2 
timer, afhængig af elevernes læsefærdigheder.

2) Hvis tiden i Byhistorisk Hus skal forkortes til 30 til 45 minutter, kan hver enkelt gruppe arbejde 
med én af opgaverne, således at et par af grupperne arbejder med opgave 1, et par af grupperne med 
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opgave 2, og så fremdeles. Herefter afsættes der lektioner til, at eleverne kan forberede en fremlæggelse om 
det kildekritiske begreb de har beskæftiget sig med. Det afsættes ligeledes tid til at afholde fremlæggelserne 
efterfølgende. Denne udgave tager længere tid alt i alt, men mere af tiden foregår i klasselokalet.
Vi anbefaler den første model, hvor alle elever arbejder sig igennem alle fire opgaver, således at de får det 
fulde udbytte af forløbet.

Selve forløbet
Hver gruppe får udleveret en arkivkasse. I hver kasse ligger fire mapper, markeret 1, 2, 3 og 4. Eleverne star-
ter som udgangspunkt med mappe 1, fortsætter med mappe 2 osv. Kasserne indeholder en introduktion til, 
hvordan opgaverne skal løses, men man kan med fordel hjælpe eleverne med at få hul på opgaven.
Opgave 2 er ikke særlig svær, mens opgave 3 kan være meget svær for nogle elever.

Opgave 1: Første- og andenhåndskilder
Mappen indeholder to artikler, en fra Ekstrabladet fra den 9. juni 1905 og en fra Politiken fra den 10. juni 
1905. Artiklerne omhandler en stor brand i Glostrup i 1905, hvor blandt andet den gamle præstegård 
nedbrændte. Eleverne skal identificere hvilken artikel der er en førstehåndskilde og hvilken artikel der er 
en andenhåndskilde. Eleverne skal derefter udpege, hvilke ting i artiklen der gør, at de identificerer den som 
henholdsvis første- eller andenhåndskilde.
Eleverne kan med fordel peges i retning af, hvor de væsentlige ting står i artiklerne, hvis de ikke har stærke 
læsefærdigheder. Der er vedlagt en ”lærerudgave” af artiklerne ved denne vejledning, hvor de vigtige passa-
ger er markeret.

Dette kan være:
- Datoen for udgivelsen (Politiken skriver; ”En voldsom Ildløs satte igaar Formiddags vor lille Naboby Glo-
strup i stærk Bevægelse”, mens Ekstrabladet skriver; ”En betydelig Ildløs har i Formiddags hjemsøgt Glo-
strup Stationsby…”)
- Ekstrabladet har en journalist til stede under branden (Linje 12; ”Da vi ankom dertil ved halvelleve Ti-
den…”)
Eleverne kan have behov for god tid til at læse artiklen, men det er ikke nødvendigt at de forstår alle gamle, 
svære ord. Artiklerne er desuden dateret, så selv elever med læsevanskeligheder kan identificere dette.

Efter grupperne er færdige med at læse og har diskuteret hvilken artikel der hører til hvilken kategori, gen-
nemgås svarene i plenum. Spørg eleverne, om den ene artikel er mere troværdig end den anden.

Opgave 2: Kronologi
Mappen indeholder en række klassebilleder. Alle billederne er markeret med et årstal. Grupperne skal nu 
lægge billederne i kronologisk rækkefølge. I kan med fordel medbringe jeres eget klassebillede, og bruge det 
som det sidste i rækken.
Eleverne skal kigge på rækken af billeder og udpege forskelle eller ligheder mellem billederne.

Dette kan være:
- Forskelle mellem tøjet (fx kjolelængder, forklæder, farver, osv.)
- Forskelle mellem frisurer
- Hvor mange er de i klassen?
- Hvor mange har briller? Og hvorfor ændrer det sig?

Lad endelig eleverne bruge tid på at finde deres egne ligheder og forskelle. Spørg gerne eleverne, om de 
ved, hvilket klassebillede der passer med den tid deres bedste- eller oldeforældre gik i skole.
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Opgave 3: Tendens
Mappen indeholder to filer. Hver fil indeholder en samling af ting der skal forestille at være fundet i en 
skrivebordsskuffe. Grupperne skal nu gennemgå de to filer og derefter kunne fortælle, hvad de har fundet 
ud af om de to mænds politiske holdninger. Filerne indeholder desuden nogle ting som ikke siger noget om 
mændenes politiske holdning. Grupperne behøver ikke at identificere alle de ting, som beskriver mændenes 
politiske holdninger; nogle af dem er sværere at regne ud end andre.

Den ene mand, Jørgen Andersen, er højreorienteret, måske nazist. De vigtige ting fra hans fil er;
- Annonce for SS (”Det gælder Danmarks Fremtid!”)
- Annonce for Schalburg-korpset
- Ugerevue fra 4. september 1941
Billedet øverst til venstre med den tilhørende notits beskriver Hitler og Mussolini i et pænt sprog.

Den anden mand, Hans-Henrik, er socialist og måske modstandsmand. De vigtige ting fra hans fil er;
- Illegale blade udgivet af modstandsbevægelsen
- Vejle Social-Demokrat Nr. 52, 1941

Spørg eleverne, hvad de har fundet ud af om de to mænd. Bed grupperne snakke om, hvad de to mænd 
måske har foretaget sig under besættelsen. Diskuter i plenum, hvad man skal tage højde for, hvis man skal 
læse de to mænds dagbøger. Vil de fortælle hele sandheden? Vil de udelade ting, fordi de holder med nogle 
bestemte mennesker? Hvis vi vil danne os et billede af Danmark under besættelsen, skal vi så lytte til den 
ene, den anden eller dem begge to?

Opgave 4: Erindring
Mappen indeholder en (fabrikeret) erindring, samt en masse materiale der beskriver begivenheder i Glo-
strup. Grupperne skal nu, ud fra det udleverede materiale, finde ud af, om de ting der huskes i erindringen 
er rigtige eller forkerte. Rettevejledningen til erindringsopgaven er vedlagt denne lærervejledning. Opgaven 
kræver ikke, at eleverne læser alt kildematerialet fra ende til anden. De skal fokusere på overskrifter og 
datoer.

Spørg eleverne, om det er med vilje, at der står forkerte ting i erindringen. Har hun løjet? Eller har hun må-
ske husket forkert? Kan eleverne selv huske, hvad de fik til aftensmad torsdag i sidste uge?

Når I er færdige med forløbet tjekker alle grupperne, at de rigtige arkivalier er kommet tilbage i de rigtige 
mapper.
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