
Konspirationsteorier i historieundervisningen 
– hvorfor og hvordan? 

Workshop 1

”Men fortæl mig først, hvorfor du tror på den officielle historie? Jeg 

mener – beviser? […] Javist – autoriteter – men hvad mener du selv? 

Som historiker kan du da ikke være uden interesse i det faktuelle 

forløb? Der var to flyvemaskiner, men tre skyskrabere, der kollapsede 

på Manhattan. Vidste du det?”

E-mail fra 11/9-konspirationsteoretiker







Definition 1 Definition 2 Definition 3 Definition 4 Definition 5

”Konspirationsteori: 
Forestillingen om, at en 
begivenhed eller et 
fænomen sker som 
resultat af en 
sammensværgelse 
mellem interesserede 
grupper, der typisk 
arbejder uden for 
lovens rammer; især i 
form af en skjult, men 
indflydelsesrig politisk 
motiveret organisation, 
der står bag en 
uopklaret hændelse.”

”Første del af begrebet, 
’konspiration’, betyder 
sammensværgelse. Der 
er altså mere end én 
aktør indblandet, og 
det, som de foretager 
sig, er hemmeligt eller 
skjult. Hvad disse 
konspiratorer så 
foretager sig i 
hemmelighed, kan der 
udvikles en ’teori’ om. 
Denne teori afslører 
altså noget, der ellers 
ikke er offentligt kendt. 
Oftest kan 
konspirationsteorier 
koges ned til, at der bag 
om befolkningens og 
mediernes ryg foregår 
skjulte ting, som vi 
bliver forhindret i at 
opdage.”

”Vi kan definere en 
konspirationsteori som 
påstanden om en skjult 
gruppes hemmelige 
plan og ageren for at 
påvirke 
begivenhedernes gang 
helt eller delvist  med 
tildækkede midler, og 
som ikke ville kunne 
være blevet 
gennemført overfor 
dem eller accepteret af 
dem, der handles på, 
hvis konspirationen og 
dens midler havde 
været åbne og 
offentlige.”

”Konspirationsteorier 
kan defineres som 
antagelsen om, at der 
bag en bestemt 
hændelse kan findes en 
skjult plan eller årsag 
som ikke er 
umiddelbart tilgængelig 
for alle. Årsagen holdes 
bevidst skjult af en eller 
flere personer eller 
instanser, og det 
antages, at hændelsen 
indgår i en større plan 
med en ondsindet 
hensigt, der vil få 
alvorlige konsekvenser 
for mange mennesker. 
Konspirationsteorier 
”undersøger” disse 
sammenhænge og 
tilbyder et alternativ til 
de officielle 
forklaringer.”

”Konspirationsteorier er 
forestillinger om, at der 
står en 
sammensværgelse bag 
bestemte hændelser. 
Grundantagelsen er, at 
den sandhed, vi kender, 
ikke er den rigtige. Den 
virkelige sandhed 
derimod holdes skjult. 
Konspirationsteorier 
kan både tolke enkle 
begivenheder, som for 
eksempel et kendt 
menneskes pludselig 
død, eller sætte flere 
begivenheder ind i 
samme 
forklaringsramme, for 
eksempel, at en 
verdensomspændende 
sammensværgelse står 
bag en række forskellige 
og umiddelbart 
uafhængige 
hændelser.”

Kilde: Den Store Danske –
Gyldendals åbne 
encyklopædi –
www.denstoredanske.dk

Kilde: Christian Vollmund
og Mads Aamand Hansen: 
Hvem stod bag?, 
Frydenlund 2014, s. 15ff.

Kilde: Mikkel Thorup: 
Sandheden vil sætte os 
fri, Slagmark nr. 69, 2014, 
side 158.

Kilde: Rikke Peters: 
Konspirationsteorier i 
historieundervisningen –
sådan! 
www.historielab.dk

Kilde: Kristine Kabel: 
Konspirations-teorier, 
www.faktalink.dk



Konspirationsteoriers mellemværende 

med fortiden 

fortolkning _________ fordrejning 



Konspirationsteorier i 
historieundervisningen

1. Problemorienteret tilgang

2. Kompetenceområderne HISTORIEBRUG og 
KILDEARBEJDE 

3. Generelle kildekritiske kompetencer, især 
mht. budskaber og manipulationer online



Problemorienteret tilgang

• Skelne mellem konspirationer, 
konspirationsteorier og teoretiske tekster om
konspirationsteorier

• Forstå hvorfor en konspirationsteori er opstået 
(fx konfliktperspektivet)

• Kunne analysere konspirationsteorien på 
baggrund af teori og kildekritik

Forslag til teoretisk indgangsvinkel: konflikter



Historiebrug - eksempler

• Identitetsskabende (eksistentielt og kollektivt)

• Legitimerende / moralsk

• Ideologisk / politisk

• Underholdende / kommerciel

• Ikke-brug (glemsel, fortrængning)

• Metodisk-kritisk / historiefaglig

• Misbrug / forfalskning / fordrejning



Misbrug af historie

”Når en fortidsfortolkning ikke længere 
bruges for at fremme og legitimere 
bestemte synspunkter, men er baseret på 
forfalskede kilder og/eller bruges mod 
bedre vidende og er i modstrid med de 
mængder af kilder, der ellers er til 
rådighed.”

Færk og Petersen: Historie i brug, Noter, nr. 205, juni 2015, side 27. 



Kildearbejde – kildekritiske begreber

1. Kildetype / kontekst

• Hvad (tekst: web el trykt), lyd, film, billede eller kombination?
• Hvem (ophavsmand/afsender)
• Hvornår (anledningen)
• Hvor (geografisk udbredelse)
• Hvorfor (hvad vil afsenderen sin modtager?)

2. Indhold / budskab

• Informationer / budskab
• Tendens / farvning (stil, ordvalg, virkemidler, afsenders politiske ståsted, 

konspiratoriske træk)

3. Vurdering / troværdighed / fortolkning

• Brugbarhed (hvordan kan den bruges som kilde? – i forhold til problemstilling)
• Hvad siger den noget om (hvilken konflikt ligger der bag?)
• Konsekvenser…



Eksempler

• Hvilket aspekt er interessant at 

undersøge nærmere?

• Hvilken problemstilling eller hvilket 

spørgsmål kunne man stille til det 

pågældende billedeksempel?













Materialer

• Konspirationsteorier, DR2 tema, 14. sept 2013 (se MitCFU) 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031309142000

• Konspirationsteorier, Faktalink https://faktalink.dk

• Vollmund & Hansen, Hvem stod bag?, Frydenlund 2014

• Fra og med foråret 2017: Tjek HistorieLabs hjemmeside og 

Clio Online for undervisningsforløb



Tak for nu!

Rikke Alberg Peters

rlap@ucl.dk


