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Kommissorium for kanonudvalg vedrørende tilføjelsen af Holocaust til kanonpunktet Augustoprøret og jødeaktionen 1943 i historiekanon
På baggrund af regeringens handlingsplan mod antisemitisme af den 25.
januar 2022 foretages en ændring i folkeskolens historiekanon, således at
det eksisterende kanonpunkt om Augustoprøret og jødeaktionen 1943
omskrives til ligeledes at indeholde Holocaust. Ændringen vil bevirke, at
det gøres obligatorisk at undervise om Holocaust i historiefaget i folkeskolen.
En ændring af kanonpunktet vil tydeliggøre, at alle elever skal modtage
undervisning om Holocaust på mindst ét tidspunkt i løbet af de år, de har
faget historie. Den eksisterende historiekanon samt beskrivelse af kanonpunkterne findes her.
Udvalgets opgave
Der nedsættes et kanonudvalg, der skal udarbejde en anbefaling til, hvordan det eksisterende kanonpunkt vedrørende Augustoprøret og jødeaktionen 1943 kan omskrives til også at indeholde Holocaust.
I forbindelse med justeringen af punktet er det væsentligt, at punktet lever
op til det nuværende omfang og format for de øvrige kanonpunkter. Videre skal anbefalingen efterleve princippet for kanonpunkter om at præsentere væsentlige brud eller forandringer, der giver eleverne et kronologisk overblik og styrker deres sammenhængsforståelse. Kanonpunktet skal
desuden kunne behandles som et afgrænset emne i kronologisk sammenhæng med andre begivenheder og kunne danne udgangspunkt for et længerevarende undervisningsforløb. Kanonpunktet skal kunne anvendes i
undervisningen fra 3.-9. klassetrin.
Konkret skal den skriftlige anbefaling, som udvalget afleverer, bestå af:
-

En titel for kanonpunktet.

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

-

En omskrivning af det eksisterende kanonpunkt Augustoprøret og
jødeaktionen 1943, så det også indeholder Holocaust.
En eventuel justering af de nuværende perspektiverende spørgsmål, der kan understøtte lærernes arbejde med kanonpunktet.

Kanonudvalgets sammensætning
Kanonudvalget vil bestå af fire personer og nedsættes efter indstilling fra
Danmarks Lærerforening og HistorieLab, som er et nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsformidling. Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet vil på baggrund af indstillingerne udpege fire personer ud fra en
faglig vurdering og efter ligestillingslovens § 8 om kønssammensætning i
ministernedsatte offentlige udvalg.
Ved den faglige vurdering vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
lægge vægt på, at de personer, der indstilles af HistorieLab, har en relevant forskningsbaseret historiefaglighed i forhold til kanonpunktets indhold, og at de medlemmer, som Danmarks Lærerforening indstiller, har
solid erfaring med folkeskolens historiefag og undervisning heri.
Udvalget honoreres for deres arbejde efter gældende sats for ministerielt
nedsatte arbejdsgrupper.
Udvalget skal aflevere deres anbefaling til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet i oktober 2022.
Tidsplan
Kanonudvalgets arbejde igangsættes i august 2022 med henblik på, at udvalget kan afrapportere til Børne- og Undervisningsministeriet i oktober
2022. Udvalget afgiver sin anbefaling til kanonpunktet på baggrund af totre møder. Det forventes, at udvalget skal arbejde videre med den skriftlige anbefaling imellem møderne med henblik på, at udvalget når til enighed efter maksimalt tre møder.
Ændring i historiekanon kræver en ændring af bekendtgørelsen om Fælles Mål. Forud herfor sendes det anbefalede kanonpunkt til drøftelse i
folkeskoleforligskredsen. Bekendtgørelsesændringen igangsættes med
henblik på, at den opdaterede historiekanon kan træde i kraft fra skoleåret 2023/24.
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