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2. Verdenskrig og Google Sites
Et samarbejde mellem historie og Samfundsfag
I skal i grupper lave en hjemmeside ved hjælp af Google Sites. I skal lave en problemstilling, der 
vedrører 2. Verdenskrig. Det skal være et emne, som I har lyst til at gå i dybden med (undersøge 
og analysere). I skal finde 2 - 5 historiske kilder, som fremgår på jeres hjemmeside. Og I skal 
vurdere, hvordan jeres emne har påvirket verden. I skal præsentere jeres hjemmeside for resten af 
klassen. 

Hvordan opretter jeg Google Sites? 
Gå ind i dit Google Drev. Tryk på ny —> vælg flere —> vælg Google Sites

  

Hvordan finder jeg historiske kilder? 
Kilder kan være mange ting, her er nogle eksempler; video, billeder, musik, lyrik, dagbog, plakater, 
propagandaplakater, genstande, taler, lydklip, nyhedsudsendelser, reportager, avisudklip mm.

Husk, at I skal være kildekritiske. Er det en troværdig kilde I har fundet? Er det en første- eller 
andenhåndskilde? Tjek kildekritikkens ABC - som I finder I jeres mappe eller på historiefaget.dk

Do’s and Don’ts 
Lad være med at kopiere hele tekster fra andre hjemmesider. Jeg kender jeres sprog, og jeg kan 
tydeligt vurdere om I selv har skrevet det eller ej. Man må gerne lade sig inspirere af andre sider, 
men det skal være jeres eget!

Når I sætter historiske-kilder ind på hjemmesiden skal I huske at henvise til den hjemmeside, hvor I 
har fundet kilden. Dette er meget vigtigt!

Skriv kilder rigtigt 
Når du skal angive kilder, skal de stå på følgende måder, så det er helt korrekt:

Bøger: 
Efternavn, Fornavn: titel i kursiv, forlag, udgave og årstal  
Fx: Smith, Eva: Kriminalitet og retfærdighed, Columbus, 1. udgave, 2. oplag, 2013

http://historiefaget.dk
http://worreambjoern.dk
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Internetsider: 
Navn på hjemmeside: Titel på artiklen eller siden i kursiv, det fulde link, dato for udgivelse af artikel, 
 dato for den dag du sidst brugte linket

Fx: www.videnskab.dk: Vi kan bedst lide personer, der minder om os selv, http://videnskab.dk/
kultur-samfund/vi-kan-bedst-lide-personer-der-minder-om-os-selv,  6/4-17, anvendt d. 1. maj 2017

Hvis dit link er meget langt kan det være en fordel at anvende www.kortlink.dk 

I skal lave en fane/side inde på jeres hjemmeside, hvor man kan se alle jeres kilder/
litteratur. Det vil sige, at alle de hjemmesider som I har brugt skal fremgå af denne liste. 
I skal have mindst 3 forskellige hjemmesider med I jeres kildeliste.

Samfundsfag 
For at koble lidt samfundsfag på denne opgave skal I alle lave en fane, hvor I vurderer, hvordan 
jeres område har påvirket verden.

Husk at bede om hjælp! 
Det er vigtigt, at I sørger for at få hjælp til opgaven. Hjælp til google sites kan findes på dette link: 
https://www.youtube.com/results?search_query=google+sites+dansk 

Karakter 
I får som gruppe, en samlet karakter for opgaven. 
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