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Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Institution Vestegnen HF & VUC 
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Fag og niveau Historie B niveau 

Lærer(e) Tomas Kirstein Schmidt (TKS) 

Hold 1HiB05 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Introduktions forløb – Historiens grundelementer, metode og kildekritik 

Titel 2 Romerriget 

Titel 3 Europa i Middelalderen 

Titel 4 Magt, enevælde og demokrati (herunder historie opgaven) 

Titel 5 USA’s historie 
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 Grundbøger: 

Bryld, Carl-Johan; Verden før 1914, Systime 2008 

Bryld, Carl-Johan; Verden efter 1914, Systime 2008 

 

Der angives i undervisningsbeskrivelse også arbejdsspørgsmål/læseformål til de 

enkelte kapitler, disse skal ses som fokus punkter. 
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Romerriget 

 
Den tidlige bystat -753 til 300 

 Republikkens styreform 
 Hvad var patricierne og plebejerne, og hvordan var deres indbyrdes forhold? 

 
 Hvem bestemte i den romerske republik? 

 
 Hvorfor havde patricierne magten? 
  

 Kampen mellem patriciere og plebejere 
o Hvorfor fik plebejerne med tiden mere og mere magt? 
o Hvorfor kan man sige, at Rom kun blev lidt mere demokratisk? 

 Patroner og klienter 
o Hvad var patroner og klienters indbyrdes forhold? 

 
o https://www.youtube.com/watch?v=3iz1_UwD2Fw 

 
o velites, Hastati, Principes, Triarii. 
 https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=254 

 Hvad er en "republik" 

 Hvorfor kaldes den romerske republik for "aristokratisk"? 

 Hvad er forskellen på den tidlige republiks opdeling af folk i patriciere og plebejere og den sene republiks 
skelnen mellem nobilitet, riddere og plebejere? 

 Hvordan kunne man gøre politisk karriere i Rom - hvis man tilhørte nobiliteten og hvis man ikke gjorde? 

 
Fra bystat til verdensmagt 

 Hvordan behandlede romerne de områder, de underlagde sig i Italien? 
o De puniske krige -264 til -146 

 Hvorfor kom Rom i konflikt med Karthago? 
 http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321002242000  
 Hvordan forløb de tre puniske krige, og hvad blev deres resultat? 
 https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=521  

o Rom som Middelhavsverdenens hersker 
 Hvordan behandlede romerne de områder, der underlagde sig uden for 

Italien? 

 

Kildekritik: 
Video: Hvad er kildekritik: https://www.vucdigital.dk/histB_videoquiz_kilde/vid_kilde.html 
 
Skema til historisk kildekritik:  
https://vucv.instructure.com/courses/899/files/36938?module_item_id=29050 
Polybius om Romernes tapperhed: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=520  
 

Årsager og konsekvenser 
 Hvordan kan man forklare Roms store militære succes? 

o Rigdom og slaver forandrer samfundet 

https://www.youtube.com/watch?v=3iz1_UwD2Fw
https://www.youtube.com/watch?v=3iz1_UwD2Fw
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=254
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321002242000
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=521
https://www.vucdigital.dk/histB_videoquiz_kilde/vid_kilde.html
https://vucv.instructure.com/courses/899/files/36938?module_item_id=29050
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=520


Side 4 af 18 
 

 Hvordan forandrede Roms erobringer den romerske økonomi og det 
romerske samfund? 

o Gracchernes reformforslag 
 Hvilke økonomiske og sociale konsekvenser fik den romerske ekspansion 

for Italien? 
 Hvordan forsøgte Graccherne at løse problemerne? 
 Hvorfor mislykkedes Gracchernes reformpolitik? 

 Seneca (ca. år 0-65) om slaver: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=258 

·         Hvordan ser Seneca på slaveri og slaver? 

·         Hvad kan man ”udlede” (analysere sig frem til ud fra teksten) 

·         Har teksten en tendens i forhold til afsender? 

·         Er teksten troværdig? 

 

 

 

Republikkens undergang 
 Hvilke forandringer indførte Gaius Marius med sin reform af hæren i -104? 
 Hvilken betydning for Marius’ reform for romersk politik? 

o Triumviratet - og Cæsars diktatur 
 Hvorfor brød den republikanske styreform sammen? 

o Augustus - den første “Cæsar” 
 Beskriv Octavians/Augustus' magtstilling. Hvad hvilede den på? 
 Hvorfor mon den romerske befolkning accepterede hans styre? 

 Kejsertiden fra 14 - 193 
 Hvordan forandredes måden tronskifte skete på i år 96? 

o Romerrigets højdepunkt 
 Hvorfor opgav romerne at ekspandere i Germanien? 
 Hvilke erobringer foretog romerriget i perioden frem til 107? 

o Romaniseringen 
 Hvordan styredes imperiet - og hvorfor fandt provinsernes befolkninger sig i 

romersk overhøjhed? 
 Hvad var “den romerske fred”? 
 Hvilke spor har romaniseringen sat på vore dages Europa? 

o Romerne, germanerne - og Danmark 
 Hvordan påvirkede romerne og germanerne hinanden? 

 Grænserne trues - soldaterkejserne 193-285 
 Hvilke ydre trusler stod Romerriget overfor i perioden? 
 Hvilke omkostninger medførte disse trusler for Romerriget? 
 Hvordan gik det med kejsermagten? 

 Stabilisering og sammenbrud 285-476 
 Hvor mange kejsere var der under Diocletian (285-305), og hvad var deres 

titler? 
 Hvad er forskellen på tjener og førsteman (første blandt ligemænd) og 

Dominus? 
 Hvilke senere styreformer minder den sene kejsertid om? 

o Fra Rom til Konstantinopel 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=258
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 Hvorfor blev den østlige del af riget i stigende grad rigets kerneområde? 
o Kristendommens sejr 

  Hvem var kristendommen særligt tillokkende for og hvorfor? 
 Hvorfor kom kristendommen i konflikt med den romerske stat? 
 Hvilke årsager kan der være til, at Romerriget i 300-tallet blev kristent? 

o Folkevandringerne opløser riget i vest 
 Hvorfor gik romerriget i opløsning? 
 Opstil en liste med økonomiske, politiske og udenrigspolitiske grunde. Hvilke 

af disse er efter din opfattelse de vigtigste? Begrund dit valg. 

 

 

Grænserne trues - soldaterkejserne 193-285 
 

 Nævn tre årsager der udfordrer Romerriget i perioden år 193 til 285? 
 Hvor lang tid regerede kejserne i gennemsnit i perioden? 

  
Stabilisering og sammenbrud 285-476 (side 1) 

 
 Hvor mange kejsere var der under Diocletian (285-305), og hvad var deres titler? 
 Hvad er forskellen på tjener og førsteman (første blandt ligemænd) og Dominus? 
 Hvilke senere styreformer minder den sene kejsertid om? 

 
BESVARES I GRUPPER MED OP TIL LÆREREN ØVELSEN 
 
Gruppearbejde, vælg en kejser og lav et portræt der kan hænges op. Matrix (fernisering) 
præsentation efterfølgende. 
Skal indeholde: 
Billede af en buste, navn/navne, regeringsperiode og levetid/alder. En beskrivelse af de særlige 
begivenheder i hans embedsperiode. 
 
Det evige ROM: https://romerrigetshistorie.systime.dk/index.php?id=126&L=0 
lav selv 3 spørgsmål til teksten. prøv at fremhæve det vigtigste 
 

 

 

 

 

 

Fra Rom til Konstantinopel - p366 

1. Hvilke indre og ydre forhold bragte imperiet i vanskeligheder fra 200? 
2. Hvordan søgte kejserne af stabilisere riget? 

3. Hvorfor blev den østlige del af riget i stigende grad rigets kerneområde? 

 

Kristendommens sejr - p367 

https://romerrigetshistorie.systime.dk/index.php?id=126&L=0
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1. Hvorfor vandt kristendommen indpas i romerriget? 
2. Hvorfor reagerede kejserne mod religionen? 
3. Hvorfor ændrede kejserne holdning og gjorde kristendommen til statsreligion? 

4. Hvem var kristendommen særligt tillokkende for og hvorfor? 
5. Hvorfor kom kristendommen i konflikt med den romerske stat? 
6. Hvilke årsager kan der være til, at Romerriget i 300-tallet blev kristent? 

 

Folkevandringerne opløser riget i vest - p368 

1. Hvorfor gik romerriget i opløsning? 
2. Opstil en liste med økonomiske, politiske og udenrigspolitiske grunde. Hvilke af disse er efter din 

opfattelse de vigtigste? Begrund dit valg. 

 

  
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20folkevandringer&orderby=title&SearchID=1d52367d-0994-4be4-
8f54-961ac53355cb&index=3  
Løbende pauser og tid til at kursisterne selv formulerer et arbejdsspørgsmål i grupper: Grupperne samles i  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20folkevandringer&orderby=title&SearchID=1d52367d-0994-4be4-8f54-961ac53355cb&index=3
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20folkevandringer&orderby=title&SearchID=1d52367d-0994-4be4-8f54-961ac53355cb&index=3
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20folkevandringer&orderby=title&SearchID=1d52367d-0994-4be4-8f54-961ac53355cb&index=3
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Middelalderens Europa 

 
 Europa tager form 500-1000 

 Hvem blev romerriget delt imellem omkring år 500? 
 Hvordan kunne det lade sig gøre for Karl den Store at lade sig krone som 

romersk kejser i år 800? 
 Hvad skete der med Frankerriget efter Karl den Store og Ludvig den 

Frommes død? 
o Det kristne Europa og de danske vikinger 800-1000 

 Hvorfor var frankerne interesserede i det danske område? 
 Den vesteuropæiske feudalisme: Herremand og fæstebonde 

 Hvorfor gik bykulturen i forfald ved overgangen til middelalderen? 
 Hvordan og hvorfor udviklede fæstesystemet sig? 

o Lensherre og vasal 
 Forklar indholdet af begreberne herre, vasal, lensherre, lensmand. 
 Hvorfor havde feudalsystemet en tendens til at svække centralmagten? 

 Kildearbejde med “Hertugen af Bayern mister sit fyrstendømme” 

 
 Kirken og pavemagten 

 Hvorpå baserer paven i Rom sit krav om overhøjhed over kirken? 
 2. Hvorfor blev kristenheden spaltet i to kirker? 

 Kejseren og paven 

LÆS Lektien i Verden før 1914: 
p305 og svar på: 
1. Hvorpå baserer paven i Rom sit krav om overhøjhed over kirken? 
2. Hvorfor blev kristenheden spaltet i to kirker? 
p306 og p706 og svar på: 

1. Hvad gik striden mellem kejseren og paven ud på? 
2. Find og forklar begreberne; Bandlysning og "de to sværd"  (Husk 

at angive hvor i har fundet begreberne) 
3. Hvorfor opstod der en rivalisering mellem kejsermagt og 

pavemagt?  
4. Hvilke midler havde de to parter hver for sig i denne strid? 
5. Hvorledes argumenterede de for deres standpunkter? 

  
p209 - Lav selv tre faglige arbejdsspørgsmål til teksten (man må ikke bruge 

dem der allerede er givet til teksten. 
 

 Gennemgang af skriftlige besvarelser - fra de sidste to øvelser. 

 
 Europa i vækst 1000 til 1340 

 Hvad er forklaringen på befolkningstilvæksten i Europa 1000 til 1300? Du 
kan skelne mellem naturgivne forudsætninger, teknologiske forbedringer og 
dyrkningsmæssige forbedringer. 

o Bykulturens opblomstring 
 Hvad var grundlaget for byernes vækst 1000-1340 - og hvor udvikler 

bykulturen sig mest? 
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o Byernes styre og organisering 
 Hvordan er byerne stillet i det feudale system? 
 Hvilke årsager kan der være til fremkomsten af gilder og lav? 

 
o Korstogene - https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=372&L=0 

 
o Kilder til Jerusalems erobring.Den franske krønike vs Ibn al-Athir om Jerusalems 

erobring - NÅEDE JEG IKKE 

 

 Den sorte død 
o Hvorfor indtræder der en befolkningskrise i 1300-tallet? 
o Hvordan kan man forklare, at pesten krævede så mange dødsofre? 
o Hvad var følgerne af pesten - økonomisk, socialt, mentalitetshistorisk? 

  

  Froissarts krønike. p207 
Hvilke forestillinger lå der ifølge Froissart bag flagellanternes adfærd? 

o Hvordan forholdt paven sig til flagellanterne? Hvordan vurderes de af Froissart? 
o Hvordan forholdt kirken sig til de jødeforfølgelser, der fulgte med pestepidemien? 
o   

 Vor tids forskningsdiskussion: Hvad var Den Sorte Død? 
o https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vor-tids-

forskningsdiskussion-hvad-var-den-sorte-doed-1/ 
1. Hvordan skal vi forholde os til de forskellige teorier om samme historiske 

begivenhed? 
2. Hvorfor er det i dag vigtig viden hvor pesten i middelalderen kom fra og hvordan den 

smittede? 

 
 Mytedrab - Troede man at jorden var flad i middelalderen? 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-troede-man-i-
middelalderen-at-jorden-var-flad/?no_cache=1 

 
1. HVordan kan fire historikere tro på myten om at man troede jorden var flad i 

Middelalderen? og hvordan er den blevet fastholdt i dag? 
2. Hvordan er myten opstået? 
3. Hvad kan vi lære om litteratur-referencer til opgaver? 
4. ekstra: Hvorfor tror nogen i dag at jorden er flad? 
5. ekstra: HVad er flat-earth teorien udtryk for (Hvad viser den om vores samfund?) 

 
_______________________________________________________________________ 
  

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=372&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=207
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vor-tids-forskningsdiskussion-hvad-var-den-sorte-doed-1/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vor-tids-forskningsdiskussion-hvad-var-den-sorte-doed-1/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-troede-man-i-middelalderen-at-jorden-var-flad/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-troede-man-i-middelalderen-at-jorden-var-flad/?no_cache=1
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MAGT – enevælde og demokrati 

 
Danmarkshistorie.dk 
 
Enevælden og demokrati? 
- 
Reenæsancen 
Videnskabens opståen 
Begyndende individualisering 
Reformationen 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=410 
Verden før 1914: Kapitel 9 

 

Historieopgaven - Grundlovens tilblivelse, Kvindernes kamp for valgret, Forfatningskampen, sex i 
1800tallet 
_______ 
 

 

  

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=410
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USA´s historie 

 

1. Beskriv sammenhængen mellem indvandrergrupper, geografi, klima, produktionsformer og 
samfundsstruktur i henholdsvis de: 

1. nordlige kolonier (New England) 
2. midterste kolonier 
3. sydlige kolonier 

2. Mængden af jord og indtjeningsmulighederne i landbruget ledte til mangel på arbejdskraft. Hvordan 
løste man opgaven med at skaffe mere arbejdskraft? 

3. Hvem udkæmpede og vandt Syvårskrigen, og hvilke konsekvenser fik krigen for udviklingen på det 
amerikanske kontinent? 

4. Hvorfor brød Uafhængighedskrigen ud, hvad blev resultatet af den og hvilke idealer byggede 
kampen for uafhængighed på? 

 
Se videre fra 18:51 i første afsnit af USAs historie. 
 
P165-p166-p167-p169-p170- 

  
LÆSESPØRGSMÅL TIL 'FRA EUROPÆISKE KOLONIER TIL AMERIKANSK FØDERATION 

1. Beskriv sammenhængen mellem indvandrergrupper, geografi, klima, produktionsformer og 
samfundsstruktur i henholdsvis de: 

1. nordlige kolonier (New England) 
2. midterste kolonier 
3. sydlige kolonier 

2. Mængden af jord og indtjeningsmulighederne i landbruget ledte til mangel på arbejdskraft. Hvordan 
løste man opgaven med at skaffe mere arbejdskraft? 

3. Hvem udkæmpede og vandt Syvårskrigen, og hvilke konsekvenser fik krigen for udviklingen på det 
amerikanske kontinent? 

4. Hvorfor brød Uafhængighedskrigen ud, hvad blev resultatet af den og hvilke idealer byggede 
kampen for uafhængighed på? 

5. Hvem var The Founding Fathers, og hvilken rolle spiller de for den amerikanske selvforståelse i 
dag? 

6. Forklar begrebet Manifest Destiny. 

  
LÆSESPØRGSMÅL TIL 'SLAVERI OG BORGERKRIG' ID 

1. Hvad var the peculiar institution eller den ejendommelige institution? 
2. Beskriv forholdet mellem slaveejere og slavegjorte. 
3. Forklar sammenhængen mellem produktionsform (i henholdsvis nord og syd) og indstillingen til 

slaveriet. 
4. Hvad var de vigtigste årsager til den amerikanske borgerkrigs udbrud? 
5. Hvem vandt Borgerkrigen? 
6. Perioden der fulgte efter Borgerkrigen kaldes Reconstruction – hvad betyder det? Og hvordan kom 

perioden til at forløbe? 

OPGAVE: 
Lav et kort skriftligt resume af hvad i har lært om USA. 
Peer review med en af dem du ikke arbejder sammen med normalt, hvad har du med som den anden ikke har. 
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Ret til -  
Skriv igen: Hvad har været mest spændende og lærerigt som du kan bruge til at forstå og forklare USA i dag? 
Hvilket EMNE kunne du godt tænke dig at lære mere om? 
Virtuelt mandag 11/11-2019 
Lav en powerpoint præsentation om dit emne. SØRG FOR: at præsentationen kan læses og forstås uden at der 
bliver holdt oplæg. Den skal derfor være grundig ift. tekst. Brug MEGET GERNE, billeder, kort og statistisk 
materiale. 
Virtuelt onsdag 13/11-2019 
LÆS: KAP 1.4 og besvar de dertilhørende arbejdsspørgsmål. 
  

 

 Opsamling på virtuel opgave onsdag: Gennemgå to og to jeres svar på 
spørgsmålene, og suppler gerne hinanden, så i har gode noter. 

  

 Intro læreroplæg: Historieskabt og historieskabende 
o Fortiden fortolkes ud fra nutidens perspektiver, værdier og opfattelser 

- danner en forventning om fremtiden. 
o Fortid, nutid og fremtid 

  

 Læsning 
o S 18-20 i bogen Historie i brug: 5 forskellige definitioner på 

historiebrug  
o Fælles opsamling med eksempler 

  

 Eksempler: 
o Gucci-Helle 
o  
o DF’s valgvideo / valgsang ”Tryghed og Tillid” 
o  (Links til en ekstern webside.) 

o  
o Mette Frederiksen fra Aalborg 
o Pengesedler 
o  (Links til en ekstern webside.) 
o  
o Andre? 

  

 Film: Danmark på Prærien (kræver uni-login) 
  (Links til en ekstern webside.) 

o På hvilke måder kan man se, at Elk Horn har danske forbindelser? 

https://vucv.instructure.com/courses/899/files/73810/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/899/files/73810/download?wrap=1
https://www.youtube.com/watch?v=VsrnSzG1vH8&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=VsrnSzG1vH8&t=74s
http://www.nationalbanken.dk/da/sedlerogmoenter/danske_pengesedler/Sider/default.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/sedlerogmoenter/danske_pengesedler/Sider/default.aspx
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011308282000
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011308282000
https://www.youtube.com/watch?v=VsrnSzG1vH8&t=74s
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o Hvordan ligner de traditioner, indbyggerne i Elk Horn dyrker, de 
danske traditioner du kender? 

o Hvorfor er det så vigtigt for indbyggerne at holde fast i deres danske 
identitet? 

  
  
  
Ekstra hvis der er tid: 
  
Komparativ kildeanalyse 

  
Rockefeller 1899: https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=311 

 (Links til en ekstern webside.) 

1881: https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=313 

 (Links til en ekstern webside.) 

 Hvordan forsvarer Rockefeller industrielle sammenslutninger? 

Hvordan kritiserer Lloyd industrielle sammenslutninger? 

Husk også at anvende de kildekritiske spørgsmål à Hvad kan svarene på disse bruges til i 
forhold til anvendelse af kilderne? 
Hvad er økonomisk Liberalisme? 
 
 

 

LÆSESPØRGSMÅL TIL 'DEN KOLDE KRIG 1947-1979' ID 
Koldkrig efter 1963, afrustning og SALT 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=180 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=185 

1. Skriv 3-5 stikord, der beskriver hver af de to supermagter, der stod overfor hinanden i Den Kolde 
Krig. 

2. Hvad var Marshallplanen, og hvorfor blev den sat i værk? 

 
International politisk teori: Verdensorden, multi- Bi- Uni-polært (Forskellen regional og global magt) 
- Kultur/politiske værdisæt, teknologi/militær, Økonomisk.  

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=188 

3. Forklar begreberne 'inddæmningspolitik', 'Roll-back-politik' og 'dominoteorien'. 
4. Hvad var Cubakrisen, og hvilken betydning fik den for forholdet mellem parterne i Den Kolde Krig? 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=190 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=192 
Hvad indebar Helsinkiaftalen? 

https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=311
https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=311
https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=313
https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=313
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=180
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=185
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=188
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=190
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=192
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Hiroshima: https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso 
Eksplosions: https://www.youtube.com/watch?v=mP3bcPvgIG8 
 
Size comparison: https://www.youtube.com/watch?v=JFiBXFFzT5c 
Nuke map: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso
https://www.youtube.com/watch?v=mP3bcPvgIG8
https://www.youtube.com/watch?v=JFiBXFFzT5c
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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IMPERIALISME 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/kshistories17/tema-imperialisme-i-nutid-og-fortid  
 
Imperialismen 

Hvas sagde MF: https://www.youtube.com/watch?v=cE5kAXmsrsw 

TRUMP: https://www.youtube.com/watch?v=dwGQ2xv2LUc 

Lars Seir: https://finans.dk/erhverv/ECE11564435/lars-seier-forstaar-trumps-afbud-vores-
politikere-opfoerer-sig-som-en-flok-provinsielle-klaphatte/?ctxref=ext 

  

Imperialismen: https://www.youtube.com/watch?v=alJaltUmrGo 

Europa 1914: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=516 

Europas dominas: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=517 

1.  Opdel verden i kategorier: a) områder koloniseret og beboet af europæiske indvandrere og deres 
efterkommere, b) områder styret og kontrolleret af europæiske stater, og c) områder uafhængige af 
europæisk imperialisme 

2.  På hvilke områder var europæerne (inklusive amerikanerne) specielt overlegne? 

  

Vestens selvforståelse: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=518 

1.  Hvordan forklarede samtidens europæere Europas og USAs overlegenhed? 
2.  Udvælg et imperialismebillede som illustration af europæernes opfattelse af sig selv og de ikke-

europæiske folkeslag. 

  

 Den hvide mans byrde: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=487 

1.  Hvem taler, og hvem tales der til i digtet? 
2.  Hvordan fremstilles de koloniserede folkeslag? 
3.  Hvad er kolonimagternes opgave? 
4.  Er Kiplings digt udtryk for en racistisk holdning? 

  

Kritik af Imperialismen: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=525 

1.     På hvilket grundlag angreb imperialismemodstanderne den imperialistiske politik? Hvorfor mente de, den 
var forkastelig? 

 

 

 

 

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/kshistories17/tema-imperialisme-i-nutid-og-fortid
https://www.youtube.com/watch?v=cE5kAXmsrsw
https://www.youtube.com/watch?v=dwGQ2xv2LUc
https://finans.dk/erhverv/ECE11564435/lars-seier-forstaar-trumps-afbud-vores-politikere-opfoerer-sig-som-en-flok-provinsielle-klaphatte/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11564435/lars-seier-forstaar-trumps-afbud-vores-politikere-opfoerer-sig-som-en-flok-provinsielle-klaphatte/?ctxref=ext
https://www.youtube.com/watch?v=alJaltUmrGo
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=517
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=518
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=463
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=487
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=525
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Imperialisme 2 og 3 

Lektier: 

Imperium – imperier – imperialisme: 
https://eneuropaeiskverdenshistorie.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=244 

-          Hvad er forskellen på henholdsvis imperialisme og kolonialisme? 

Motiverne bag imperialismen: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=519 

Europa som verdens politiske centrum: https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=522 

  

  

Kilder: 

Dilke: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=493 

1.  Hvordan bruger Charles Dilke ordene "blod", "race" og "folk"? Giver det mening at tale om en 
"engelsk race"? 

2.  Hvilke beviser ser han på englændernes overlegenhed? 
3.  Hvad er hans fremtidsvision? 

  

Galton: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=492 

1.  Hvordan opfatter Galton de racer, han omtaler? 
2.  Hvilken betydning har eugenik-tænkningen for hans syn på historien? 
3.  Hvad siger et indlæg som dette om - i alt fald nogle - englænderes opfattelse af deres position i 

verden på det tidspunkt? 

  

Hvordan forholder teksterne sig til racisme? 

Hvordan kommer racisme til udtryk i teksten? Find 1-2 citater fra teksten. 

Tal med din sidemand om hvordan du ville fremlægge citatet i forbindelse med en 
eksamen 

  

 Samtale cirkle! 

Stram Kurs: https://stramkurs.dk/vores-politik/udlaendinge/ 

Er RP’s politik det samme som Galton? 

Hvorfor? 

https://eneuropaeiskverdenshistorie.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=244
https://eneuropaeiskverdenshistorie.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=244
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=519
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=522
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=522
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=493
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=492
https://stramkurs.dk/vores-politik/udlaendinge/
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Hvorfor ikke? 

Hvilken forskel er der på måden de siger tingene? 

Hader Galton de laverestående racer? 

Er stram kurs politik racistisk? 

Hvilken af de to former for racisme er værst? 

Hvilke af de to holdninger kan afføde de værste konsekvenser? 

  

Læs to afsnit af: 

Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930): 
http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html 

Hvordan var synet på begrebet race? 

Kan man definere etnicitet baseret på udseende (Brug gerne egne erfaringer!)? 

  

Sjov og ballade: Hvordan får vi muslimerne ud? 
https://www.youtube.com/watch?v=0_Q70PxlLvo 

  

 Racismens historie afsnit 2 (20-33 minut): 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100 

1.       Hvilke begreber og ord med relevans for racisme og nazisme bliver nævnt? 

2.       Hvordan forklarer filmen sammenhængen mellem imperialismens menneskesyn og 
folkedrab? 

 

 
Dialog Cirkel 
  
Læs to afsnit: 
konversationsleksikon (1915-1930): 
http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html 
  
Hvornår er den fra? 

Hvordan var synet på begrebet race? 

Kan man definere etnicitet baseret på udseende (Brug gerne egne erfaringer!)? 

Hvad siger opslagsværkets datering om synet på menneske ”racerne” 

http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html
http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html
https://www.youtube.com/watch?v=0_Q70PxlLvo
https://www.youtube.com/watch?v=0_Q70PxlLvo
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100
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Hvad er forskellen på etnicitet og race? 

  

  

51 min 

Racismens historie afsnit 2 (20-33 minut): 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100 

1. Hvilke begreber og ord med relevans for racisme og nazisme bliver nævnt? 

2. Hvordan forklarer filmen sammenhængen mellem imperialismens 
menneskesyn og folkedrab? 

  

Forskellen på individuel, institutionel og strukturel racisme. 

Menneske til menneske, Institutioner (Politi, uddannelse, bolig- og arbejdsmarkedet), 
strukturel (summen af individuel og institutionel, kombineret med kultur, der har 
opretholder forskelle) eksempelvis lovgivning. 

  

Har vi individuel racisme i Danmark, ja selvfølgelig. 

Har vi institutionel racisme i Danmark, kom med eksempler? 

Har vi strukturel racisme i Danmark, kom med eksempler? 

Findes der i eksemplerne, ligheder mellem eugenetisk tankegang og forestillinger om 
særlige kvaliteter/kvalifikationer ”racemæssige” forskelligheder? 

 

  

Lykketofte og Elleman om de Vestindiske øer 

https://www.youtube.com/watch?v=mCoiCT_Wuis 

  

Lav en kildekritisk analyse af nedenstående tekst: 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-har-det-sort-pa-hvidt-danmark-kan-kobe-de-
vestindiske-oer-tilbage 

Og svar på: 

Hvordan passer teksten ind i den Imperialistiske tankegang? 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100
https://www.youtube.com/watch?v=mCoiCT_Wuis
https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-har-det-sort-pa-hvidt-danmark-kan-kobe-de-vestindiske-oer-tilbage
https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-har-det-sort-pa-hvidt-danmark-kan-kobe-de-vestindiske-oer-tilbage
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Tag testen. Verden omkring 1914: https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=514 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=514
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=514

