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I vores del af verden var Romerriget oldtidens mest imponerende statsdannelse. Under kejser Trajan (53 e.Kr.- 
117 e.Kr.) strakte riget sig fra Den iberiske Halvø og De britiske Øer i vest til Mesopotamien (det nuværende 
Irak) i øst.

Grænserne lå nogenlunde fast, fordi de var lagt langs naturlige skel som floder og bjerge. Det gjaldt især langs 
rigets nordlige og nordøstlige grænser mod Germanien og på Balkan, hvor floderne Rhinen og Donau let kunne 
forsvares.

De afrikanske territorier lå langs Middelhavets kyst og var afgrænset af den mægtige Sahara-ørken, som var en 
uoverstigelig hindring mod angreb fra afrikanske stammer.

Kun mod øst var grænsen åben. Gennem hele romerrigets eksistens truede Partherriget konstant østgrænsen. 
De romerske legioner kunne holde de indtrængende fjender stangen, men romerne nåede aldrig at tilføje deres 
fjender et afgørende nederlag.

Romerne havde naturligvis et vist kendskab til de folkeslag, der levede langs dets grænser. Men kontakten ind-
skrænkede sig til enkeltstående alliancer eller fredsaftaler med det formål at sikre ro ved grænserne. De pragtfulde 
Hoby-bægre fra første århundrede e.kr., som blev fundet i en stormandsgrav på Lolland, kan fx tolkes som en 
romersk “venskabsgave” til en germansk høvding, som så måske senere er blevet foræret videre nordpå i det 
germanske område.

De romerske historieskrivere overtog i vid udstrækning den viden om verden, som grækerne havde. Dvs. at den 
romerske viden om verden i grove træk holdt sig til de beskrivelser, som grækeren Herodot 500 år tidligere havde 
berettet om i sit værk “Historie”. Heller ikke i den romerske historiker Tacitus´ værk, “Germania”, fornemmer 
man, at Tacitus har haft behov for selv at opsøge de egne, han beskriver. Værket indeholder kun få fakta, men 
derimod formodninger og tankespind, som han ukritisk viderebringer. For Tacitus var Romerriget verden!

Først med opdagelsesrejsende som Marco Polo i slutningen af 1200-tallet og araberen Ibn Battuta i begyndelsen 
af 1300-tallet fik man et øget kendskab til de fjernere dele af Asien.

Udkig til: Oldtidens Kina

Oldtidens verden i et kinesisk perspektiv var bredere geografisk end romernes. De mongolske riger var en kendt 
verden, som kineserne prøvede at beskytte sig imod gennem århundreder. Den kinesiske Mur var et forsvarsværk, 
som kunne beskytte riget mod mindre røverbanders hærgen, men trods muren blev Kina gang på gang invaderet 
af forskellige mongolske folkeslag fra nord.

Med Sui- og Tangdynastierne fra 500-tallet begyndte Kina for alvor at interessere sig for den ydre verden. Det 
kinesiske skib, Djunken, blev udviklet til et havgående fartøj i denne periode, og snart efter havde Kina intensive 
handelskontakter med Japan, Indonesien, Persien og dele af den arabiske halvø. Der er ligeledes vidnesbyrd 
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om, at kineserne i 863 nåede frem til Østafrikas kyst og berettede om de folkeslag, de mødte her. I et af de 
overleverede skrifter findes der oven i købet en tegning af en giraf.

Mod vest fik kineserne allerede i omkring 150 e.kr. viden om, at der bag de enorme ørkener og høje bjerge 
fandtes folkeslag, som var ligeså fjendtlige over for mongolerne, som kineserne selv var. Det var vigtigt for 
kineserne at få kontakt med disse folk, men det lykkedes ikke. Det nærmeste, man kom til disse folk og lande, var 
at give dem et navn – Lijien. Måske var det første gang, kineserne hørte om romerriget og verdensdelen Europa!

Om undervisningen

På dette klassetrin spiller læreren en stor rolle og som introduktion til emnet kan læreren præsentere et overblik 
over, hvor vi er i tid og rum, fx gennem lege med tid og geografiske forhold – byer, bjerge, floder osv.
 
Læreren understreger, at der på samme (næsten samme) tid findes to kendte storriger i verden – der kun rygtevis 
kendte til hinandens eksistens. Det vil derfor være oplagt at lade eleverne arbejde med både nutidige og historiske 
kort, samt lade dem finde billeder på nettet og i bøger, der viser billeder fra de to oldtidsriger.

Klassen kan derefter i grupper arbejde med forskellige sider af oldtidens kinesiske samfund – kejseren og kejserens 
magt; “den usynlige hær” i Xian; Kejserkanalen; Den kinesiske Mur; kinesiske opfindelser; silkeproduktion osv. 
Det er vigtigt, at gruppearbejdet tilrettelægges, så der lægges størst mulig vægt på en kreativ fremlæggelse i form af 
plancher, PowerPoint, tegninger mv. Dette forudsætter, at klassen har en vifte af materialemuligheder til rådighed 
i form af bøger, billeder, relevante links osv.

Afslutningsvis kan læreren styre en fælles drøftelse af, hvilke ligheder og forskelle, der var mellem de to riger. I 
den sammenhæng kan klassen drøfte spørgsmålet om, hvorfor rigerne stort set ikke kendte noget til hinanden – 
altså bruge Silkevejen som forbindelseslinje for varer, men ikke for mennesker. Endelig kan klassen prøve at tale 
om begrebet kontakt også i vore dage.

Intern evaluering

For denne aldersgruppe bør den interne evaluering tage afsæt i, at børnene gennem meget konkrete aktiviteter 
viser, hvad de har lært. Dvs. at de fx gennem tegninger og selvkonstruerede konkurrencer og lege udfordrer 
hinanden på viden. Man kan fx lade dem finde fem fejl på en tegning, lave enkle krydsord med ord og begreber 
fra stoffet, tipskuponer, skrive små historier om deres emne, lave billedserier hvor et eller flere billeder ikke passer 
i sammenhængen osv.

Andre former kan være skattejagt rundt på skolens arealer – posterne kan så være små opgaver, der knytter sig til 
emnet. Ligeledes vil de kunne lave plancher, tidslinier, tegne vægkort med navnestof og holde korte illustrerede 
foredrag for hinanden.

Endelig kan det være en god evaluering, at klassen afslutningsvis planlægger at fremvise det, de har lavet for en 
yngre klasse. Her kan de enkeltvis eller i gruppe indlede med at fortælle om emnet i store træk og præsentere de 
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enkelte indslag mere udførligt. Samtidig kan de også vise og fortælle om, hvilke konkurrencer og lege, de har 
arbejdet med og lade de mindre elever prøve nogle af dem.

Aktiviteter

4 Hvorfor kunne det tage mange måneder, før silken og de andre kinesiske varer nåede frem til Europa?

4 Lav en radioudsendelse om en dreng, der er med på den store karavane. Hvad oplever han? Husk at sætte lyd 
og musik til. Måske kan I vise billeder fra turen, men I hører udsendelsen. Find billeder i bøger eller nettet med 
søgeord som “Gobi-ørkenen”, “Himalaya”, “Bukara” og “Samarkand”.

4 Hvorfor var der stor forskel mellem fattige og rige i det gamle Kina? Prøv at lave vægtegninger, hvor I viser 
kinesere fra forskellige grupper. Få biblioteket til at skaffe jer bogen “Krop og klær” (Broby-Johansen). I kan også 
søge på nettet med søgeord som “kinesisk klædedragt”, “kimono”, “liljefødder” osv.

4 Lav kinesisk mad. Find kogebøger eller find opskrifter på nettet. Snak om, hvilke dele af maden, der også var 
kendt i det gamle Kina.

4 Lav et billedforedrag om Den kinesiske Mur. Hvorfor blev den bygget? Hvem byggede den? Brug biblioteket 
og nettet. 

4 Find ud af, om der er rejsebureauer, der laver rejser til Kina. Få materiale fra dem. Planlæg jeres egen rejse til 
Kina og fortæl om de steder, I vil opleve. Brug også nettet.

4 Hold foredrag for en anden klasse om det gamle Kina og nogle af de opfindelser, der blev gjort her. Husk 
billeder, lyd og andet, der kan gøre jeres foredrag spændende.

4 Få jeres musiklærer til at hjælpe jer med at finde forskellige slags kinesisk musik. Spil nogle numre og snak 
om, hvordan denne musik er forskellige fra den musik, I kender.

4 Læs H. C. Andersens historie “Nattergalen” op i klassen. Hvad fortæller H. C. Andersen om det gamle Kina? 
Er historien en god kilde?



OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER AUGUSTUS

4/6

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

Billedanalyse

• Hvad ser du på billedet?

• Hvad er der gang i på billedet?

• Hvorfor er billedet fremstillet?

• Hvem skulle i fortiden se billedet?

• Hvad siger billedet om den tid, det er produceret i?

• Hvilken billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

Kildekritik “AT Få SMiL”

Overordnet set handler kildekritik om teksters troværdighed og anvendelighed. “Kan jeg stole på det?”, er et 
centralt spørgsmål detektiven stiller sig i sin jagt på forbryderen. Alle spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares 
hver gang en tekst/kilde undersøges.

Analysepunkterne er lavet om til en slags børneremse “AT Få SMiL”. Remsen er lettere at huske. Det er kun de 
STORE bogstaver som bruges.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ
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“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten og hvad er indholdet? Hvorfor har afsenderen skrevet den? 
Hvad var formålet? Var afsenderen tæt på begivenhederne? Tog afsenderen selv del i 
begivenhederne? Og hvilken rolle spillede afsenderen i givet fald? Var afsenderen på 
afstand af begivenhederne og dermed afhængig af andre (ukendte?) kilder? Har afsenderen 
personlige interesser i klemme og vil fremlægge en bestemt version? Ved afsenderen noget 
om emnet? Taler han sandt?

   T ype Hvilken type tekst/kilde er det? Skønlitteratur? Faglitteratur? Hvordan skal vi bedømme/
vurdere teksten/kilden? Er kilden et dokument (et historisk materiale: fx en lovtekst)? 
Er kilden en beretning, der fortæller om begivenhederne, så det er indholdet der skal 
bedømmes (fx en journalists avisartikel om en lovs tilblivelse)? Er beretningen en 
øjenvidneskildring (førstehåndsberetning = ofte det bedste; færre forfalskninger) eller 
er en (andenhåndsberetning) som har oplysningerne fra anden side. Er kilden den 
først nedskrevne (primær)? Eller (sekundær) at afsenderen har oplysningerne fra en 
primær tekst? Primær eller sekundær handler dybest set om “hvem har skrevet af efter 
hvem?” Er teksten/kilden personlig fra en central afsender? Er teksten institutionel? Er 
afsenderen “bundet af ” en institutions synspunkter/politik? Er teksten fortrolig (fx intern 
forhandlings referat) eller er teksten beregnet for offentligheden? 

 (Generelt vil personlige kilder som regel være mere troværdige end institutionelle, og fortrolige kilder vil være 
mere troværdige end kilder beregnet til offentligheden)   

 F aktorer Ofte et spørgsmål til lærebøger: Hvilke “faktorer/årsager” mener afsenderen er vigtige 
for udviklingen af samfundene i fortiden og nutiden? Det stærke individ? Teknologien? 
Økonomien? Folkemasser? Religioner/ideer?

 Å 
 
 S proget Hvordan er sprogstilen? Er afsenderen tilbøjelig til at skrive fx ironisk, følelses- og 

holdningsorienteret? Eller er tendensen mere neutral-, saglig og kendsgerningsorienteret? 
Er teksten underbygget eller slynger afsenderen rundt med “halve sandheder” og 
overdriver med argumentationskneb: (karakter-, autoritets-, ekspert-, prestige-, idol-, 
selvsikkerheds-, lærdoms-, hensigts-, generaliserings-, mængde- og udbredelses-, påfugle-, 
fornufts-, og historiekneb.) Fx “alle (generalisering) eksperter (ekspertkneb) er enige om, at 
sådan har det været i 1000 år (historiekneb)…” ). Bruger afsenderen: Bandeord, negative/
positive tillægsord, sproglige billeder og/eller anonyme personudtryk “man”, “det vides”? 
Hvad fokuseres der på? Hvad bliver trukket i baggrunden?

 Modtager Vil afsenderen påvirke sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout Ofte hjemmesider, reklamer, billeder m.v. Her tænkes på formen: Komposition, 

synsvinkel, farver, skygger, perspektiv, rum, personer, billedtekst, lyd, lys, stemning, 
symboler, antydninger m.m.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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Har du på tjek på hjemmesiden?

Hvem?
• Kan webmasteren identificeres? Fx er der en til de ~ i adressen kan det være tegn på at 

hjemmesiden er privat. Stavefejl og dårlig grafik kan være signal om utroværdighed.
• Står der noget om webmasterens baggrund?
• Henviser webmasteren til andre forfattere om samme emne?
• Findes der oplysninger om webmasteren på nettet? Har webmasteren fx anmeldt sit domæne hos     

www.dk-hostmaster.dk? Skriv evt. deres navn. Brug * hvis du kun kender noget af navnet.
• Kan du kontakte webmasteren på sitet? 

Hvornår?
• Kan du datere hjemmesiden?
• Er hjemmesiden oprettet samtidig med begivenheden?
• Bliver den regelmæssigt opdateret? 
• Findes der en ældre version af hjemmesiden? Prøv en tidsrejse “The wayback Machine”, som du 

finder på www.archive.org

Hvor?
• Hvor sidder webmasteren? I Danmark? I lande med konflikter?

Hvorfor?
• Er formålet med hjemmesiden beskrevet?
• Er det en officiel/institutionel hjemmeside?
• Findes der forbavsende meninger, der kommer bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller religiøs holdning?
• Forsøger webmasteren at påvirke dig sprogligt med positivt og eller negativt ladede formuleringer?
• Forsøger webmasteren at bevise og underbygge sine holdninger? Bruger han litteraturliste? Noter? 

Henvisninger? Seriøse links? Er der overhovedet nogen som henviser/linker til den? Check hvor 
kendt og benyttet den er: I Googles søgefelt kan du skrive “Link:” før hjemmesidens navn.   

VÆRKTØJ


