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Oplysningstiden

De tre kanonpunkter ”Stavnsbåndets ophævelse”, ”Stormen på Bastillen” og ”Ophævelse af 

slavehandelen” ligger alle inden for den periode i Europas historie (slutningen af 1600-tallet til 

slutningen af 1700-tallet), der overordnet har fået betegnelsen ”Oplysningstiden”.

Begrebet ”Oplysningstiden” dækker primært over nye tanker og ideer inden for europæisk idé-, kultur- 

og videnskabshistorie, der overordnet set handlede om, at mennesker ved hjælp af oplysning skulle 

frisættes fra det formynderskab, som autoriteter og tradition udøvede. Herigennem skulle folk blive 

bedre til at forvalte deres eget liv og samfund. Oplysningsfilosofferne var præget af en optimistisk tro 

på den menneskelige fornuft og en overbevisning om, at kendskab og indsigt i al menneskelig viden 

ville være en voldsom kraft, som kunne igangsætte en strålende fremtid for menneskeheden.

Oplysningstankerne blev formuleret forskelligt i en række europæiske lande, men nøglebegreberne 

var et langt stykke ad vejen ”frihed” og ”myndighed”. Redskaberne til at skabe indhold i disse 

begreber skulle være at skabe anderledes mennesker gennem opdragelse, uddannelse og almindelig 

oplysning om tidens fremskridt især inden for natur- og samfundsvidenskaberne.

Hvis sådanne ændringer skulle gennemføres ville det være nødvendigt at kræve, at alle 

begrænsninger i tanke-, ytrings-, religions- og trykkefrihed skulle ophæves. I samtiden blev disse 

radikale forestillinger ikke mindst en udfordring for de enevældige styreformer og for de kirkelige 

magthaveres monopol over den religiøse forestillingsverden.

”Den Store Franske Encyklopædi”, der blev udgivet i årene 1751-1772, var det tydeligste eksempel 

på tidens tro på oplysningens og den kritiske fornufts betydning. Encyklopædien forsøgte i lange og 

grundige artikler at give en samlet og systematiseret beskrivelse af al menneskelig viden gennem 

at skildre samtidens videnskab, kunst og håndværk. Encyklopædien blev herigennem forløberen for 

eftertidens leksika og vidensformidling.

Den franske Revolution

I samtiden var Den franske Revolution og dens idealer både et forbillede og et skræmmebillede overalt i Europa.
Et forbillede, fordi revolutionens resultater understregede, at oplysningstidens tanker om frisættelse af folket 
kom tydeligt til udtryk i bl.a. Erklæringen om menneskerettighederne fra august 1789. Udgangspunktet for 
erklæringen var dobbelt. Dels en forestilling om, at folket suverænt udgjorde statsmagten, dels ideerne om “at alle 
mennesker fødes og forbliver frie og lige i rettigheder”, og at disse rettigheder er “frihed, ejendomsret, sikkerhed 
og ret til modstand mod undertrykkelse.”
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Skræmmebilledet var de totale omfordelinger af rettigheder, magt og ejendomsforhold, som fulgte i kølvandet på 
Den franske Revolution.

Enevælden i Europa

De voldsomme begivenheder og bølgen af samfundsforandringer i Frankrig under revolutionsårene, herunder 
også henrettelsen af Ludvig 16. og dronning Maria Antoinette, skabte vild panik blandt de enevældige monarkier 
i resten af Europa.

Udenrigspolitisk medførte udviklingen i Frankrig fælles fodslag blandt monarkierne for gennem krige og alliancer 
at forsøge at inddæmme de revolutionære tanker mest muligt.

Indenrigspolitisk medførte angsten for “den franske syge” stramninger, der skulle forhindre ethvert tilløb til uro. 
Hemmeligt politi og et net af stikkere skulle holde et øje på hver finger for at forhindre enhver form for kritik af 
kongemagt og kirke i at komme til udtryk.

I Danmark, hvor man med Struenses reformer i 1770-72 havde fået indført trykkefrihed og afskaffet censuren, 
blev tingene igen strammet til. Fra 1799 blev der givet faste regler for, hvad der måtte trykkes, og få år senere blev 
denne forordning strammet, så aviser og politiske skrifter inden udgivelse skulle forhåndscensureres af politiet. 

En nation fødes

Fra 1600-tallets begyndelse kom Nordamerika mere og mere i europæernes søgelys. Store grupper af indvandrere 
søgte her et fristed for religiøs og politisk forfølgelse eller var på jagt efter muligheder, som kunne forbedre deres 
sociale og økonomiske situation.

Efter afslutningen af krigene mellem Frankrig og England i 1760’erne blev kolonierne i Nordamerika de facto en 
del af det britiske imperium.

Kolonisterne reagerede voldsomt mod Englands tiltagende dominans, og inspirationen til modstanden blev 
ikke mindst oplysningstidens ideer om frihed og folkenes selvbestemmelsesret. Blandt de “self-made” nybyggere 
lå disse tanker ikke fjernt, og i takt med de engelske stramninger – øgede skatter og restriktioner for import 
og eksport – kunne mænd som fx Benjamin Franklin og Georg Washington formulere principperne for en 
kommende selvstændig nation.

Frihedskrigen 1776-1789 blev en blodig affære, men grundlaget for Amerikas Forenede Stater, USA, blev lagt 
fast med Uafhængighedserklæringen 1776 og USA’s forfatning 1787, som begge er udtryk for store dele af det 
tankegods om menneskers rettigheder og samfundenes indretning, der blev formuleret gennem oplysningstiden. 
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Om undervisningen

Indledningsvis kan lærer / elever i fællesskab drøfte, hvordan det “gamle” Europa var indrettet i tiden før Den 
franske Revolution – store forskelle mellem rige og fattige, stændersamfundet, den enevældige kongemagt, 
forfølgelse af anderledes tænkende osv.
  
Med afsæt i dette signalement kan hovedvægten i undervisningen lægges på opdagelsen og koloniseringen af 
Nordamerika, hvor de første bosættelser (Mayflower-kolonisterne, Virginia m.fl.) hurtigt blev efterfulgt af et 
hastigt stigende antal forfulgte og fordrevne fra hele Europa. 

Det vil være oplagt at dele denne del af projektet i to spor – de oprindelige folk og de hvide nybyggere. 
Grupper beskriver indianerstammernes levevis, kultur, religion, samfundsstrukturer osv. Andre prøver at skabe 
et overblik over, hvordan nybyggerne prøvede at tilpasse sig til de nye vilkår – landbrug, pelsjagt, kravene til 
familiens overlevelse osv.

Næste fase kan så være kulturmødet mellem den oprindelige og den nye verden – fra fredelig sameksistens til 
voldsom konflikt. Eleverne kan her arbejde med forskelle i tankesæt og levevilkår og prøve at belyse, hvorfor 
mødet måtte udvikle sig tragisk.

Afslutningsvis kan eleverne arbejde med årsagerne til, at kolonisterne kom i konflikt med moderlandet og 
processen, der førte frem til USA’s selvstændighed. 

 
Intern evaluering

Det er en vigtig forudsætning for elevernes arbejde med udviklingen i Nordamerika, at de er bekendt med dele af 
områdets geografi – natur, bjerge, floder, navnestof osv. Herunder, at de ved hjælp af historisk atlas får et overblik 
over de første bosættelser og udviklingen frem til etableringen af de 13 kolonier og uafhængigheden i slutningen 
af 1700-tallet.

Eleverne forberedes på, at de i deres arbejde skal afslutte med forskellige slags fysiske projekter, som de skal 
inddrage de andre i. Det kan ske gennem en række mindre aktiviteter som konkurrencer og spil. Fx memory-
kort, “13-rigtige”, “hvor ligger?”, “sæt navne på billeder” osv.

Fremlæggelserne kan foregå i sammenhæng med udstillinger, plancher, modeller, vægkort, præsentation af 
illustrerede tidstavler, billedserier på PowerPoint, dramatiseringer, hørespil mv.

Som en slags opsamling vil det være relevant, at klassen som helhed prøver at formulere, hvorfor mødet mellem 
indianerne og de hvide udviklede sig, som det gjorde. I den sammenhæng er det også vigtig, at forholdene i dag 
for indianerne i dag inddrages.  
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Elevaktiviteter

4 Hvorfor blev de enevældige konger i Europa vildt forfærdede over, hvad der skete under Den franske 
Revolution? Bed jeres kammerater om at skrive en liste over de ting, som kongerne var bange for. Du / I skal 
skrive forklaringerne på tavlen og styre diskussionen om, hvilke forklaringer, der er de vigtigste.

Menneskerettighedserklæringen fra 1789 var grundlaget for Den franske Revolution. Brug søgeordet 
“Menneskerettighedserklæringen 1789” og find teksten, som er oversat til dansk. Diskutér i grupper, 
hvad det er for rettigheder, som det franske folk fik med denne erklæring

4 Få jeres lærer til at hjælpe jer med at finde ud af, hvad der står i den danske Grundlov (kapitel VIII) om 
danskernes rettigheder. 

4 Indianerne blev hele tiden tvunget væk fra deres land, efterhånden som de hvide nybyggere skulle bruge mere 
jord til deres landbrug. 

4 En indianerhøvding fortæller her om, hvordan den hvide mand aldrig kunne få nok:
“… Den indre stemme som taler med de døde, siger til mig, at der indtil for nylig ikke var nogen hvid mand i 
denne del af verden. Alt tilhørte den røde mand, der var anbragt her af Den store Ånd.
Engang var vi et lykkeligt folk. Siden blev vi påført elendighed og ulykker af den hvide mand, som aldrig er 
tilfreds, men hele tiden vil have mere.
For at stoppe dette djævelskab, må alle røde mænd forene sig i kravet om lige ret til jorden. Sådan var det til at 
begynde med, og sådan burde det stadig være.
For jorden blev aldrig delt, men tilhører alle, som vil bruge den.”

Fortæl med dine egne ord om, hvad det er, høvdingen taler om.
Hvem havde retten til jorden? – som indianerne så det, som de hvide mænd så det?

4 Mange hvide mænd levede som pelsjægere i de områder, hvor indianerne altid havde boet. En af disse jægere 
fortalte om, hvordan indianerne jagede:

“…They killed animals only in proportion as they had need of them. 
They never made an accumulation of skins of moose, otter, beaver, or others, but only sofar as they needed them 
for personal use.”

Oversæt teksten og fortæl med dine egne ord om indholdet.
Hvordan tror du, at de hvide pelsjægere jagede i forhold til indianerne? 

4 De hvide betragtede indianerne som blodtørstige vilde, der myrdede og skalperede uskyldige mennesker, hvis 
de fik chancen. Spørgsmålet er, om de hvide var meget bedre.
I 1763 overfaldt en gruppe hvide mænd nogle indianere, der havde søgt tilflugt i et hus. Beretningen stammer fra 
et øjenvidne til overfaldet:
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“… Disse rasende og grusomme mænd brød ind i huset. Da de stakkels indianere så, at de ikke kunne undslippe 
og ikke havde nogen våben til at forsvare sig med, klumpede de sig sammen med de små børn i armene.
Indianerne faldt på knæ og bønfaldt mændene, mens de sagde, at de aldrig havde gjort de hvide noget ondt. 
Mens de knælede, blev de alle hakket brutalt ned. Hver eneste mand, kvinde og barn blev myrdet med koldt 
blod!
De myrdede blev herefter slæbt ud foran huset og fik lov til at ligge i deres eget blod, indtil nogen andre gravede 
en grav og dækkede ligene til. 

Tror I, at denne begivenhed blev tegnet eller kom i avisen? Tror I, at mændene blev straffet? Begrund jeres svar. 
Den amerikanske general Philip Sheridan kæmpede i mange år mod indianerne. Man fortæller, at han engang 
sagde sin mening om indianerne på denne måde: “Den eneste gode indianer – er en død indianer!” Andre mener 
dog, at han i virkeligheden brugte disse ord: “De eneste gode indianere, som jeg nogensinde har set, var døde!” 
Diskutér om der er forskel på, hvordan man kan forstå de to sætninger?

4 Billedet her viser indianere, der overfalder en nybyggerfamilie. 
Lav et hørespil, hvor I med ord, lyde og musik fortæller om, hvad der 
skete før, under og efter det billede, som tegneren har tegnet.
Prøv at fortæl om, hvem tegneren holder med. Hvad bygger du det 
på?

4 De hvide påstod, at indianerne var primitive og vilde mennesker, der levede et liv nærmest som dyr. Men 
passer det?
Find ud af, hvordan livet var blandt indianerne – deres familieliv, opdragelse, boliger, religion, jagt, jagtdyr og 
krig. Brug biblioteket eller nettet til at finde oplysninger. Lav plancher, udstilling eller billedserier, hvor I fortæller 
om fx en indianerstamme på prærien.

4 Lav foredrag om kendte amerikanere fx Georg Washington, Benjamin Franklin, Daniel Boone, Thomas 
Jefferson. Find oplysninger på nettet eller på biblioteket.

4 Hvordan lever USA’s indianere i dag? Brug biblioteket eller nettet med søgeord som “indianerreservater”. Lav 
jeres egen avis, hvor I beskriver forholdene for det indianske mindretal i vore dage.
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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

©Morten Buttenschøn



7/8

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

1700-TALLET       STORMEN PÅ BASTILLEN

“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.
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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.   
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