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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.

De store landboreformer

Forordningen om stavnsbåndets ophævelse 1788 er en del af de store landboreformer, der forandrede det danske 
samfund hen imod slutningen af 1700-tallet.

De fremskridtsvenlige dele af borgerskabet og de højeste kredse i adelen var alle inspireret af oplysningstidens 
tanker om viden og fornuft som væsentlige drivkræfter i samfundsudviklingen. På en række godser var der 
fra midten af århundredet eksperimenteret med nye dyrkningsformer og mindre forandringer i bøndernes 
rets- og ejendomsforhold. Der var så småt ved at være en forståelse for, at tiden var ved at løbe fra de ældgamle 
dyrkningsformer med trevangsdrift og opdelingen af landsbyens marker.
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Alligevel havde reformiveren svært ved at slå igennem, fordi en væsentlig del af godsejernes arbejdskraftbehov blev 
dækket af bøndernes hoveri. Og hoveriet var sikret af stavnsbåndet, der betød, at bønderne var bundet til godset, 
fra de var fire, til de var 40 år. Sammenhængende hermed var også udskrivningen til landmilitsen, der var knyttet 
til godsejerne, der skulle stille med én soldat for hver 60 tdr. hartkorn. Samtidig var de ledende kredse, ikke 
mindst kongemagten, opskræmt af perspektiverne fra Struenses reformer, som i oplysningstidens ånd var blevet 
hastet igennem.

Tanken om nødvendige reformer var dog sået, men der skulle ydre omstændighed til, før reformkræfterne for 
alvor fik vind i sejlene.

Baggrunden for reformerne blev de prisstigninger på landbrugsprodukter, der så småt begyndte fra midten af 
1700-tallet. Herved blev det økonomisk attraktivt for godsejerne, fæstebønderne og statsmagten at overveje 
ændringer til en forøgelse af landbrugsproduktionen. 

Englands storhedstid

Det store marked for dansk landbrugsproduktion blev det engelske marked. Englænderne havde godt nok selv 
gennemført en større landbrugsomlægning fra midten af århundredet, men en stigende befolkning og den 
voldsomme folkevandring fra landet til byerne, hvor den hastigt voksende industri havde brug for masser af 
arbejdspladser, skabte problemer. 

Behovet for mad kunne slet ikke dækkes af Englands egenproduktion, så behovet for import af landbrugsvarer 
steg og hermed også priserne.

I 1700-tallets anden halvdel var England ubestridt verdens stærkeste nation. Engelsk produktion af billige 
industrivarer og monopollignende tilstande for handelen satte ekstra skub i koloniseringen af store dele af resten 
af verden.

Det sidste store område for engelsk kolonisering var det ukendte Australien, der blev interessant for englænderne 
efter James Cook’s opdagelsesrejser i Stillehavet. I begyndelsen benyttede englænderne det australske fastland som 
en oversøisk fangelejr til aflastning af de engelske fængsler. Tidligere var straffefanger eksporteret til de engelske 
kolonier i Amerika, men med den amerikanske frihedskrig og USA’s løsrivelse var den mulighed udelukket. 
Behovet for at slippe af med uønskede personer så bekvemt langt væk som muligt eksisterede dog stadigvæk, og 
her blev Australien en oplagt løsning!

Det varede dog ikke mere end nogle få årtier, før det viste sig, at den nye koloni blev en glimrende forretning og 
en vigtig del af det britiske imperium.

At den engelske ekspansion i sit kølvand medførte en næsten fuldstændig udryddelse af den australske 
urbefolkning, aboriginals, vakte ikke den store bestyrtelse i oplysningstidens Europa. “Frihed” og “myndighed” 
hørte til blandt oplyste folkeslag. Ingen havde dengang fantasi til at forestille sig, at primitive og uoplyste indfødte 
kunne være omfattet af oplysningstidens tankegods!  
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Om undervisningen

Det engelske verdensherredømme i anden halvdel af 1700-tallet var for en stor dels vedkommende betinget af to 
væsentlige forudsætninger nemlig forspringet, når det gjaldt industrialisering og Englands overlegenhed til søs.
Afsættet til arbejdet med “Udkig fra Historiekanon – Stavnsbåndets ophævelse” kan være, at eleverne går i 
dybden med de to ovenstående problemstillinger. 

Hvad var det, der skete i England i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet: Dampmaskinen, 
udbygningen af landets infrastruktur, omlægningen af landets tekstilindustri osv. 

I grupper kan eleverne vælge at fokusere på særlige opfindelser, den praktiske anvendelse af disse opfindelser, 
oversøiske markeder i kolonierne osv. 

Det andet hovedproblem kan undersøges ved, at eleverne finder ud af, hvor de engelske kolonier lå rundt 
omkring i verden, vigtigheden af at kunne beskytte både kolonierne og sejlruterne. I sammenhæng hermed kan 
eleverne ved hjælp af nettet og håndbøger arbejde med flådens størrelse, skibstyper, bevæbning osv.
Indledningen til arbejdet med Australien bør tage afsæt i, at eleverne bruger tid på at arbejde med forskellige 
elementer af verdensdelens geografi – klima, plantevækst, terræn osv.

Det lange udkig til Australien rummer mange muligheder for elevernes arbejde med fx Australiens 
opdagelseshistorie, fangekoloniens første år og udviklingen frem mod, at kolonien bliver en gevinst for den 
engelske økonomi.

Vigtig er også historien om aboriginernes skæbne fra de første møder frem til den næsten totale udslettelse. I 
den sammenhæng er det oplagt at lade eleverne diskutere begreber som racisme, menneskesyn, folkemord både i 
tilknytning til fortiden og i forhold til nutidens opfattelse.  

Intern evaluering

I forbindelse med gruppernes arbejde er det vigtigt fra starten at understrege, at de i deres formidling / 
fremlæggelse skal præsentere et eller flere produkter i relation til deres emne. En af delene kan bestå i, at de 
udformer spil og konkurrencer, hvor de udfordrer deres kammerater på viden om emnet – brætspil, “hvem ved 
hvad?”, geografiske konkurrencer mv.

I forbindelse med de enkelte delemner skal der også udarbejdes “fysiske” objekter i form af vægkort, tidstavler, 
plancher, modeller, billed- og lydpræsentationer osv. Her er det vigtigt, at eleverne vænnes til at inddrage 
forskellige IT-redskaber i deres fremlæggelse.

Afslutningsvis kan eleverne på baggrund af et mindre rollespil om forholdet mellem de hvide og de vilde få 
lejlighed til i plenum at få gennemdrøftet, hvorfor der dengang og nu findes en række myter og fordomme, når 
det drejer sig om “dem og os”! 
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Elevaktiviteter

4 Snak med fysiklæreren om, hvordan en dampmaskine virker. Måske findes der legetøjsmodeller, som I 
kan vise for klassen. Diskutér også, hvorfor denne maskine betød en revolution i datidens samfund. Hvad blev 
dampmaskiner brugt til? Brug nettet, biblioteket eller bøger om teknikkens historie.

4 Sømanden Watkin Tench skrev om forholdene i den nye koloni, 1789:
“It is now long since we have heard from home that our clothes are worn threadbare, We begin to think the 
mother country has entirely foresaken us.
Famine is starring us in the face. 56 grams of pork is the allowance of animal food for four-and-twenty hours, 
and happy is the man that can kill at rat or crow to make him a dainty meal.
I dined most heartily the other day on a fine dog.”

Oversæt denne tekst – hvad fortæller den om.

4 Forholdene i de første år i Australien var forfærdelige for kolonisterne. På hvilken måde kunne disse 
levevilkår komme til at betyde noget i mødet med de indfødte?

4 Find denne plakat i bogen. 

På denne måde forsøgte de engelske myndigheder at overbevise de tasmanske indfødte om, at alle stod lige for 
loven.
Beskriv tegneserien med jeres egne ord.
Find ud af, om virkeligheden svarede til det budskab, plakaten viser.
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4 Omkring år 1800 udtalte en officer, der var med til koloniseringen af Australien følgende om de indfødte 
aboriginals:

“Jeg vil påstå, at blandt alle levende væsener findes der intet grusommere og farligere end de vilde naturfolk. Jeg 
har bestræbt mig på at stimulere deres nysgerrighed, at lære de følelser at kende, som kunne vække deres sind, men 
fandt hos disse naturens børn ikke andet end onde tilbøjeligheder. Og de er alle desto farligere, fordi de langt 
overgår europæerne i legemlig styrke.
På mindre end et kvarter har jeg set dem skifte fra barnlig henrykkelse til det dybeste mismod, fra fuldstændig ro 
til det største raseri, og i næste øjeblik udbryde i ubehersket latter.
De gjorde altid indtryk på mig af at nære farlige og svigefulde tilbøjeligheder.”

Beskriv med jeres egne ord, hvad det er, officeren fortæller om.
Hvilke grunde kan der være til, at han har disse holdninger til de indfødte?
Er der også i vore dage folk, der har disse holdninger? Hvorfor?

4 Australiens urbefolkning hedder “aboriginals”. Prøv at finde oplysninger om dem på biblioteket eller på 
nettet. Lav udstillinger, PowerPoints, billedserier, hvor I fortæller om deres kultur, dagligliv, jagt osv. 
Find også ud af, hvordan aboriginals lever i vore dages Australien? Er der problemer?

4 Lav en fiktiv rejse til Australien. Udgiv en rejsebrochure, hvor I fortæller om landet, mennesker og natur. Lav 
et særligt afsnit om de ting og steder, som det er et “must”, at turisterne besøger. Hvad vil en sådan rejse koste?
Kontakt rejsebureauer og brug aviser, reklamer, nettet osv. til at finde oplysninger.

4 Lav vidensspil, hvor I kan teste hinanden i klassen – eller forældres og andre voksnes viden om Australien. 
Prøv fx at lave en undersøgelse af, hvad der er det første, folk kommer til at tænke på, når de hører navnet 
“Australien”. Skriv disse ting ned. Hvis I spørger folk på gaden eller i supermarkedet, så fortæl dem, at I er i gang 
med et projekt om Australiens historie. Hvad viser jeres undersøgelse om folks viden?

4 Det australske flag er blevet ændret flere gange. Hvordan ser det ud i dag? Hvad betyder farver og symboler? 
Prøv på nettet om I kan finde ud af, hvordan Australiens flag har set ud før i tiden. Vis billeder og forklar de 
andre om, hvorfor flaget er blevet ændret.

4 Sangen “Waltzing Matilda” er blevet kaldt Australiens folkelige nationalsang. Få jeres musiklærer til at hjælpe 
jer med at synge den. I kan også finde melodi og tekst på nettet. Sangen indeholder mange mærkelige ord, men 
prøv sammen med jeres engelsklærer at lave en oversættelse.
Find forskellige indspilninger fx på YouTube.
Hvad hedder Australiens officielle nationalsang?

4 Australien dyreliv er på mange måder forskelligt fra dyrelivet andre steder. Lav en udstilling af nogle dyr, 
planter, fisk som er specielle for Australien. Brug biblioteket, opslagsværker og nettet. Hvilke forskelle er der? 
Hvordan kan man forklare disse forskelle?

4 En dansker har bygget et verdenskendt bygningsværk, som ligger i byen Sydney i Australien. Hvad er det for 
en bygning? Hvad hedder arkitekten?
Prøv at finde ud af historien bag ved dette bygningsværk. I kan også finde billeder i bøger og på nettet.
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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
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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
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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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