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Hvad er historie?



Hvad er historie?
Historie er mere end gamle mænd og endeløse krige. Historie har ikke altid en facitliste,
men er meget afhængig af øjnene, der ser. Faktisk kan man sammenligne historiefaget
med en detektivopgave, hvor man forsøger at finde ud, hvad der er sket og hvorfor.
Nedenfor ses to forskellige kilder (et ord man bruger meget i historie) - kan vi mon finde
ud af, hvad der er sket?   

Kilde 1 og 2: Brøndby og FC Københavns twitter-konto
 

Brøndby møder FC København. Efter 21. minutter sker der noget, men hvad? 

Hvordan beskrives tacklingen på de to twitter-kontoer? 
Hvad er de to twitter-kontoer enige om?  

Du kan skrive dine svar her:

Og nu til noget helt andet - også alligevel. På næste side ser du også to kilder. Begge
handler om den danske konge Christian 4. Han var konge i Danmark fra 1588 til 1648,
men var han en god konge?

Hvordan beskrives Christian 4. i de to kilder?
Hvorfor tror du, at de to kilder er så forskellige?
Er der noget de to kilder er enige med hinanden i?  

Du kan skrive dine svar her:
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Børnenes Fædrelandshistorie.
Skrevet af Johan Ottosen i 1911.

Christian 4. var en modig og
stærk mand. Christian 4. havde
en klar forstand. Christian 4. var
virksom og tapper. Han er den
konge, som både nordmændene
og danskerne har holdt mest af. 

Men han tog sig for meget på.
Han ville gøre alting selv, og han
blandede sig ofte i udenlandske
forhold…
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Kilde 3 og 4: Uddrag af to historiebøger om Christian d. 4.

Christian 4. – en europæisk statsmand. 
Skrevet af Steffen Heiberg i 2006.  

    ”rethaverisk og påståelig”, ”kunne 
    være groft uhæderlig, ”dumstædig", 
    ”kunne være utrolig smålig, var
 ofte lusket, snæversynet og  for-
dømmende”. 

I forhold til andre mennesker var 
han oftest mistænksom. Han troede
ikke, at folk omkring ham kunne 
udføre noget fornuftigt på egen hånd. 
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Kilde 5

Man skal høre meget før ørene falder af, men. Man kan også læse meget, hvor man
tænker, at sådan noget kan man da ikke skrive! Nedenfor ses en kilde, men hvor tror du
den kommer fra og hvornår er det skrevet? Skriv dit bud ovenfor.  

Negrene er høje af vækst, mørkebrune med flad
næse, tykke læber og uldhår. Mændene går kun i krig
og på jagt eller tilbringer tiden med at drive, ryge og
pynte sig. Alle negre sætter pris på smykker og broget
pynt. 

Hver landsby har sin høvding. Undertiden kan en
høvding også undertvinge sine naboer, men ordnede
stater findes ikke. Negerfolkene står på et lavt
kulturtrin. Skriftsprog kender de ikke, derimod er
menneskeofringer meget almindelige.   
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Kilde 6 og 7 – Lenin taler til folket

På billedet ser du bl.a. Lenin. Han var leder i Sovjetunionen (nu Rusland) frem til sin død
i 1924, hvorefter Josef Stalin overtog magten. På billedet holder Lenin en tale på
Teaterpladsen i landets hovedstad, Moskva.  

Se godt på de to billeder. Hvilket af billederne er manipuleret? 
Hvorfor tror du, at billedet er blevet manipuleret? 

Kender du eksempler på billedmanipulation fra historien eller nutiden – hvis ja, skriv dine
eksempler nedenfor: 

Du kan skrive dine svar her:


