Slapt og skarpt i historie
Skemaet er udarbejdet af Morten Lassen, KVUC. Det er inspireret af lignende skema til religion
udarbejdet af religionslærergruppen på Silkeborg Gymnasium.

Slapt

Skarpt

Smal viden

Detaljeret viden

Hitler kom til magten på grund af dårlig
økonomi

Der var mange faktorer som lå til grund for
Hitlers vej til magten, blandt de vigtigste kan
nævnes nederlaget i 1. verdenskrig
(dolkestødslegenden), krakket i 1929 og den
høje arbejdsløshed samt manglende
demokratisk erfaring og svigtende opbakning
til Weimarrepublikken.

Grundloven blev skrevet i 1849 og er et vigtigt
lovdokument

Grundloven blev skrevet i 1849 og markerer at
oplysningstanker om bl.a. frihed og folkets
medbestemmelse på det tidspunkt var med til
at gøre en ende på den enevældige
kongemagt. Magten var nu delt imellem
kongen og Rigsdagen, der bestod af et
Landsting og et Folketing.

Paratviden (At…)

Analytisk anvendelse (Fordi…)

Oliekrisen rammer verdenssamfundet i 1973

Oliekrisen afslutter 1960’ernes højkonjunktur
og medfører arbejdsløshed og politisk uro

Den industrielle revolution startede i England

I England var forudsætningerne for den
industrielle revolution meget bedre end i f.eks.
Frankrig. Man havde et politisk klima, hvor der
blev fokuseret på at erhvervsdrivende skulle
have bedre muligheder. Samtidig så man her
høj grad af samarbejde imellem
erhvervsdrivende og opfindere.
Kulforekomster i England og i det britiske
imperies kolonierne verden over gav let
adgang til ressourcer, og med den britiske
sømagt kunne varerne nemt transporteres og
forsvares

Manglende præcision

Præcision

Nationalisme er noget med at elske sit flag og
sit land

Nationalismen opstår i kølvandet på Den
Franske Revolution, og der er tale om
et ’forestillet fællesskab’, som er baseret på
fælles sprog, historie og kultur.

I renæssancen kunne man godt lide gamle
tænkere

Renæssance betyder genfødsel, og det var den
romerske og græske antiks kultur, man
ønskede at skabe en forbindelse til, da denne
blev betragtet som en gylden æra i
menneskets historie”

Manglende tekstnærhed i analysen

Tekstnærhed i analysen

Et sted i teksten står der …

Man kan se et eksempel på side 8…

Han skriver, at stormen på Bastillen …

Adelsmanden Chateaubriand skriver i sine
erindringer fra 1849, at …

Der står noget om menneskets betydning i
teksten…”

Ordet ’menneske’ optræder seks gange i de
første to afsnit, hvilket understreger, hvor
centralt begrebet er i teksten

Manglende saglighed

Saglighed

De danske Østfrontsfrivillige var über-nazister

Mange af de danske østfrontsfrivillige var
overbeviste nazister, men flere af dem
betragtede sig først og fremmest som
nationalkonservative, der ville redde Europa
fra bolsjevismen (kommunismen).

Jeg synes reformationen gav et nyt
menneskesyn

Man kan argumentere for, at der med
reformationen fulgte et nyt menneskesyn

Manglende refleksion

Refleksion

Der står i bogen, at renæssancen sætter
mennesket i centrum

Det kan diskuteres hvor stort et brud
renæssancen var med middelalderen, for selv
om det er humanismens gennembrud, så
spillede slægten fortsat en altafgørende rolle.

Teksten er avisartikel om arbejdernes vilkår

Teksten er en avisartikel fra bladet Socialisten
og er skrevet af Lou Pio, der grundlagde den
danske arbejderbevægelse. Begge dele peger
altså på at vi skal være meget opmærksom på
tendens.

