Historieforløb om slaveri

Slaveri gennem tiden
Klassetrin: 1.g og 2. g
Fag: Historie A-niveau
Verdensmål: Mål 8: Anstændige job og økonomisk vækst
Overordnede faglige mål:
Gennem tre synkrone nedslag på slaveri gennem tiden har forløbet fokus på at videreudvikle elevernes
historiske viden og stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå
forståelse af den komplekse verden, de lever i.
Overordnet kernestof:
Menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv samt historiefaglig metode.
Kompetenceområder:
Globale og digitale kompetencer
Kort skitsering af indholdet i forløbet:
Dette forløb forholder sig tematisk til emnet slaveri gennem tre synkrone nedslag i historien. Først
arbejdes der med slaveri i Romerriget, dernæst den transatlantiske slavehandel og den nordamerikanske
plantagedrift og til sidst moderne slaveri i forskellige former. På denne måde får eleverne viden om to
forskellige historiske perioder og bliver trænet i at perspektivere til nutiden. Eleverne får samtidig viden
om verdensmål 8 og målets relevans og aktualitet i et globalt perspektiv.
Igennem hele forløbet er der fokus på det basale kildearbejde og træning af bevidsthed om forskellen på
de tre taksonomiske niveauer, hvorfor forløbet egner sig bedst til de første år i gymnasiet.
Forløbet kan bruges til at dække den del af kernestoffet, som har hovedvægt på tiden før 500.

Oversigt over faglige mål:
Fag/emne

Kompetencer /kernestof

Faglige mål

Verdensmål

Verdensmål 8: Anstændige job og
økonomisk vækst

Eleverne skal:
o Kende verdensmål 8 og delmål 8.7
o Forholde sig til og diskutere slaveri
som historisk og nutidigt fænomen.
o Reflektere over samspillet mellem
nutid og fortid, samt mennesket som
historieskabt og historieskabende.

Delmål 8.7: Afskaf moderne slaveri,
menneskehandel og børnearbejde.

Globale
kompetencer

Forståelse af de mange globale
sammenhænge, som præger verden i
dag, og indsigt i de rettigheder og

Eleverne skal:
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handlemuligheder, eleverne har som
globale medborgere.

o

o

Sætte sig ind i, forholde sig til og
diskutere slaveri som et globalt
historisk og nutidigt fænomen
Få forståelse for hvordan vores
historiske bevidsthed er et centralt
element i vores anskuelse af nutidige
problemstillinger

Digitale
kompetencer

Informationssøgning og kildekritik

Eleverne skal:
o Researche på egen hånd og forholde
sig kritisk til de anvendte kilder.

Historie

o

Eleverne skal:
o Redegøre for centrale udviklingslinjer
og begivenheder i Danmarks,
Europas og verdens historie
o Redegøre for sammenhænge mellem
den lokale, nationale, regionale,
europæiske og globale udvikling
o Analysere eksempler på samspillet
mellem mennesker, natur, kultur og
samfund gennem tiderne
o Reflektere over samspillet mellem
fortid, nutid og fremtid samt over
mennesket som historieskabt og
historieskabende
o Anvende en metodisk-kritisk tilgang
til at udvælge og analysere historisk
materiale, herunder eksempler på
brug af historie
o Opnå indsigt i, hvordan historiefaget
kan medvirke til at forstå og løse
problemer i nutiden
o Formidle og remediere
historiefaglige problemstillinger
mundtligt og skriftligt og begrunde
de formidlingsmæssige valg
o Demonstrere viden om fagets
identitet og metoder.

o

o

o
o
o

Hovedlinjer i Danmarks, Europas
og verdens historie fra antikken til
i dag
Forandringer i levevilkår,
teknologi og produktion gennem
tiderne
Demokrati, menneskerettigheder
og ligestilling i nationalt og globalt
perspektiv
Globalisering
Historiebrug og -formidling
Historiefaglige teorier og
metoder.

Indledende bemærkninger/vejledning til forløbet
Det meste af materialet, der er brugt i dette forløb, findes i forskellige historiske grundbøger. Det vil
være muligt at finde tilsvarende materiale i andre, lignende grundbøger.
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Det er muligt at gå mere i dybden med de forskellige tidperioder eller inddrage endnu et synkront
nedslag, hvis forløbet skal strække sig over længere tid.
Arbejdsspørgsmål til de forskellige moduler ligger bagerst i dette dokument som bilag.

Udfoldet lektionsplan:
Aktivitet

Romerrigets samfund







Begynd med en fælles snak i klassen: Er der
nogen, der har set ruiner eller andre levn fra
Romerriget? Hvor/hvad? Kig på et kort over
Romerriget og tal om, hvor stort det var. Hvordan
rejste man rundt? Hvordan kom informationer
rundt?
Læreren holder et kort oplæg om Romerriget
baseret på s. 75-80 i Grundbog til historie
Eleverne arbejder i par med spørgsmål til s. 80-86
i Grundbog til historie (Bilag 1)
Eleverne skriver svar på tavlen, og læreren samler
op.
Eleverne udarbejder en tidslinje over Romerriget







Vi ser filmen om slaver, og eleverne svarer på
spørgsmål imens (Bilag 2).
Opsamling på filmen
Klassen deles i to, og hver halvdel arbejder med
hver sin kilde. De besvarer arbejdsspørgsmålene.
(Bilag 3 og 4)
Eleverne fremlægger overfor hinanden i matrixpar.
Fælles opsamling i klassen med særligt fokus på,
hvordan synet på slaver var.





Peter Frederiksen et al.: Grundbog
til historie. Fra Oldtid til
Enevældens Tidsalder. Systime,
2008. S. 75-86.

Som lektie læser eleverne kilderne
”Tacitus om drabet på Pedanius
Secundus” og ”Cato om en
godsejers opgaver” fra Carl Johan
Bryld: Verden før 1914, Systime
iBog
Filmen om slaver:
https://verdenfoer1914.systime.dk
/index.php?id=264
Arbejdsspørgsmål i bilag 2-4

1

Gladiatorer

Materialer

Arbejdsspørgsmål i bilag 1.

1

Slaveri i Romerriget


Antal
lektioner
1
(90 min.)

Vi ser filmen om gladiatorkampe og snakker
efterfølgende om spørgsmålene til filmen (Bilag 5)
Vi læser ”Seneca om gladiatorkampe” sammen og
taler om, indhold, afsender, tendens, kontekst.
Se på billeder af Colosseum. Hvem har været der?
Lad eleverne fortælle eller undersøge.

”Seneca om gladiatorkampe” fra
Carl Johan Bryld: Verden før 1914,
Systime iBog
Arbejdsspørgsmål i bilag 5
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2-3

Den transatlantiske slavehandel og de
amerikanske slaver



Læreroplæg om den transatlantiske slavehandel
mm.
Vi ser filmen 12 Years A Slave

Eleverne læser om slaveriet i
Nordamerika på s. 17-21 i
Adriansen et al.: Fokus 2, Fra
Oplysningstid til Imperialisme,
Gyldendal, 2012
Steve McQueen (instr.): 12 Years A
Slave, 2013. Kan bl.a. findes på
Filmstriben.

1

Film som historiske kilder



Elever arbejder i grupper med spørgsmål til filmen
(Bilag 6)
Der samles op med en fælles diskussion af
fiktionsfilm som historiske kilder – hvordan kan de
bruges?

Projektarbejde om moderne slaveri




Eleverne læser artikel som lektie
https://www.kristeligtdagblad.dk/udland/den-virkeligehistorie-om-slaven-fra-oscarvindende-film
Arbejdsspørgsmål i bilag 6
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S. 163-173 i Johnny Thiedecke:
Slaveri fra Oldtid til Nutid.
Pantheon, 2012.

1

Læs om verdensmål nr. 8:
https://www.verdensmaalene.dk/
maal/8

Eleverne arbejder selvstændigt med
gruppeprojekter. Fokus på forskellige
taksonomiske niveauer.
Klassen deles i 5 grupper, og hver gruppe arbejder
med hver sin kilde (tekst 94, 95, 96, 97 og 98 i
Thiedecke). Alle arbejder med følgende spørgsmål
til materialet:
Hvad er moderne slaveri?
 Redegør for de forskellige former for slaveri i
dag og deres omfang. (Her skal de bruge
teksterne fra lektien).
 Analyser kilden. Brug relevante kildekritiske
spørgsmål og slut af med at overveje kildens
brugbarhed i forhold til at kunne svare på
problemstillingen.
Produktkrav: 5-7 minutters fremlæggelse, som
støttes op af noget visuelt, fx prezi, powerpoint,
planche.

Opsamling på forløbet – komparativ analyse




Eleverne arbejder sammen i par om en
komparativ analyse (Bilag 7) af slaveri gennem
tiden
I nye par fremlægger de deres analyser og
diskuterer spørgsmålet: Giver det overhovedet
mening at snakke om slaveri som et ensartet
fænomen gennem historien?

Skema til komparativ analyse i
bilag 7
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Dernæst deles klassen i to dele. Vi skal diskutere
spørgsmålene: Hvorfor er slaveri ikke fuldstændigt
afskaffet i dag? Hvorfor indgår det f.eks. i et af
FN’s verdensmål? Har vi ikke lært noget af
historien? Den ene halvdel af klassen forbereder
argumenter for, at vi har lært noget af historien,
mens den anden halvdel af klassen argumenterer
imod.

Skole: Kalundborg Gymnasium
Ophavskvinde til forløbet: Sarah Louise Bue Lund
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Bilag 1

Spørgsmål til Grundbog til historie (s. 80-86)
1. Forklar kunstens formål i Rom. Kender vi til moderne eksempler, der minder om det?
2. Fremhæv de aspekter ved den romerske bykultur, som du mener er vigtige at kende. Begrund dine
valg.
3. Redegør for synet på slaver. Er der moderne eksempler på et lignende menneskesyn?
4. Redegør for faktorerne for Romerrigets fald.

Bilag 2

Spørgsmål til filmen om slaveri
1. Hvilken retsstilling havde slaverne ifølge Jesper Carlsen?
2. Hvilken forskel var der på slavernes sociale position?
3. Hvor omfattende var slaveriet i Rom?
4. Hvordan skaffede man slaver?

Bilag 3

Spørgsmål til kilden: ”Tacitus om drabet på Pedanius Secundus”
1. Tal om afsender og overvej også, hvornår kilden er skrevet.
2. Hvad er det for en forbrydelse, der er sket – og hvorfor er sagen særligt alvorlig? (Brug her jeres
resumé fra lektien)
3. Hvilke argumenter fremfører Gajus Cassius for sit synspunkt?
4. Hvad er logikken i den kollektive afstraffelse af slaver i en husholdning?
5. Hvordan ser Tacitus på slaverne?

Bilag 4

Spørgsmål til kilden: ”Cato om en godsejers opgaver”
1. Tal om afsender og overvej også, hvornår kilden er skrevet.
2. Hvad er hensigten/formålet med Catos skrift?
3. Hvad skal godsejeren sørge for, når han besøger en af sine gårde?
4. Hvad er forvalterens pligter?
5. Hvordan ser Cato på gårdens slaver?
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Bilag 5

Fælles spørgsmål til filmen om gladiatorer
1. Hvad var oprindelsen til gladiatorkampene?
2. Hvordan opfatter Jesper Carlsen de professionelle gladiatorkampe?
3. Hvilke sammenligninger drager han mellem gladiatorkampe og senere fænomener som offentlige
henrettelser, boksekampe, tyrefægtning?

Bilag 6

Spørgsmål til filmen 12 Years A Slave


Hvordan stemmer fortællingen i filmen overens med den virkelige historie? Hvad virker troværdigt,
og hvad kan være opdigtet?



Hvorfor er visse aspekter og perspektiver fremhævet, mens andre er nedtonet – eller helt fjernet?



Hvem vil filmen have publikum til at have sympati med og antipati imod?



Hvilken opfattelse af det fortidige begivenhedsforløb ønsker filmen at skabe hos publikum?



Hvilke moralske og etiske reaktioner vedrørende aspekter fra fortiden tilstræber filmen at
fremme/skabe eller udfordre?

Bilag 7

Komparativ analyse af slaver gennem tiden
Romerriget

Trekantshandlen

Nutiden

Hvilket arbejde udfører
slaverne?
Hvem er typisk slave?
Hvem er typisk slaveejer?
Hvor lang tid varer
slaveriet typisk for den
enkelte slave?
Hvilke muligheder har
slaverne for at blive
frie?
Hvilken rolle spiller
slaverne i samfundet?
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