Repetition 1-2. semester
DEMOKRATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hvor og hvornår opstod ideen om demokrati ?
Hvad var særligt ved det tidligste demokrati i forhold til vores demokrati i dag?
Hvilken kritik blev i samtiden rejst mod tidlige demokrati?
Hvilken periode betegnes for oplysningstiden og hvad var den centrale ide i oplysningstiden ..?
Hvilken vigtige politiske omvæltninger finder sted i oplysningstiden?
Hvilke politiske ideer om mennesket bliver særlig fremtrædende efter disse to revolutioner?
Hvornår indføres demokratiet i Danmark ?
Hvordan adskilte den tids demokrati sig fra det vi kender i dag?

KINA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hvordan betegnes det politiske styre i Kina efter 1949?
Hvem var den øverste magthaver i Kina fra 1949-1976?
Hvilken politisk leder iværksætter de økonomiske reformer i Kina efter 1978?
Hvad var indholdet i de økonomiske reformer som Kina gennemførte efter 1978?
Hvilke politiske begivenheder forbindes med året 1989?
Hvilke type af reformer blev ikke gennemført i Kina ?
Hvorfra fik den vestlige presse sine oplysninger om ’Massakren på Den Himmelske Freds Plads’?
Hvad var i 1990’erne den almindelige forventning i Vesten i forhold til styret i Beijing?
Kan du nævne et par grunde til at Kina ikke har fået et vestligt demokrati ?

Vikingetiden
18. Hvilke monumenter forbinder vi med grundlæggelsen af Kongeriget Danmark ?
19. Hvilken betydning har vikingetiden fået i den danske ’erindringshistorie’ ?
20. Hvilken ny institution kom til at præge dansk og europæisk politik efter vikingetiden?

USA
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

hvilken erklæring vedtager de amerikanske ledere i 1776?
Hvilke nye principper / ideer om mennesket slås fast i denne erklæring ?
Hvad betyder begrebet ’The Frontier’ i amerikansk historie og den amerikanske mentalitet?
Hvornår fandt den amerikanske borgerkrig sted og hvad blev her et vigtigst stridsspørgsmål?
Nævn to begreber som har været centrale i spørgsmålet om USA’s udenrigspolitik?
Hvad handlede digtet ’Den Hvide Mands Byrde’ om ?
Hvad forstår man med begrebet ’økonomisk liberalisme’?
Efter hvilke nye industrielle principper blev de første biler fremstillet på Ford fabrikken i USAi
starten af 1900-tallet?

KILDEKRITIK
29. nævn 5 vigtige spørgsmål som man bør stilles til en de historiske kilder
a. …
b. …
c. …
d. …
e. …

