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Det långa 1800-talet
Author : Mikael
”Det långa 1800-talet” är ett begrepp som myntats av den brittiske historikern Eric
Hobsbawm. Formuleringen med ett långt 1800-tal syftar till att förenkla indelningen av
historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”långa
artonhundratal” innefattar tidsperioden från franska revolutionen 1789 till utbrottet
av första världskriget 1914.
- Om det långa 1800-talet, från SO-rummet.

Att förbereda sig med
Det långa 1800-talets huvudlinjer - Artikel om det långa 1800-talet på SO-rummet.
Max 1800-tal - Tv-serie från UR som behandlar hela perioden ur olika perspektiv. Bra och
ganska underhållande filmer.
Easymans epoker - Det långa 1800-talet. Två genomgångar. Bra, men ganska långa.
https://www.youtube.com/watch?v=b32BnZTM2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=W6ZlgMWbaBE
Området delas in i tre huvudavdelningar: Nationalismen, Imperialismen och Sveriges 1800-tal.

Att arbeta med:
Tidslinje 1800-talet
Er uppgift blir att sätta ihop en tidslinje. Det finns tre alternativ. Antingen använder ni Timetoast
som är en lite enklare variant eller så finns http://timemapper.okfnlabs.org/ eller så använder ni
http://timeline.knightlab.com/ . De två senare är lite knepigare att få att fungera bra, men är
mycket mer flexibla och funkar bra ihop med Google Docs.
Det finns fler verktyg för tidslinjer. De ovan nämnda har jag själv testat och de fungerar bra.
Annars kan man kolla här: http://www.educatorstechnology.com/2012/08/8-excellent-freetimeline-creation.html
Om varje händelse skriver ni datum, årtal och en kort förklaring av händelsen. Hittar ni kartor,
eller annan grafik är det ett plus. Ibland hänger händelserna ihop med andra och då är det
också bra att förklara.
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Napoleon:
När han kom till makten, viktiga reformer, viktiga händelser under hans styre, de viktiga slagen,
nedgång och fall.
De franska revolutionerna under 1800-talet.
Nationalismen:
Någon typ av förklaring av vad nationalismen var och hur den växte fram (kolla s. 101- 102),
Italiens enande, Tysklands enande, Det osmanska väldet, Krimkriget, Balkan.
Imperialismen:
En förklaring av vad imperialismen var. Framväxten av den europeiska handeln,
Engelsmännens framgångar, Imperialismen i Indien och Kina. Japan öppnas upp, Utforskande
av Afrika, Uppdelningen av Afrika, Hur Européerna hantera Afrika, Berlinkonferensen (obs ej
Berlinkongressen)
Utöver det kör vi två tester. Ett som behandlar Nationalismen och ett som behandlar
Imperialismen.
Jag kommer lägga upp ett antal filmklipp som behandlar de olika delarna. Använd dessa,
NE-skola, SO-rummet, Digilär och Historia 2.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

