22 september, 2013

INSTUDERINGSFRÅGOR
Under normala
omständigheter
så gör jag sällan instuderingsfrågor. Det
finns för den
sugne sammanfattning i
boken efter
varje kapitel,
som man kan
använda för att
testa sig själv.

Renässansen och nya världen
Sp1b HT 2013
De nedanstående frågorna är
gjorda utan någon särskild ordning.

1. Gör en enkel tidslinje. Placera
in några centrala företeelser på
denna tidslinje, t.ex.:
• Columbus upptäcker Amerika
• Renässansen
• Reformationen
• Motreformationen
2. Vilka högkulturer fanns i Sydamerika vid tiden för spanjorernas ankomst?
3. Hur lyckades Pizarro och
Cortez så enkelt erövra de båda indianrikena?
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4.Vilka drivkrafter hade européerna för erövringen av Amerika?
5. Hur förklarar du historiens
drivkrafter med hjälp av begreppen idealism respektive
materialism? Hur kan begreppen tillämpas på det avsnitt vi
har läst?
6. Vad var den så kallade triangelhandeln? Vad handlades?
mellan vilka platser?
7. Kungens ökade makt kunde få
stöd också av delar av folket.
Varför?
8.Vad var merkantilismen?

9.Den nya handelskapitalismen
och inflationen påverkar Östeuropa och Västeuropa olika.
Hur?
10.Var går gränsen mellan Östoch Västeuropa? Nu? Då?
11. Vad är inflation, arrende,
rättesnöre, humanist, Guds
nåd, kättare och andra roliga
ord?
12.Vilka nya idéer kommer fram
med renässansen?
13.Vad hände 1453 och 1492?
Vilken betydelse hade dessa
årtal för eftervärlden?
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14.Hur förändras konsten när renässansen kommer?
15.Vilken kritik förekom mot den katolska kyrkan?
16.Vilka skäl hade furstarna för att
införa protestantismen?Hur var det
med den engelske kungen Henrik
VIII: materialistiska eller idealistiska
skäl?
17.Vad innebar motreformationen?
Ge exempel på länder där motreformationen lyckades.
18.Ett nytt sätt att kriga gav kungen
ökad makt. Hur och varför?
19.Hur motiverade den nya tidens/
den tidig-moderna tidens kungar sin
makt?

Diskussionsfrågor
Det kommer att komma en eller flera
diskussionsfrågor på provet. meningen
är att dessa frågor ska pröva din förmåga att sätta samman olika pusselbitar
och kunna analysera dem. Vilka diskussionsfrågor kan du föreställa dig? Kan
man förbereda sig på en diskussionsfråga?

Niccola Machiavelli
Machiavelli skrev i sin bok, Fursten, råd för hur en furste skulle
uppträda för att behålla makten.
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I de blindas rike är den
enögde kung

Den berömda bilden här bredvid är
av Leonardo da Vinci. Bilden nedanför föreställer den spanske kungen
Karl V.

