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Den Europeiske Ekspansjonen
Den europeiske ekspansjonen var en utvikling av et globalt nettverk hvor møter mellom de
forskjellige kontinentene fant sted. Afrika og Europa var nabokontinent og hadde derfor lenge hatt
et godt forhold før den europeiske ekspansjonen startet.
Martines Fagblogg: Den europeiske ekspansjonen - Afrika
(Grunnlaget for all fakta i presentasjonen) Ættesamfunn Trekanthandelen - Portugisisk
oppdagelsesreiser - Fant sjøveien fra Europa til India, ved å seile rundt Afrika - Ikke vellykkedde
forhandlinger, men sjøveien til Asia var funnet! Dobbelt formål med reisen Slavehandel Europeiske oversjøiske ekspansjon by Ida Nystad on Prezi
Vi mener at teknologien og den teknologiske utviklingen var en forutsetning for den Europeiske
ekspansjonen. Det ville være umulig å reise så langt drive handel på en så organisert måte uten
godt navigasjonsutstyr og båter som ble utviklet tidlig i den europeiske ekspansjonen.
ÅRSAKER TIL EUROPEISK EKSPANSJON OG OPPDAGELSER - Padlet
Europeiske Ekspansjonen Varer som tobakk og sukker ble transportert hjem igjen til Europa
Byttehandel gjennom tre kontinenter Lønnet seg for europeerne på flere områder Virkninger av den
europeiske oversjøiske ekspansjon Hvorfor sto Europa ovenfor den første ekspansjonen?
Europeiske ekspansjonen by marlene nergaard skålhegg on Prezi
Den europeiske ekspansjonen I den europeiske ekspansjonen var det mange viktige mennesker og
her er noen av de. med infor om deres liv og hvilke vviktige hendelser de var med på eller utførte.
You might like:
Kap 5 historie europeiske ekspansjonen timeline ...
Aller først vil jeg bare gjøre det klart hva den europeiske oversjøiske ekspansjonen var. En
ekspansjon er jo en utvidelse, og denne ekspansjonen var da da europeerne ekspanderte ved å
legge ut på reiser til sjøs og utnytte områdene de kom til enten ved å skaffe politisk, økonomisk
eller militært herredømme der. De dannet da kolonier ...
Muntlig Eksamen Historie: Den Europeiske Ekspansjonen ...
forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra
ulike perspektiver. (Vg2) gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra
slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet.
Arbeidsark: Muntlige virkemidler - Perspektiver
Dette er en tentamensbesvarelse i Historie omhandlende Christoffer Columbus og den europeiske
ekspansjonen. Oppgavens tema er "Ekspansjon". Det fokuseres her på Christoffer Columbus sin
reise til Amerika, og hvordan dette har påvirket resten av verden.
Christoffer Columbus og den europeiske ekspansjonen ...
Notater om den europeiske ekspansjonen Fra 1500 til 1700 tallet var Vest-Europa knutepunktet i et
globalt nettverk. Denne perioden blir kalt den europeiske ekspansjonen.
Simons Fagblogg: Notater om den europeiske ekspansjonen
Men flere europeiske stater samt Japan og USA fikk så stor innflytelse på Kinesiske forhold at Kina
mistet det meste av sin selvstendighet. Europeerne overtok tollvesenet, krigsskip patruljerte på
kinesiske elver, kinesisk lov gjaldt ikke for europeere.
6. Imperialismen | Studienotater
- Den europeiske slavehandelen i Europa begynte da det skulle begynne å produseres sukker på
øyer i Middelhavet, men klimaet var for tørt. - Portugiserne satte i gang plantasjedrift på en øy i
Guineabukten istedenfor på grunn av bedre klima - men her var det også lett tilgang på slaver
langs kystene til Afrika.
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Kolonisering og kulturmøter Flashcards | Quizlet
Verknadane av den europeiske ekspansjonen Ekspansjonen til europearane fekk store
konsekvensar både for folka dei kom i takt med, og for Europa. Nokre døydde av sjukdommar som
europearane hadde med seg, av tvangsarbeid eller dei vart drepne når dei prøvde å hindre
koloniseringa.
Eldre historie 2STA 2014-2015
Den europeiske oversjøiske ekspansjonen førte til at verdensdelene ble knyttet sammen fordi ...
Sivilisasjonene i Amerika ble utslettet fordi ... Den europeiske oversjøiske ekspansjonen førte til
massiv slavehandel over Atlanterhavet fordi ... Økt handel ga ny bevegelse i samfunnslivet fordi ...
Kort og godt, kapittel 6 Se ﬁlmene Titlene i kapitlet
Den europeiske ekspansjonen i andre delar av verda, som i Amerika, blir også tematisert. I norsk
historie vil det bli lagt vekt på overgangen frå eit høvdingsamfunn og fram mot ei sentralmakt og
den påfølgjande unionen med Danmark. Utviklinga i Noreg vert sett i høve til utviklinga på
kontinentet både når det gjeld økonomiske ...
SA600 Historie før 1700: Frå antikken til den vitskaplege ...
Såleis kom det ved den europeiske kolonialistiske ekspansjonen ikkje til ein kultursyntese, som ved
den greske koloniseringa under hellenismen. Dei tala òg om «The White Man's Burden», det vil seie
å sivilisere dei tilbakeliggjande folkeslaga. Dette innebar attåt overtydinga om eiga overlegenheit,
òg å tvinge desse andre til ...
Kolonialisme – Wikipedia
Den Europeiske ekspansjonen er et nettverk som Vest-Europa ble knutepunktet i. Først gikk
ekspansjonen i oppdagingen og erobringen, men etter hvert ble markedsøkonomiske interessene
viktigest. Noe som drev europeerne til ekspansjonen var ønsket deres om å finne nye verdier, som
for eksempel gull, sølv og andre edle metall. Siden Europa var ...
Sandra - Norsk og historie - 4PÅE
Tidlig moderne tid: Europa tar form 1400-1750 Kompetansemål: • gjøre rede for utviklingen og
endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet •
forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra
ulike perspektiver
Historie
Den europeiske ekspansjonen Varte fra 1400-tallet til midten av 1500-tallet. 1486. Diaz
Bartholomeu Diaz var en portugisisk sjøfarer, og den første europeer som seilte rundt sørspissen av
Afrika. Ekspedisjonen fra 1486 til 1488 hadde blant annet som formål å kartlegge Afrikas vestkyst
og å finne sjøveien til India. ...
Kap. 5 timeline | Timetoast timelines
Den europeiske ekspansjonen hadde mange sider, de mest sentrale var militær og politisk, men
også demografisk, økonomisk, teknisk/industriell, religiøs, kunnskap og ideologisk. Stormaktene
delte Afrika seg i mellom på en konferanse i Berlin 1884-85, her møttes representanter av
stormaktene og trakk opp grensene til koloniene uten særlig ...
Fridtjof's: Test-deg selv oppgaver om imperialismen
Temaet for avisen deres skal være knyttet til følgende læreplanmål:. Forklare drivkrefter bak den
europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver; Gjøre
rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre
kulturer
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