
Eksempel på indledning fra SRP i historie og samfundsfag 
 

Indledningen får rammesat opgavens emne og giver opgaven et anslag. Den viser relevansen af opgaven på 

en måde, der peger frem mod opgavens indhold. Indledningen får dernæst præsenteret, hvad opgaven 

indeholder og hvordan, det gribes an. 

Den første kolonisering af Afrika forbliver et mørkt kapitel af verdenshistorien. 

Kolonialismen bærer konnotationer som slavehandel, udnyttelse og racediskrimination. I 

overgangen til det 20. århundrede skiftede imperialismen karakter. Nationalismen 

dominerede i Europa, og stormagtsrivalisering mellem de europæiske stater ledte briterne 

til storslåede imperieudvidelser. 

Det Britiske Imperium omfattede på sit højeste en fjerdedel af verdens befolkning. Siden 

afkoloniseringen af de afrikanske lande særligt i 1950’erne og 1960’erne har Afrika kunnet 

fokusere på at opbygge uafhængige stater, genfinde sprog og kultur samt genopbygge 

den afrikanske selvforståelse. 

Kritikere frygter, at Afrika står overfor en ny kolonisering i form af en kinesisk 

neokolonisering. I 2017 meddelte Kinas præsident Xi Jinping, at Kina skal være en global 

supermagt i 2050. Kinas flagskibsprojekt er deres Belt and Road Initiative; et 

verdensomspændende infrastrukturprojekt, som skal forbinde Kina med Europa, 

Mellemøsten og Afrika. Kina har udvist særlig interesse for Afrika: Kina har lånt 924 

milliarder kroner til afrikanske lande i forbindelse med projektet. Det har ledt til en debat 

om, hvorvidt Kinas engagement i Afrika er globalisering eller neokolonisering. 

 

I denne opgave redegøres for årsager og motiver til den britiske kolonisering i Afrika med 

fokus på imperialismens storhedstid (1870-1914). I dette øjemed udføres desuden en 

kildekritisk analyse af Cecil Rhodes’ “Confession of Faith” (1877) og Vladimir Lenins 

”Imperialismen som kapitalismens højeste stadium” (1917). Efterfølgende undersøges ved 

hjælp af en komparativ analyse, hvorvidt Kinas nutidige engagement i Afrika kan 

karakteriseres som neokolonisering. Undersøgelsen understøttes af Hobsons 

imperialismeteori, Wallersteins verdenssystemteori, Rostows faseteori samt begreber fra 

International Politik (IP). Afslutningsvis diskuteres hvorvidt indblanding fra udenlandske 

stormagter har været og stadig er positivt eller negativt for udviklingen i Afrika. I 

diskussionen inddrages argumenter ud fra idealisme og konstruktivisme samt 

synspunkter fra artiklen ”Er Kinas investeringer i Afrika et tiltrængt fremskridt eller 

moderne kolonisering?” publiceret i Information, 28. januar 2017 

 


