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Pia Sigmund er kommet med endnu et skud i serien Børn i Danmarks historie fra Alinea. Det er den 12. bog i
serien og denne handler om reformationen, om tiden før og efter. Bogen er tiltænkt 6. klasse, men vil også
kunne bruges i 5. klasse. Serien Børn i Danmarks historie er lavet ud fra tanken, at når fortællingen
fortælles ud fra børn, skaber det identifikation og indlevelse hos børn, der lever i Danmark i dag.
Denne bog har faktisk flere hovedpersoner, nemlig både kongebørn, adelsbørn, samt borgerlige børn. På
den måde kommer fortællingen bredt omkring (Kampen om kongetronen, Grevens fejde, samt forskellen
på katolicisme og protestantisme) og det er med til at styrke materialet.
Materialet er opbygget med tekst, billeder og faktabokse. Ligesom den 11. udgave (Svend og Gunhild i
Jelling) indeholder denne også QR-koder. Det er sjovt, at børnene kan høre en af Luthers salmer eller få
læst en god historie om at lege. Det skaber en god variation i måden at arbejde med materialet på. Der er
ydermere stor variation i de tilhørende opgaver, som findes bagerst i bogen sammen med
lærervejledningen. Opgaverne omfatter alt fra dilemmaspil, over udarbejdelse af plakat, til at eleverne skal
finde spor i historien til at lave en nyhedsudseendelse.
Lærervejledningen bagest i bogen er udførlig og den indeholder baggrundsviden til læreren om de nævnte
personer og episoder, som bliver nævnt i materialet. Den viser overskueligt, hvilke kompetenceområder fra
de nye forenklede fælles mål man kan arbejde med i forhold til teksten og opgaverne. Desuden har
vejledningen et bud på konkrete læringsmål, som man kan bruge til sin undervisning med dette forløb.
Anne og Jørgen og reformationen er alt i alt et godt materiale, som kommer i dybden med et emne og som
er nemt at gå til for læreren.
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