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Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen
”1917-91 – Russisk revolution og kold krig” er en del af serien ”Punkt på tidslinjen”; en serie af små hæfter,
der hver især graver ned i en vigtig historisk begivenhed, som var med til at ændre samfundet. De andre
hæfter går i dybden med henholdsvis 1864, Danmark under 1. verdenskrig, kvindernes kamp for valgret og
salget af Dansk Vestindien. Serien henvender sig til udskolingen.
Layoutet er rigtig fint; der er store billeder og farverige sider og materialet fremstår samlet set særdeles
spændende. Flere steder er der elevspørgsmål og faktabokse. Til sidst i læremidlet er der en oversigt over
og beskrivelse af de personer, som bliver nævnt i bogen, og vigtige ord og begreber bliver ligeledes
forklaret bagerst i bogen. Tidslinjen bagerst i bogen giver også et fint overblik over de sidste hundrede år,
fra 1914-2014.
Indholdet er temaopdelt, fx kapitlerne ”Vidt forskellige verdenssyn og ”Hvem var de gode og onde?”. Der er
gode vinkler på disse kapitler; for eksempel bliver eleverne gjort opmærksomme på, at USA støttede
brutale regimer for at holde kommunisterne nede. Eleverne skal i den forbindelse også kunne argumentere,
hvorfor både USA og Sovjetunionen kan kaldes skurken under Den Kolde Krig, samt vurdere, hvem der var
’værst’.
Udover de temaopdelte emner, laver materialet også nedslag på fx Cubakrisen og Berlinmuren.
Hvert afsnit indeholder elevspørgsmål. Disse elevspørgsmål er meget varierede; eleverne skal undersøge på
nettet, forholde sig kritisk og diskutere dilemmaer og ”hvad nu hvis”-scenarier, forholde sig refleksivt til
indholdet, sætte sig ind i en anden persons sted og skrive et brev derudfra, analysere propagandaplakater
og meget mere. Der bliver trukket nogle gode perspektiver fra fx rædslerne fra Vietnam-krigen til nutidens
borgerkrig i Syrien.
”1917-91 – Russisk revolution og kold krig” er et fint ekstramateriale til udskolingens ældste klasser. Det
kan også med fordel bruges som inspiration til eleverne ift. prøven. Bogen er oplagt til tværfagligt
samarbejde mellem samfundsfag og historie
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