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Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen
”1915 – Kampen for valgret til alle” er en del af serien ”Punkt på tidslinjen” - en ny 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 og Danmark under 1. verdenskrig. Serien henvender sig til udskolingen.
Layoutet er rigtig fint; der er store billeder og farverige sider og materialet fremstår samlet set særdeles
spændende. 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 forklaret bagerst i bogen.
Indholdet er kronologisk opbygget, og vi kommer i dybden i temaet kvinders valgret. Eleverne får nyttig
kontekstuel viden om demokratiets begyndelse her i Danmark, de fattiges forhold både på landet og i byen,
og naturligvis også om kvindernes indflydelse i politik og kampen, som de vandt i 1915. Hvert afsnit
indeholder elevspørgsmål. Disse elevspørgsmål er meget varierende; eleverne skal undersøge på nettet,
sætte sig ind i personer fra den tid, forholde sig refleksivt til indholdet, samt arbejde med kilder. En af
elevopgaverne tager også fat på begrebet historisk bevidsthed, som stadig er et færdigheds- og vidensmål
eleverne skal mestre jf. Forenklede Fælles Mål.
Løbende i materialet støder vi på citater fra 1915. Disse er sjove at læse, da det virker utænkeligt, at
mennesker ville mene det samme i dag som dengang, fx ”Forslaget om kvinders valgret savner enhver som
helst forklaring” sagt af Peter Gregers Christian Jensen, politiker.
”1915 – Kampen for valgret til alle” er et fint ekstramateriale til udskolingens ældste klasser.
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