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har f.eks. haft en imaginær reol stående udenfor døren, hvor eleverne kunne stille deres lort, inden de gik 

ind i undervisningsrummet. Hvis de ikke gad have det med hjem, måtte de gerne lade det stå!” 

Stor inspiration kan man hente i de sidste to kapitler med øvelser og materiale. Her beskrives grundigt og 

instruktivt i alt omkring 30 øvelser, som man kan bruge, hvis man vil have undervisningen til at fungere 

bedre og mere engagerende. De første øvelser handler om at lære navnene at kende, hvor der er mange 

variationer. Dernæst er der øvelser som ’Kender du typen’, ’M&M øvelsen’, ’Receptionen’, ’To sandheder 

og en løgn’ og mange flere. De er alle tænkt som øvelser, der kan få en klasse til at fungere bedre, men de 

nævnte øvelser og en række andre (i alt 11) kan også bruges i fagenes undervisning. Fx går øvelsen ’To 

sandheder og en løgn’ ud på at eleverne i grupper skal præsentere hinanden for tre påstande/oplysninger, 

hvoraf de to er rigtige og den ene er forkert. Dette kunne være en fin måde at afslutte et forløb på i 

historie! 

Det vil være oplagt i pædagogikum at læse de mange øvelser igennem for at få inspiration og afprøve 

mindst et par på sine hold! Og selv garvede undervisere kan blive inspireret. Det er også en vigtig pointe at 

bryde op i de vante strukturer i ’det hellige klasserum’, og få eleverne til at bevæge sig rundt, selv være 

aktive og selv tage del i ansvaret og undervisningen.

Alt i alt er bogen hermed anbefalet – ikke mindst i forbindelse med pædagogikum. Den kan også bruges 

som inspiration til at få en klasse til at fungere godt – eller hvis man tumler med en rigtig besværlig klasse.

  Ulrik Grubb 

Det brogede Østeuropa 

MATHIAS PERRITON STRAND: Østeuropas historie, L&R uddannelse 2017, 

132 sider, illustreret i farver, 168 kr. 

I denne bog har Mathias Strand stillet sig den opgave at beskrive hundrede 

års østeuropæisk historie. Efter et spændende introducerende kapitel om 

gensidige fordomme mellem befolkningerne i Vest- og Østeuropa, følger et 

kort kapitel om Østeuropas historie efter 1918. Dernæst kommer fire 

tematiske kapitler om demokrati, økonomi, nationalisme og religion og 

endelig slutter bogen med at kapitel om Østeuropa efter Murens Fald. 

Bogen er flot illustreret og fremstillingsdelen skal roses for at tage 

udgangspunkt i nutidige problemstillinger, samt at være skrevet i et 

elevvenligt sprog, som gør det muligt at bruge bogen på alle niveauer i gymnasiet. Foruden selve 

grundteksten er bogen forsynet med både opgaver og kapitler. Her er bogen noget mere svingende. Nogle 

opgaver er næsten for basale, såsom at tegne nogle lande ind et på et europakort, mens andre opgaver er 

meget kreative. Eksempler herpå er 

1. ”Indspil et TV-nyhedsindslag fra henholdsvis en tjekkoslovakisk kommunistisk, en antikommunistisk og

en sovjetisk kommunistisk synsvinkel under Pragkuppet i 1948” (s.48)
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2. ”Skriv to nationalistiske digte: Et der har fokus på dit østeuropæiske land, og et der har fokus på alle 

dine fjender” (s.87) 

For denne anmelder er et andet minus, at der er meget få analytiske opgaver og at bogens eneste 

metodiske greb er to meget korte beskrivelser af, hvad begreberne redegørelse og kildekritik dækker over. 

Andre metodiske tilgange må eleverne selv gætte sig til, hvordan man bruger i praksis. Om kilderne er det 

dejligt, at der er flere gode og nye tekster, men en svaghed ved kildematerialet er at det er meget blandet. 

Som eksempel er to af de fire kilder til Østeuropas historie efter 1989 en tale som Lech Kaczynski skulle 

have holdt over ofrene for Katynmassakren i april 2010 samt den ukrainske vindersang til det europæiske 

melodigrandprix i 2016. Dermed bliver det meget vanskeligt at fordybe sig i nogle emner. 

Samlet set vurderes bogen som en tiltrængt og spændende fremstilling af en vigtig regions historie. 

Grundet bogens kreative tilgang, manglende fokus og simple metodiske tilgang vil bogen være mest 

velegnet i 1.g og starten af 2.g.   

                                                                                                                                   Rasmus Østergaard 

Europa som imperium? 

JØRGEN MØLLER: ”Hvorfor blev Europa ikke et imperium?”. Gyldendal 2017. 113 

sider. Vejledende pris 100 kr.  

Europa er i krise. Det er - i kølvandet på Ruslands annektering af Krim-halvøen, 

flygtningestrømmene fra Mellemøstens kriseområder og den britiske 

folkeafstemning om EU – både en identitetskrise og en økonomisk og geopolitisk 

krise. Måske er det derfor, at Gyldendal har valgt at udgive Jørgen Møllers korte 

bog om det europæiske statssystems udvikling.  

Jørgen Møller er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og 

har tidligere og på mere videnskabelig vis (i artiklen ”Why Europe Avoided 

Hegemony: A Historical Perspective on the Balance of Power” fra 2014) formidlet 

sin grundlæggende tese om, hvorfor Europa ikke er blevet et imperium. Bogens udgangspunkt er netop det 

interessante spørgsmål: Hvorfor udviklede Europa sig til et konglomerat af konkurrerende stater frem for et 

imperium?  

Det enkle svar lyder, at det skyldes etableringen af et europæisk statssystem, der sikrede magtbalancen 

mellem de enkelte stater. Svaret er ikke videre originalt eller overraskende, men bogen har dog trods alt 

den styrke, at den på en overskuelig måde illustrerer denne udvikling som en længerevarende proces, der 

begynder lang tid før Den Westfalske Fred i 1648. Kapitel 4 handler således om splittelsen mellem stat og 

kirke, der har været med til at opretholde den europæiske magtbalance, mens kapitel 6 skildrer Karl V og 

sønnen Filip II og deres mislykkede forsøg på at skabe et hegemoni i Europa. I det afsluttende kapitel 7, der 

efterfølges af en kort epilog, præsenteres i kortform flere senere fejlslagne imperieprojekter, heriblandt 

Napoleons (der dog var tæt på at lykkes).  

Jørgen Møller støtter sig blandt andre til neorealisternes opfattelse af det internationale system som et 

system, der tenderer imod en overordnet magtbalance, der har ”disciplineret” de europæiske magthavere. 




