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Verden efter 1914 Carl-Johan Bryld Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en arbejdsbog bestående af ni
kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring de centrale temaer og problemstillinger i den

pågældende periode.

Bogen beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske
middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og

industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede.

Kapitlerne i bogen indledes med en problematiserende introduktion til disse temaer, og efter hvert kapitel er
der arbejdsspørgsmål, der kan bruges som hjælp til at arbejde sig ind i stoffet. Bogen anvender en lang række
citater fra samtidige kilder og fra historikere. Disse citater indgår - ligesom de mange illustrationer - i et tæt

samspil med teksten og kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med bogens problemstillinger.

Bogen henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på stx.   
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