Pressemeddelelse
Ny lærebog om Rusland til KS-fagene
Hvordan kan man forstå Rusland? Landet er for mange indhyllet i en
tåge af kold krig, Sovjet-årene, oligarker, internettrolde og en aggressiv
udenrigspolitik. Flere sider af Rusland lader solen skinne igennem
den grå dis og giver et indblik i det eksotiske, farverige og nuancerede
land og dets befolkning.
Rusland har undergået massive forandringer, siden Sovjetunionen faldt fra hinanden.
Etniske grupper lever side om side i tætbyggede storbyer eller i spredte bondesamfund i et
udstrakt land, der arealmæssigt er klodens største. Her lever og blusser religionen stadig, og
fortiden synes præget af storhed – ikke mindst for russerne selv.
Flere sider af Rusland er inddelt i tre hoveddele: Historiedelen ser på Ruslands historie fra
det første Kiev-Rusland i 900-tallet til Sovjetunionens sammenbrud – med hovedvægten på
kejserrigets sidste år og Sovjet-perioden. Samfundsfagsdelen begynder med genoprettelsen
af Rusland i 1990’erne og frem til i dag, mens religionsdelen fokuserer på Den russiskortodokse Kirkes historie og rolle i nutidens russiske samfund.
Bogen kan benyttes til KS-undervisningen på hf, men den kan også bruges som temabog
i historieundervisningen, i religion (på C- og B-niveau) og til samfundsfagligt arbejde med
demokrati, ideologi og styreformer. Sidst, men ikke mindst kan den benyttes af den, som
blot vil vide mere om Rusland.
Bøgerne i serien Flere sider af … er skrevet med henblik på et temaforløb af ca. tre måneders
varighed, som både tilgodeser arbejdet med enkelt- og flerfaglige problemstillinger. Den
samlede serie er bygget op, så man frit kan kombinere bogtitler og temaer. I serien findes
følgende bind: grundbogen, Grønland, velfærdsstaten og nu også Rusland. På vej i 2021 er
Flere sider af penge.
Eva Ravn Møenbak underviser i fransk og religion på Christianshavns Gymnasium. Sebastian LangJensen underviser i historie og samfundsfag samme sted. Thomas P. Larsen underviser i historie og
religion ved Egedal Gymnasium.
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