Pressemeddelelse
Penge giver ikke lykke, men de er gode at have ...
ny lærebog sætter fokus på penge før og nu
Lærebogen Flere sider af penge ser på pengenes betydning i
den vestlige verden. Det handler om magt, fordeling af goder,
grådighed, etik og meget mere.
Penge i sig selv er nærmest uanvendelige. Et menneske, som er ved at dø af tørst og sult,
kan ikke drikke mønter eller spise sedler og overleve. Penge kan ikke erstatte viden, kunnen,
talent, empati eller dannelse. Penge er uden liv og uden iboende værdi.
Alligevel er forsøget på at anskaffe penge en af de mest basale faktorer i et individs liv og
en af de mest afgørende mekanismer for et samfunds og en stats opretholdelse. Penge som
ressource er en kraftfuld historisk drivkraft, og til denne ressource knytter der sig et væld af
problemstillinger om f.eks. magt og fordeling, lighed og ulighed, grådighed og etik, velfærd og
rettigheder og meget mere.
Flere sider af penge gennemgår i to dele pengenes historie fra middelalderen til nutiden
samt penges samfundsmæssige betydning før og nu – og i fremtiden, hvor kryptovalutaer
kan ændre vores syn på og brug af penge. Fokus er især på industrialiseringen og frem til i
dag. Sidste og tredje del handler om kristendommens syn på penge før og nu.
Bøgerne i serien Flere sider af … er skrevet med henblik på et temaforløb af ca. tre måneders
varighed, som tilgodeser arbejdet både med enkelt- og flerfaglige problemstillinger i historie,
samfundsfag og religion. Den samlede serie er bygget op, så man frit kan kombinere bogtitler
og temaer. I serien findes følgende bind: grundbogen, Grønland, velfærdsstaten og Rusland.
Seriens bøger er skrevet til brug på ungdomsuddannelserne, men kan også finde anvendelse
i udskolingen.
Alle tre forfattere samt fagredaktøren er erfarne undervisere på stx og hf.
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