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Hvorfra Hvorhen Hvorfor - en verdenshistorie er en fremstilling af menneskehedens historie i globalt
perspektiv, styret af nutidens problemstillinger og af de udfordringer kloden, samfundene og menneskene står
overfor ved indgangen til et nyt århundrede/årtusinde. Grundbogen indeholder en lang række muligheder for at
arbejde med historieopfattelser og fremtidsforestillinger og derved udvikle historisk bevidsthed. Billederne i
bogen er valgt ud fra den samme hensigt men også for at lægge op til et kunst- og mentalitetshistorisk
perspektiv. Hvorfra Hvorhen Hvorfor indeholder kildetekster, teorier, tabeller, kort m.m. Målet er at give
begreber og redskaber med henblik på at gøre den materialekritiske dimension til en integreret og stadigt
nærværende del af historieundervisningen.
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0 Narren - EN SØGENDE SJÆL - Narren går vejen på sin egen måde - ikke som normer påbyder eller andre
forventer.
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En Naturforskers Stamtavle - 1871 Min fader var en abekat med hale naturligviis, med fire hænder, som godt
tog fat og nu vilde være i pris.

