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Hvad er Tyskland i dag? Hvordan udvikler landet sig økonomisk og politisk? Og hvad mener den menige
tysker?

Med denne bog kommer du grundigt i dybden med Danmarks vigtigste nabo.

Bogen fokuserer på Tysklands politiske udvikling og gennemgår kapitel for kapitel hver valgperiode fra
Murens fald til i dag:
•Hvem sad på magten?

•Hvilke løfter blev de valgt på?
•Hvilke blev opfyldt?

•Og hvilke andre temaer - nationalt og internationalt - fik indflydelse på tysk politik og tyskernes hverdag?
Hertil kommer kapitler om udenrigspolitik, økonomi og de politiske partier. Hvert kapitel afsluttes med en

række arbejdsspørgsmål samt forslag til perspektivering af stoffet. Ydermere er bogen spækket med
temabokse om bl.a. tysk litteratur efter Murens fald, den tyske energirevolution, tysk patriotisme og fodbold,

nynazisme og befolkningsudviklingen.

Bogen er skrevet til brug på ungdomsuddannelserne og især til fagene historie, samfundsfag og tysk. Men
udvalgte dele af bogen kan også bruges tværfagligt, f.eks. med idræt og geografi. Ligesom den er oplagt som

baggrundslæsning inden studieture til Tyskland.

Bogens kildetekster er gratis og kan læses på his2rie.dk.

Denne bog er en del af serien his2rie, som er undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til
historieundervisningen i gymnasiet, på hf og på hhx. Som supplement til bøgerne i serien findes hjemmesiden
his2rie.dk. Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, litteraturlister, links m.m. På hjemmesiden

findes også sider om bl.a. historisk metode, kildekritik og formidling af historien.

Torben Kitaj er journalist og tidligere udlandsredaktør på bl.a. Information og TV Avisen.
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