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Tyskland – et land i forandring er en landebog til samfundsfagsundervisningen om tysk politik, økonomi og
samfund. 

Må tyskerne flage med rødt, gult og sort? Bogen introducerer fænomenet national identitet og tyskernes
komplicerede forhold til egen selvforståelse i lyset af den belastende fortid og spørgsmålet om kollektiv skyld
for nationalsocialismens forbrydelser. Samtidig behandler den det moderne, multikulturelle Tyskland med

dets blandede kulturer på godt og ondt.

Tyskland – et land i forandring dækker også centralt kernestof om politik, sociologi og økonomi i
samfundsfag, men anvendt på det tyske samfund. Bl.a. behandler bogen Tysklands politiske system, vælgerne
og de politiske yderfløje, ligesom den giver en grundig introduktion til den tyske velfærdsmodel og giver en

længe ventet præsentation af, hvordan "det korporative" ser ud i praksis.

Endelig får vi en indføring i det tyske "Wirtschaftswunder", Tysklands "økonomiske mirakel", der er så
afgørende for Europas udvikling. 

Forholdet til Europa får også sit eget kapitel med en behandling af Tysklands centrale rolle i den europæiske
integrationsproces fra fællesskabets grundlæggelse til gældskrisen og Merkels sparekurs.

Sidst, men ikke mindst er kapitlet om Berlin, "metropolen med de mange ansigter", den selvskrevne
rejseledsager på studieturen til Tysklands hovedstad.
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