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Tyskland Lene Jeppesen Hent PDF Forlaget skriver: Tysk historie og national selvforståelse er emnet for
denne bog. Lige fra nationalismens udspring omkring Den franske Revolution og Napoleonskrigene til den

aktuelle diskussion om nationalstatens død – eller genfødsel.

I KS og AT er Tyskland oplagt at bruge som eksempel på udviklingen fra den religiøst funderede fyrstestat til
en mere sekulær nationalstat og videre mod forpligtende medlemskab af overnationale fællesskaber.

Europas nationalstater står i dag midt i en udvikling, som til forveksling ligner den, der i 1800-tallet førte de
tyske fyrstestater fra formel selvstændighed via union til samling, og derfor vil selv de ældste af bogens

emneområder nemt kunne relateres til helt aktuelle problemstillinger.
Bogens kapitler lægger forskellige vinkler på det gennemgående, nationale tema på en måde, der samtidig

gør det muligt at fastholde en overordnet kronologi. Denne struktur er valgt ud fra erfaringer, som siger, at en
bog, der udelukkende er sammensat af vekslende temaer, ofte virker fragmenteret og diffus, mens den rene

kronologi kan virke meget tung.

De enkelte kapitler er ikke hæftet på specifikke fag, men tilsammen byder bog og hjemmeside på rige
muligheder for samarbejde mellem især historie, samfundsfag, religion og tysk. Det virker dog oplagt, at også

fag som idræt, dansk, filosofi og billedkunst kan integreres i arbejdet med udvalgte kapitler og emner.

Bog og hjemmeside skal således forstås som en helhed.
I bogen er alle tyske tekster oversat, så det vil ikke være en forudsætning, at eleverne har tysk som fag, men

der henvises løbende til hjemmesiden, hvor man blandt meget andet kan hente relevante tekster til
sprogundervisningen. På hjemmesiden kan man også finde inspiration til arbejdet med film- og

billedmateriale.
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