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1. og 2. HF 2022-24 

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 

 
EMNE OG OMFANG 
I alt 200 timer 
 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER OG 
LÆRINGSMÅL 

Landeskunde 
(21 timer) 

Vi vil i dette forløb arbejde med fokus på, 
hvad der er sket i Tyskland indenfor de 
seneste få år – og hvad der sker lige nu. Hvad 
er tyskerne optaget af? Hvad er danskerne 
optaget af, når vi taler om Tyskland? Hvem 
er Olaf Scholz egentlig, og hvad står han for? 
Hvordan ser det politiske system ud, og hvad 
betyder Tyskland for os danskere, EU og 
Europa? 
 
Materiale bl.a.:  
Diverse nyhedsudsendelser fra Logo, ZDF 
”Politisches System”, fra www.tatsachen-
ueber-deutschland.de 
”Wahlsystem”, fra www.bpb.de 
Olaf Scholz´ Antrittsrede, video 
 

Via elevernes arbejde med 
multimodale teksttyper og 
tekstgenrer udvikler de deres 
sprog på alle fronter (grammatik, 
ordforråd, forståelse m.m.) – og 
samtidig får de en konkret viden 
om, hvor stor en betydning 
Tyskland har for DK og Europa 
politisk, historisk, økonomisk og 
kulturelt. 

Reisen durch Land 
und Leben 
(30 timer) 
 

"Reisen durch Leben und Land" handler om 
både den fysiske og den mentale rejse, og vi 
vil arbejde med både film, fotos, digte og 
kortere tekster. Vi kommer helt konkret til at 
undersøge, hvad man bl.a. vil opleve gennem 
en fysisk rejse gennem Tyskland, hvor både 
den geografiske og kulturelle diversitet er  
slående. Vi kommer også til at dykke ned i 
den indre rejse, som bl.a. rejsen ind i et 
fremmedsprog repræsenterer. 
 
Materiale bl.a.: 
Filmen ”Emmas Glück” 
”Erlkönig” af J.W. von Goethe 
Podcast „Die deutschen Bundesländer“ af 
Annik Rubens 
„Auf uns“ af Andreas Bourani 
 

De tyske multimodale tekster 
belyser på forskellig vis, hvordan 
mennesker flytter sig og ændrer 
sig - helt frem til den sidste rejse.  
Undervisningen bygger på et 
dynamisk kulturbegreb. Eleverne 
får således gennem 
undervisningen indblik i, at der 
ikke findes én homogen 
tysksproget kultur, men at der er 
tale om kulturel mangfoldighed 
og variation. Og de udvider bl.a. 
gennem Goethe-digtet 
”Erlkönig” deres kunstneriske og 
æstetiske bevidsthed. 
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