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Faglig del 

 

I. Bestemmelser for masteruddannelsen Deutschland 

heute 
 

 

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved 

universiteterne udbydes masteruddannelsen Deutschland heute. 

 

A. Mål og forudsætninger 
 

§ 1. Formål 

 

Masteruddannelsen Deutschland heute er en videregående deltidsuddannelse, der udgør 

60 ECTS. Uddannelsen hører under studienævn for fremmedsprog og er knyttet til cen-

sorkorpset for tysk.  

 

Formålet med uddannelsen er at give den studerende en række fagspecifikke og fagrela-

terede kompetencer – herunder fælles humanistiske kompetencer. 

 

Udannelsen sigter mod at give kandidaten supplerende og opdateret faglig viden om det 

moderne Tysklands kultur og samfund, forbundet med teoretisk-metodiske færdigheder 

og forståelse. Denne viden skal sætte kandidaten i stand til  

- at varetage sit hverv – hvad enten dette er i erhvervslivet, i undervis-

ningssektoren eller inden for andre områder - med forøget faglig vari-

ation og dybde,  

- at fremstå som en velorienteret og seriøs samarbejds- og forhand-

lingspartner med stor interesse for samhandelslandet,  

- at berige sin undervisning med nye emner og ny viden og derigennem 

skabe forøget interesse for tyskfaget og det tysktalende kulturområde. 

  

Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: 

 

Den studerende skal 

1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 

2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder samt inddrage aktuel forskning 

3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og prioritere for-

hold, der er væsentlige for emnet 

4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder 

5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 

6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau 

7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog 

8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 

9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referen-

cer, noter og bibliografi 
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10. anvende et sprog både skriftligt og mundtligt,  der er emneorienteret, præcist og 

korrekt 

11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problem-

stillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 

12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye 

løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og 

give konstruktiv kritik  

13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også 

kunne overholde deadlines og formalia  

14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundt-

lig og skriftlig formidling 

15. kunne forstå og anvende faglige tekster på tysk 

16. kunne formulere sig om faglige emner på tysk 

 

Fagspecifikke kompetencemål: 

De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opde-

les i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme 

for videregående uddannelse”.  

 

Gennem uddannelsens moduler, og gennem udarbejdelsen af det afsluttende masterpro-

jekt, sigter uddannelsen mod at give deltagerne følgende kompetenceprofil (forstået som 

summen af viden, færdigheder og kompetencer): 

 

Viden og forståelse: 

Masteren opnår 

 Udbygget evne til at genkende og forklare nyere trends inden for det tyske sprogs 

udvikling 

 Udbygget kendskab til væsentlige forskelle i erhvervslivets ledelses- og kommu-

nikationskultur. 

 Udbygget kendskab til Tysklands position og holdninger inden for forskellige 

multilateriale samarbejder (Nato, EU, OECD m.m.) 

 Historisk perspektiveret forståelse for og indblik i udformningen af det moderne 

tyske uddannelsessystem og -politik, herunder voksenuddannelse. 

 Udbygget evne til at kunne genkende, kommentere og kontekstualisere nye tyske 

kulturelle fænomener inden for litteratur, film, samtidshistorie og erindringskul-

tur. 

 inden for de respektive modulers fagområder – en viden og forståelse, som inden 

for udvalgte dele er udtryk for den aktuelle forskningsstand på området, og inden 

for andre områder er udtryk for det faktuelle forholds aktuelle udvikling og den 

dermed forbundne debat og de forudgående udviklingstendenser 

 Evne til at forholde sig kritisk diskuterende samt historisk og teoretisk argumente-

rende til positioner og tendenser inden for de pågældende discipliners sagsområ-

der.  

 Evne til gennem selvstudiets opgavemateriale og eksamener at kunne foretage te-

oretisk og historisk kvalificerede refleksioner over nærmere angivne problemfel-

ter inden for fagområderne.  
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Samlet vil de valgte moduler give deltageren en beherskelse af en bred, men sam-

menhængende vifte af aktuel samfundsmæssig og kulturel viden på de udbudte om-

råder, kombineret med væsentlige indblik i den aktuelle, bagved liggende forskning 

og de historiske forudsætninger.  

 

Færdigheder 

Masteren opnår 

 færdighed i anvendelse af fagområdets metoder på konkrete objekter hentet fra de 

pågældende modulers faglige vidensfelt.  

 evne til at forholde sig kritisk vurderende til fagområdets metodiske tilgange, idet 

fagområdets forskningsresultater, teorier og metoder medreflekteres og selekteres 

ud fra deres relevans for den konkrete analyse. 

 evne til at fremlægge resultaterne af analyser og metodiske refleksioner i en 

skriftlig og mundtligt form, der er forståelig og anvendelig for fagfæller såvel som 

for ikke-fagfæller, f.eks. elever eller kolleger fra andre fagområder. De varierende 

prøveformer skal være medvirkende til at sikre disse færdigheder. 

 

Kompetencer 

Masteren opnår 

 kompetencer i, gennem egen viljesindsats, at fastholde et længere lærings- og ar-

bejdsforløb, hvor selvdisciplin, systematik og moden kritisk sans er bærende for-

udsætninger. 

 på baggrund af, at hvert enkelt modul i vidt omfang er baseret på selvstudium, 

kompetencer i at organisere, prioritere og disciplinere eget arbejde, således at 

gennemførelse af Masteruddannelsen kan ske i samklang med en i øvrigt arbejds-

belastet hverdag. 

 via modulernes varierende arbejds- og prøveformer, som bl.a. omfatter selvstæn-

dig løsning af større sammenhængende problemstillinger, styrket evne til håndte-

ring og kombination af forskelligartet og til tider modstridende materialer til me-

ningsfulde og fagligt holdbare fremstillinger.  

 udvikling af sine samarbejdsevner og sin ansvarsbevidsthed, især i organiseringen 

af ”Fokusmodul Berlin”, i hvilket deltagernes koordinerede indsats er forudsæt-

ningen for et vellykket resultat (Berlin-ekskursionen).  

 

Et fuldt arbejdsmæssigt udbytte af uddannelsen forudsætter deltagerens kreative 

kombinatoriske kompetence. Det vil blive tilstræbt, at såvel eksamensopga-

ver/portfolioopgaver som problemformuleringer ved hjemmeopgaver og deltagerop-

læg medreflekterer deltagerens jobmæssige praksisfelt, således at der tilstræbes en 

eksplicit sammenhæng mellem teoretisk forståelse, faglig viden og jobmæssig prak-

sis.  

 

 

Masteruddannelsen Deutschland heute består af  

 Obligatoriske fag på 30 ECTS, 

 Valgfrie fag på 15 ECTS samt 

 Masterprojekt på 15 ECTS. 
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Masteruddannelsen Deutschland heute skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbe-

gyndt. 

 

§ 2. Adgangskrav  

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført en relevant akade-

misk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mel-

lemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som 

et reguleret forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannel-

ser ved universiteterne.  

 

Ansøgere, der ikke opfylder uddannelseskravet, kan optages, hvis ansøgeren ud fra en 

konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og sproglige forudsætninger, 

der kan sidestilles med hovedbetingelserne.  

 

Som relevante uddannelser betragtes her uddannelser, som indeholder et væsentligt 

element af enten kulturel, samfundsmæssig eller erhvervsmæssig viden om tyske for-

hold, eller en kombination af disse. En relevant bachelor/ professionsbacheloruddannel-

se er eksempelvis bachelor i tysk, læreruddannelse med tysk som linjefag eller bachelor 

i historie med toning i retning af tyske forhold (mindst en emneopgave skal beskæftige 

sig med tyske forhold).  

 

Ansøgere skal inden studiestart dokumentere tyskkundskaber svarende til tysk begyn-

dersprog A eller tysk fortsættersprog B. 

 

Ansøgere skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført 

adgangsgivende eksamen.  

 

Som relevant erhvervserfaring betragtes her ansættelse ved en virksomhed med forret-

ningsmæssig kontakt til et tysktalende land, f.eks. i en funktion som indbefatter samar-

bejde med en tysk partner, afdeling eller lignende. Relevant erhvervserfaring er desuden 

ansættelse i en undervisningsinstitution med undervisningspraksis inden for faget tysk, 

det være sig folkeskole, gymnasium, universitet eller andre institutioner, der som mini-

mum fordrer en professionsbachelorgrad. 

 

 

Kravene gælder såvel for optagelse på den samlede uddannelse som på enkeltmoduler.  

 

 

§ 3 Titel 

Masteruddannelsen Deutschland heute giver ret til betegnelsen Master i moderne tysk-

landsstudier, på engelsk Master in Modern German Studies.   
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt  
 

§ 4. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen  

 

Masteruddannelsen Deutschland heute (60 ECTS) 

 

Valgmodulerne er: Den ny litteratur; De bedste film siden 1989; Uddannelsessystem og uddannelsesdebat; Tysk virksomhedskultur; Fagets videnskabsteori samt 

Medielandskabet. Valgmodulerne udbydes rullende med 2 moduler pr. semester. 

  

Undervisningsfag   Undervisningens placering  

 

Eksamens 

placering 

ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag Beskr. i § Disciplinansvarligt 

institut 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester   

Tysk identitet og selvforståelse 10 ILKM X    1.sem 5 

Det tyske demokrati 11 IHKS X    1.sem 5 

Valgmodul 1 15-21 IHKS/ISK/ILKM X    1.sem 5 

Kulturdebat og erindringssteder 12 ILKM  X   2.sem 5 

Sprogtrends i tysk 13 ISK  X   2.sem 5 

Valgmodul 2 15-21 IHKS/ISK/ILKM  X   2.sem 5 

Valgmodul 3 15-21 IHKS/ISK/ILKM   X  3.sem 5 

Fokusmodul Berlin  14 ILKM   X  3.sem 10 

Masterprojekt 22 IHKS/ISK/ILKM    X 4.sem 15 
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§ 5. Eksamensoversigt 

 

 

Masteruddannelsen Deutschland heute (60 ECTS) 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 

Vurdering ECTS- 

vægt 

 

Beskrives i § 

Obligatoriske moduler:       

Tysk identitet og selvforståelse Mdtl. eksamen Ekstern 45 min 7-trinsskala 5 10 

Det tyske demokrati Portfolio Intern  7-trinsskala 5 11 

Kulturdebat og erindringssteder Skriftl. klausur Intern 6 timer 7-trinsskala 5 12 

Sprogtrends i tysk Hjemmeopgave Intern  7-trinsskala 5 13 

Fokusmodul Berlin Portfolio 

Undervisningsdeltagelse 

Intern 

Ingen 

 7-trinsskala 

B/IB 

5 

5 

14 

Masterprojekt Hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 15 22 

       

Valgmoduler (der vælges 3):       

Medielandskabet Portfolio Intern  7-trinsskala 5 15 

De bedste film siden 1989 Portfolio Intern  7-trinsskala 5 16 

Uddannelsessystem og uddannelsesdebat Portfolio Intern  7-trinsskala 5 17 

Den ny litteratur Portfolio Intern  7-trinsskala (5) 18 

Tysk virksomhedskultur Portfolio Intern  7-trinsskala (5) 19 

Fagets videnskabsteori Hjemmeopgave Intern  7-trinsskala (5) 20 

Åbent modul Portfolio Intern  7-trinsskala (5) 21 

       

ECTS i alt:     60 
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 

§ 6. Fællesbestemmelser 

I Fællesbestemmelserne for masteruddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes 

definitioner af  

 ECTS (§ 17) 

 Typeenheder (§ 19) 

 Normalsider (§ 18) 

Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 

 Individuelle prøver (§ 5) 

 Interne og eksterne prøver (§ 1) 

 Stave- og formuleringsevne (§ 4) 

 Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen (§ 8) 

 Masterprojekt (§ 9) 

 

 

§ 7. Digital portfolio 
I fag, der evalueres med denne evalueringsform, tilrettelægges undervisningen således, 

at den studerende løbende besvarer et antal opgaver i relation til det gennemgåede fagli-

ge pensum. Hver studerende samler sine opgavebesvarelser i en mappe på fagets e-

læringsplatform. Materialerne skal tilføjes portfolioen kontinuerligt i semestrets forløb.  

 

Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvor mange opgaver der skal udar-

bejdes i løbet af semestret. Indholdet og formen for opgaverne afgøres af underviseren, 

evt. i samråd med de studerende.  
 

§ 8. Eksamen afholdt på computer 

For skriftlige eksaminer, der kan afholdes på computer gælder  

 

»Det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de 

studerendes egne computere« 

 

Ovennævnte regelsæt findes i den elektroniske materialesamling: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%

20information/Materialesamling.aspx. 

 

§ 9. Undervisnings- og eksamenssprog 

Undervisnings- og eksamenssproget er tysk med mindre andet er nævnt i eksamensbe-

stemmelserne for den enkelte disciplin.  

 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%20information/Materialesamling.aspx
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%20information/Materialesamling.aspx
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II. Beskrivelse af masteruddannelsens discipliner 
 

Uddannelsen består af 5 obligatoriske og 3 valgfrie moduler.  

Modulernes status som hhv. obligatoriske og valgfri fremgår af modulbeskrivelserne i 

§§ 10 - 22.  

 

 

§ 10. Tysk identitet og selvforståelse. Obligatorisk modul (German identity and self 

image) 
 

a.      Undervisningens omfang:  

Undervisningen foregår i blokseminarer og er placeret i 1. semester. Desuden 

læsning af de til modulet angivne materialer. 

Vægtning: 5 ECTS 

  

b.      Målbeskrivelse:  

          Den studerende skal  

 Opnå indsigt i og kunne redegøre for kontinuitet og forandring i den tyske 

identitet og selvforståelse efter 1989.  

 Opnå kendskab til og kunne redegøre for de vigtigste debatter siden 1989 om-

kring den nye tyske selvforståelse og identitet 

 Opnå indblik i og kunne redegøre for historiske og sociostrukturelle forudsæt-

ninger for ovennævnte debatter.  

 Erhverve sig indsigt i og kunne diskutere Tysklands forandrede rolle i verden, 

dets deltagelse i internationale organisationer og militære operationer og de 

dertil knyttede interne kontroverser.  

 Gøre sig fortrolig med teoretiske fremstillinger af og begreber knyttet til kultu-

rel identitetskonstruktion i historisk forandring. 

 Opnå indsigt i og kunne gøre rede for trends i historieskrivningen, deriblandt 

forståelse for sammenspillet mellem historietolkning, historieskrivning og kol-

lektive identitetskonstruktioner. 

 Demonstrere kendskab til institutionerne for den politiske og kulturelle repræ-

sentation af Tyskland i Danmark.  

 

c.       Undervisningsfagets indhold:  
På kurset gives en introduktion til kontinuitet og forandringer i den tyske selvfor-

ståelse, dens politiske, økonomiske og kulturelle baggrund og de dertil knyttede 

offentlige kontroverser. Der introduceres til de vigtigste politiske og kulturelle 

debatter om tysk identitet siden 1989 og de forskellige positioner, deres baggrund 

og tilgang dertil. Endvidere opbygges kendskab til forholdet mellem historiepoli-

tik, historieskrivning, og opbyggelsen af individuelle og kollektive identiteter. Der 

introduceres til Tysklands nye rolle i det internationale samfund, deriblandt delta-

gelsen i NATO-missioner, FNs fredsbevarende styrker, og den forfatningsretlige 

og politiske diskussion i Tyskland omkring disse militære engagementer. Der in-

troduceres til den økonomiske, politiske og kulturelle repræsentation af Tyskland i 

Danmark.  
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Emnerne for de aktuelle debatter vil skifte hen over tiden, som eksempel kan dog 

nævnes debatten om deltagelsen i Kosovo-krigen, den nye patriotisme under Ver-

densmesterskabet i fodbold i 2006, m.fl. 

 

d.      Undervisnings- og arbejdsformer:  

I timeblok 1 gives en introduktion til de væsentlige udviklinger siden 1989, til 

Tysklands rolle i internationale organisationer og den juridiske og historiske bag-

grund for de aktuelle udviklinger. I blok 2 diskuteres enkelte fremtrædende debat-

ter om tysk identitet og tysk selvforståelse, gerne med blik på aktuelle debatem-

ner. Blok 3 fokuserer på den tyske kulturelle repræsentation i Danmark. Hertil kan 

knyttes besøg hos eller foredrag ved en repræsentant for en af disse institutioner.  

Arbejdsformen er forelæsninger, diskussion og studenteroplæg, samt evt. kort 

ekskursion.  

 

e.      Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsform lægges vægt på, i hvilken grad den stude-

rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 

behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål.  

 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 

i karakterskalabekendtgørelsen.  

 

f.       Eksamensbestemmelser:  
          Prøveform: Mundtlig eksamen 

Varighed inkl. censur: 45 minutter 

Forberedelse: 45 minutter 

Censur: Ekstern 

Bedømmelse: 7-trinsskala  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

 

§ 11. Det tyske demokrati. Obligatorisk modul (German democracy) 

 

a.   Undervisningens omfang: 

Undervisningen foregår i blokseminarer og er placeret i 1. semester. Desuden læs-

ning af de til modulet angivne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver (se 

pkt. f)  

Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse: 

 Den studerende skal gennem kurset opnå 

 

 Viden om og evne til at redegøre for grundtræk i det politiske systems opbyg-

ning, funktionsmåde og særtræk i Den tyske Forbundsrepublik, herunder par-

tisystemet.  

 Viden om og evne til at redegøre for grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks 

placering og rolle indenfor EU og centrale internationale organisationer.  
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 Viden om og evne til at redegøre for grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks 

forhold til USA, Østeuropa og Mellemøsten. 

 Kendskab til og evne til at redegøre for centrale historiske forudsætninger, 

herunder de forskellige politiske regimer fra Kejserriget til i dag. 

 Kendskab til grundtræk ved tysk politisk kultur og evne til at diskutere denne 

under inddragelse af relevant teori. 

 Kendskab til centrale informationsmidler vedr. aktuelle tyske politiske forhold 

og til den tyske politiske meningsdannelses vigtigste medier. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

På kurset gives der en grundlæggende indføring i tyske politiske forhold siden 

genforeningen med relevante tilbageblik til tiden før 1990. Der lægges vægt på  

  

 det politiske systems opbygning, funktionsmåde og særtræk i Den tyske For-

bundsrepublik, herunder de politiske partier og vigtige interesseorganisationer 

og græsrodsbevægelser; 

 Den tyske Forbundsrepubliks placering og rolle indenfor EU og centrale inter-

nationale organisationer som FN, NATO og OESC, herunder tysk deltagelse i 

fredsbevarende militæraktioner; 

 grundtræk i Den tyske Forbundsrepubliks forhold til USA, Østeuropa (særligt 

Polen og Rusland) og Mellemøsten (særligt Israel); 

 centrale historiske forudsætninger, herunder de forskellige politiske regimer 

fra Kejserriget til i dag, hvor erfaringen med nationalsocialismen og Holocaust 

indtager en særstilling; 

 grundtræk ved tysk politisk kultur i lyset af relevant almen teori om offentlig-

hed og politisk kultur; 

 eksempler/cases fra aktuel politisk debat. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

 Holdundervisning i blokseminarform (forelæsning, deltageroplæg, diskussion) 

samt E-læringsstøttet selvstudium.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 

studerende samtidig behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer.  

 

Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetence-

beskrivelser i henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7.  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: Intern 

Flere studerende kan bidrag til besvarelsen: Nej 
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Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 12. Kulturdebat og erindringssteder. Obligatorisk modul (Cultural debate and 

places of memory) 

 

a.      Undervisningens omfang: 
Undervisningen foregår i blokseminarer og er placeret i 2. semester. Desuden læs-

ning af de til modulet angivne materialer. 

         Vægtning: 5 ECTS  

 

b.      Målbeskrivelse: 

          Den studerende skal  

 opnå viden om offentlighedens organisation i Tyskland  

 opnå overblik over de vigtigste medier, fora og aktører i det tyske kulturliv 

 opnå kendskab til centrale mindesmærker og erindringssteder etableret i peri-

oden samt gøre rede for de dermed forbundne kontroverser 

 kunne foretage sammenligninger af særtræk ved offentlige debatter i hhv. 

Tyskland og Danmark 

 kunne gøre rede for de vigtigste værdi- og kulturdiskussioner i Tyskland siden 

1989  

 kunne gøre rede for de vigtigste debatter efter 1989 vedr. Tysklands historiske 

arv, herunder f.eks. Walser-Bubis-debatten, Stasi-spørgsmålet, arven fra 1968, 

RAF 

 kunne identificere konsekvenser af disse debatter i den aktuelle formning af 

tysk erindringskultur 

 kunne gøre rede for forskellige kulturbegreber og deres repræsentation i den 

aktuelle kulturdebat og erindringskultur 

 

c.      Undervisningsfagets indhold: 

På kurset gives der en indføring i forskellige kulturbegreber, samt i de prægende 

kulturelle debatter siden 1989, herunder eksempelvis ”Leitkultur”-debatten, social 

ulighed og elite-spørgsmålet (inkl. problematikken omkring ”Unterschichten”), 

Pisa/Bologna-debatten, Øst-vest-problematikken, indvandringsdebatten, religion i 

det offentlige rum.  

 

Blandt de politiske debatter om den politiske kultur gennemgås spørgsmålet om 

Berliner Republik, borgerrettigheder, forfatningens rolle. Der introduceres til det 
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relevante politiske, institutionelle, historiske og kulturelle grundlag, til de centrale 

aktører og medier. Blandt de behandlede mindesmærker kan indgå Holocaust-

Mahnmal, Jüdisches Museum Kreuzberg, Dresdner Frauenkirche, Berliner 

Stadtschloss, forskellige DDR-mindesmærker, debatten om Vertriebenen-

museum. 

  

d.      Undervisnings- og arbejdsformer: 

Holdundervisning i blokseminarform, deltageroplæg, selvstudie på basis af mate-

rialer i E-læringsplatformen.  

 

e.      Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsform lægges vægt på, i hvilken grad den stude-

rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 

behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål.  

 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 

i karakterskalabekendtgørelsen.  

 

f.       Eksamensbestemmelser:  
          Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

          Varighed: 6 timer 

          Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

          Censur: Intern 

          Bedømmelse: 7-trinsskala  

          Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 13. Sprogtrends i tysk. Obligatorisk modul (Linguistic trends in German) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Undervisningen foregår i blokseminarer og er placeret i 2. semester. Desuden 

læsning af de til modulet angivne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver 

(se pkt. f). 

Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal gennem kurset opnå 

 evne til at genkende og forklare nyere trends (efter genforeningen) inden 

for det tyske sprogs udvikling, herunder udtalemæssige tendenser. 

 Særligt indblik i den ungdomskulturelle sprogudvikling 

 Indblik i og evne til at gøre rede for migrationens betydning for udvikling 

af særlige sprogtendenser.  

 Kendskab til og evne til at gøre rede for den sprogpolitiske diskussion 

omkring den anglificeringen af det tyske sprog.  

 viden om relevante kilder til tysk sprogudvikling og deres brug som hjæl-

pemidler 

 

c.  Undervisningsfaget indhold: 
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Der introduceres en sociolingvistisk baseret oversigt over gruppespecifikt tysk 

sprog med en oversigt over tysksprogede sprogområder. Samspillet mellem sprog 

og samfund uddybes yderligere med en generel oversigt over det tyske sprogs ud-

vikling siden genforeningen af de to tyske stater, bl.a. diskuteres sprogets rolle i 

afgrænsningen mellem øst- og vesttysk identitet samt mediernes indflydelse på 

sprog. Der sættes fokus på de sidste årtiers nydannelser i sproget, fx. fænomenet 

anglificering, orddannelsesprocesser, sproglige billeder, høflighedsformler og an-

dre faste vendinger.  

 

Undervisningen baseres i høj grad på autentiske tekster, korpuslingvistiske værk-

tøjer samt aktuel sprogvidenskabelig forskningslitteratur.  

 

På kurset gives der en grundlæggende indføring i de mest relevante kilder til tysk 

sprog i Tyskland, Østrig og Schweiz (ordbøger, leksika, korpora, videnskabelige 

institutioner, software) med hensyn til deltagernes behov for hjælpemidler i deres 

beskæftigelse med det tyske sprog (undervisning, oversættelse, tysksproget kom-

munikation). 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen i timeblokkene består i en afvejet blanding af forelæsning og dis-

kussioner. I materialet på E-læringsplatformen indgår øvelser til besvarelse i port-

folio-form. 

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 

studerende samtidig behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer.  

 

Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetence-

beskrivelser i henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser: 

Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave  

Omfang: 10-15 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: senest d. 30. juni hhv. 31. januar 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest 4 måneder efter bedømmelse af 

den forudgående. Den samme tidsfrist gælder også ved 3. forsøg.  

 

 

§ 14. Fokusmodul Berlin: „Erindringens topografi“. Obligatorisk modul (Focus 

module Berlin) 

 

a.  Undervisningens omfang 
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 Undervisningen foregår i blokseminarer og er placeret i 3. semester. Desuden 

læsning af de til modulet angivne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver 

(se pkt. f). 

 Vægtning: 10 ECTS 

  

b.  Undervisningens målsætning 

De studerende skal  

 Kunne omsætte indholdet fra flest muligt af uddannelsens øvrige moduler til 

et case-study i byen/delstaten Berlin. 

 Kunne omsætte viden til formidlingsmæssig praksis i foredrag, artikler 

m.m., der relaterer sig til dette case-study 

 Kunne samarbejde om planlægningen af (en del) af Berlin-ekskursionen, idet 

relevante indholdselementer samles under en fælles tematisk overskrift 

 Med et relevant fagligt begrebsapparat kunne foretage kultur- og samtidshi-

storiske analyser af konkrete berlinske lokaliteter, kunstværker m.m. 

 Kunne forbinde disse analyser med landets kollektive erindringskultur, dets 

historiske brudflader, debatter og smertepunkter. 

 Kunne sammensætte meningsfulde fortællinger om tysk selvforståelse, kul-

tur og historie med den berlinske topografi som udgangspunkt.  

 

c.  Undervisningens indhold 
I kurset udforskes Berlins historie ud fra spørgsmålet: hvorledes konciperes histo-

riske erindringsrum i dagens Berlin? Hvorledes konstrueres lokal, national og 

global historie i rumlig form, og hvorledes tjener de til forståelsen af nutiden? Vor 

tilnærmelse til svar på disse spørgsmål sker gennem en undersøgelse af arkitekto-

niske, urbane, museale og multikulturelle rum, og hvorledes de repræsenterer for-

skellige former for historieerfaring. Vi udforsker (og besøger) de forskellige ste-

der i Berlin: museer, institutioner, pladser, broer, mure, haver, tårne, tunneler, og 

analyserer deres historiske spor.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 I forbindelse med udarbejdelsen af de obligatoriske foredrag, som vil blive afvik-

let før eller under Berlin-opholdet, vil hver deltager skulle etablere en kontakt til 

en fagfælle i Berlin, for herigennem at kunne udveksle viden og synspunkter om 

foredragets tema. Denne kontakt forventes at kunne give inspiration til den inter-

nationale dimension af den faglige udvikling, som uddannelsen vil tilstræbe at til-

vejebringe. Desuden vil fagfælle-kontakten kunne være berigende med hensyn til 

den omsætning af den faglige viden inden for praksisfeltet (praksis-udveksling). 

Holdundervisning i blokseminarform, deltagerforedrag, gruppearbejde, 4-5 dages 

ekskursion. 

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsform lægges vægt på, i hvilken grad den stude-

rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 

behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål.  

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 

i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om 



 17  

de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrække-

lig grad. 

 

 

f.   Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Digital portfolio jf. § 7, herunder manuskript til et 30 minutters fore-

drag samt tilstedeværelse i form af deltagelse i Berlin-ekskursionen.  

 

Deltagelse i Berlin-ekskursionen: 

Prøveform: Undervisningsdeltagelse 

Censur: Ingen 

Bedømmelse: B/IB 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Deltagelse i Berlin-ekskursionen kan i særlige tilfælde efter ansøgning erstattes af 

en skriftlig hjemmeopgave på 10-15 normalsider. 

 

For hjemmeopgaven gælder i så fald følgende: 

Prøveform: Fri hjemmeopgave 

Omfang: 10 – 15 normalsider pr. studerende 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: B/IB 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen: Hjemmeopgave, bestemmelser som ovennævnte. 

 

Digital portfolio:  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

folien skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen:  

Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. 

  Vægtning: 5 ECTS  

 

 

§ 15. Medielandskabet. Valgfrit modul (German Media) 
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a.  Undervisningens omfang: 
 Undervisningen foregår i blokseminarer. Desuden læsning af de til modulet an-

givne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver (se pkt f). Vægtning: 5 

ECTS   

  

b.  Målbeskrivelse: 

 Den studerende skal gennem kurset opnå 

 Viden om og evne til at redegøre for udformningen af Tysklands aktuelle me-

dielandskab i både dens statslige og private dimension. 

 Kendskab til og evne til at redegøre for de historiske forudsætninger for den 

aktuelle udformning af medielandskabet, der blev lagt i efterkrigstiden. 

 Særligt kendskab til og evne til at diskutere nyere strukturelle forandringer 

som følge af den elektroniske udvikling, massemedielandskabets globalise-

ring, deregulering og kommercialisering. 

 Viden om og evne til at redegøre for den tyske genforenings mediestrukturelle 

konsekvenser. 

 Kendskab til og evne til at redegøre for aktuelle æstetiske-indholdsrelaterede 

og mediebrugerrelaterede trends i det tyske medielandskab. 

 Generel evne til at forstå og gøre rede for forskelle mellem den tyske og dan-

ske medielandskab. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

 Modulet rummer følgende hoveddele: 

1. Det tyske medielandskabs historiske dimension. Her opnås forståelse for det 

tyske medielandskabs genopbygning og ekspansion fra efterkrigstiden til nuti-

den. 

2. Deregulering, privatisering og kommercialisering: Her sættes særlig fokus på 

den dybgående restrukturering af den tyske (elektroniske) medielandskab der 

blev indledt med monopolbruddet i midten 1980erne. 

3. Nyere trend: Det tyske medielandskabs nuværende udtryksformer og medie-

brugsmønster. 

4. Digitaliseringens og IKTs betydning for et tysk medielandskab under hurtigt 

forandring. 

5. Et komparativt perspektiv: Tyskland vs. Danmark.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

I undervisningen vil der blive lagt vægt på en case-orienteret tilgang til emnerne. 

Herudover vil undervisningen være udformet som en vekslen mellem teoretisk, 

metodisk og analytisk perspektiverende forelæsninger og diskussion og studenter-

oplæg, gerne med inddragelse af konkret case.  

 

I timeblok 1 (4 konfrontationstimer) gives i øvelsesform indføring i element 1. I 

timeblok 2 (6 konfrontationstimer) indføres i element 2 og 3. I timeblok 3 (4 kon-

frontationstimer) gennemgås elementet 4. den komparative dimension går til 

tværs af blokkene. Øvrige elementer er tilrettelagt som selvstudium på basis af 

materialer på E-læringsplatformen og selvstændig læsning af angivet litteratur.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 
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 Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den stu-

derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-

rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i 

henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabe-

kendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7 

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

  

 

§ 16. De bedste film siden 1989. Valgfrit modul (The best German films since 1989) 

 

a.  Undervisningens omfang: 
  Undervisningen foregår i blokseminarer.  

  Vægtning 5 ECTS. 

 

b.  Målbeskrivelse:  

  Den studerende skal  

 opnå viden om de dominerende tematiske og æstetiske udviklingslinjer i de 

tysktalende landes film siden 1989.  

 under brug af filmanalytiske begreber kunne foretage sammenlignende analy-

ser, også med danske film. 

 opnå særligt kendskab til enkelte fremtrædende eksempler på tysk film siden 

1989 

 kunne afsøge kilder til receptionen af disse film 

 kunne gøre rede for den kulturelle og politiske kontekst, i hvilken disse film-

eksempler er indgået.  

 i overblik have viden om og kunne gøre rede for mangfoldigheden i tysk film, 

deriblandt til genrer som migrationsfilm, dokumentarfilm, spændingsfilm og 

kunstfilm, og til de mest fremtrædende, nyere tyske instruktører. 
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 opnå viden om og kunne redegøre for tysk filmindustris struktur, deriblandt 

dens økonomiske rammebetingelser, kulturpolitiske støttemuligheder og insti-

tutionelle forankring siden 1989.  

 opnå kendskab til basale filmteoretiske begreber og -teorier, samt opbygning 

af de dertil hørende analytiske færdigheder. 

 opnå forståelse for og kunne redegøre for den nye tyske films rolle i omgangen 

med den historiske arv (nationalsocialismen, DDR og Forbundsrepublikken).  

 

c.  Undervisningsfagets indhold:  

På kurset gives en grundlæggende introduktion til udviklingen i tysk film, siden 

1989, dens institutionelle baggrund, og samfundspolitiske betydning siden 1989. 

Med afsæt i forskellige fremtrædende eksempler introduceres forskellige genrer, 

såsom spille- og dokumentarfilm, vigtige udviklinger og enkelte instruktører. Der 

lægges vægt på såvel genkomsten af historiske emner (såsom DDR, RAF, Natio-

nalsocialisme) som til aktuelle temaer som migration og politik, plus de dertil 

knyttede debatter i den bredere offentlighed.  

 

Der lægges særlig vægt på analysen af enkelte fremtrædende film fra Tyskland og 

de dertil knyttede offentlige debatter, den underliggende historietolkning, æsteti-

ske udformning, og modtagelse i Tyskland. Der introduceres samtidig de vigtigste 

institutionelle udviklinger i den tyske filmindustri, de økonomiske betingelser og 

de kulturpolitiske støttemuligheder, ligesom basalt kendskab til filmteori og red-

skaber til filmanalyse videregives. Nye former for dokumentarfilm, udviklingerne 

i filmens æstetik og dens historiske baggrund introduceres.  

 

I timeblok 1 gives et overblik over de seneste års udviklinger i den tyske film, den 

tyske filmindustris betingelser kulturpolitiske kontekst.  

 

I timeblok 2 introduceres filmanalytisk teori og der foretages analyser af enkelte 

eksempler. Desuden introduceres til receptionskilder og receptionsforståelse, og 

udvalgte eksempler diskuteres.  

 

I timeblok 3 behandles hovedlinjer i filmens genremæssige, tematiske og æsteti-

ske nyeste udvikling. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Arbejdsformen er holdundervisning med forelæsning, studenteroplæg og diskus-

sion. Desuden en stor del selvstudium på basis af grundbøger og teoretiske mate-

rialer.  

 

Deltagerne fremlægger på E-læringsplatformen analyser af selvvalgte eksempler 

med brug af det introducerede teoretiske apparat. 

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den stu-

derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-

rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i 
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henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabe-

kendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser:  
Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 17. Uddannelsessystem og uddannelsesdebat. Valgfrit modul (German educatio-

nal system and educational debate) 

 

a.  Undervisningens omfang: 
 Undervisningen foregår i blokseminarer. 

 Vægtning: 5 ECTS  

  

b.  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal  

 opnå viden om de tysktalende landes uddannelsessystemers opbygning og 

deres indbyrdes forskelligheder 

 opnå viden om den humboldtske og andre dannelsestraditioner og kunne 

foretage sammenligning og vurdering af deres realisering i dansk kontekst 

 opnå særligt indblik i de gymnasiale uddannelsers opbygning og fagvifte i 

de tysktalende lande 

 kunne sammenligne og diskutere forskelle til og ligheder med det tilsva-

rende danske system 

 kunne analysere og redegøre for de historiske forudsætninger for den aktu-

elle udformning af uddannelsessystemerne og pædagogikken 

 opnå kendskab til aktuelle uddannelsespolitiske og pædagogiske debatter i 

de tysktalende lande og kunne diskutere disse i forhold til danske forhold. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

 Modulet rummer følgende hoveddele: 
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 Det tyske uddannelsessystems opbygning. Her opnås forståelse for det tyske 

skolesystems opbygning, progression og forskellige spor, samt krav og mulig-

heder til valg undervejs.  

 Gymnasieskolen: Her sættes særlig fokus på den gymnasiale uddannelses ind-

hold og struktur i Tyskland, Østrig og Schweiz. De historiske forudsætninger 

for skolens udformning analyseres. 

 Dannelsestankens tyske historie. Det humboldtske dannelsesideals indflydelse 

på tysk skolevæsen og pædagogik, og dets status i dag. 

 Aktuelle uddannelses-debatter. Emnerne vil skifte hen over tid. Nedenstående 

er aktuelle eksempler: 

o Pisa. Reaktioner på og holdninger til de chokerende resultater ved de 

første PISA-undersøgelser. Konsekvenser for skolesystemet.  

o Internationalisering. Standpunkterne i diskussionen om tilpasningen af 

skolesystemet til de fælles europæiske standarder (Bolognaprocessen). 

o Chancelighed gennem skolen. Standpunkter i debatten om skolens rolle 

i etableringen af chancelighed for etniske minoriteter eller/og social 

ulighed i de tysksprogede lande.  

o Pædagogiske trends: hvorledes adskiller den pædagogiske praksis sig 

fra den danske, og hvilke udviklingstendenser og -debatter kan aktuelt 

identificeres. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

I timeblok 1 gives i øvelsesform indføring i element 1, i timeblok 2 indføres i 

element 2 og en tilknyttet aktuel debat, i timeblok 3 gennemgås yderligere 2 aktu-

elle debattemaer. Øvrige elementer er tilrettelagt som selvstudium på basis af ma-

terialer på E-læringsplatformen og selvstændig læsning af angivet litteratur.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den stu-

derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-

rende behersker de i § 1.  

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 

i karakterskalabekendtgørelsen.  

 

f.  Eksamensbestemmelser:  
En serie opgaver fordelt over semestret besvares skriftligt og lægges løbende i den 

studerendes e-portfolio. Forudsætningen for at bestå er indlevering af alle fore-

skrevne opgavebesvarelser.  

 

Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  
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Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 18. Den ny litteratur. Valgfrit modul (Literature in German since 1989) 

 

a.  Undervisningens omfang: 
 Undervisningen foregår i blokseminarer. 

 Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

 Den studerende skal  

 opnå kendskab til et udvalg af centrale og typiske litterære værker fra tids-

rummet efter 1989. 

 opnå kendskab til og kunne identificere nye litterære genrer og performance-

former 

 opnå kendskab til den nyeste litteraturvidenskabs bud på en strukturering af 

den nye litteratur formelt, genremæssigt og tematisk 

 ved hjælp af forskningslitteraturen kunne analysere og beskrive ny litteratur 

og sætte den i en samfundsmæssig, historisk og/eller kulturpolitisk kontekst. 

 opnå indblik i og forståelse for litteraturens centrale rolle i en verden af kom-

plekse mediemæssige relationer og samspil 

 opnå overordnet viden om litteratursystemet i Tyskland: bogmarkedets op-

bygning, litterære organisationer og priser  

 kunne orientere sig i de vigtigste medier for litteraturformidling  

 kunne omsætte den opnåede viden om og forståelse af den moderne litteraturs 

særkende og rammevilkår til en beskrivelse af et konkret formidlingsprojekt, 

f.eks. et undervisningsforløb, et litterært arrangement, eller lignende. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

På kurset gives der en grundlæggende indføring i de tyske litterære forhold siden 

1989. Der lægges her vægt på det aktuelle samspil mellem litterære institutioner, 

organisationer og medier og på grænseflader mellem æstetiske og samfundsmæs-

sige udviklinger: 

- litteraturens rolle som del af et sammenhængende medietilbud, dvs. i sam-

spillet med i samspillet med teater, museer, film, radio og internet.  

- litteraturens produktions- og markedsføringsvilkår i dag, herunder bog-

messer i Leipzig og Frankfurt, forlagssituationen, litterære organisationer 

(f.eks. Literaturhäuser) og litterære priser som Büchner-Preis, Frie-

denspreis des Deutschen Buchhandels, Deutscher Buchpreis) 
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- vigtige orienteringsredskaber for litteraturbrugeren: især litteratursiderne i 

de førende aviser og de vigtigste internet-ressourcer som f.eks. perlentau-

cher.de. 

- vigtige tematiske og genremæssige tyngdepunkter og trends efter -89, her-

under performance-kulturen 

 Det tilstræbes, at der til modulet knyttes et litterært arrangement, f.eks. en læsning 

i samarbejde med Brecht-huset i Svendborg, et besøg i et Litteraturhaus el. lign.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

 Holdundervisning i blokseminarform, oplæg, selvstudie, og arrange-

ment/ekskursion. 

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den stu-

derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-

rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål.  

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet 

i karakterskalabekendtgørelsen.  

 

f.  Eksamensbestemmelser:  
Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7.  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 19. Tysk virksomhedskultur. Valgfrit modul (German corporate culture) 

 

a.   Undervisningens omfang: 

 Undervisningen foregår i blokseminarer.Desuden læsning af de til modulet angiv-

ne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver (se pkt. f). 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse: 
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 Den studerende skal gennem kurset opnå 

 

 Viden om og evne til at redegøre for grundtræk i tysk erhvervslivs opbygning, 

særtræk og europæiske og globale placering samt i forholdet mellem privat fo-

retagsomhed og offentlig/statslig regulering/intervention i Den tyske For-

bundsrepublik. 

 Kendskab til og evne til at redegøre for centrale historiske forudsætninger, 

herunder den overordnede økonomiske udvikling og de forskellige politiske 

regimer fra Kejserriget til i dag. 

 Kendskab til særtræk ved tysk virksomhedskultur og tyske ledelsesforhold og 

evne til at diskutere disse på grundlag af relevante teoridannelser. 

 Evne til at eksemplificere disse forhold ved hjælp af udvalgte cases. 

 Kendskab til centrale informationsmidler vedr. aktuelle tyske økonomiske og 

erhvervsmæssige forhold. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

 På kurset gives der en grundlæggende indføring i tyske erhvervsforhold siden gen-

foreningen med relevante tilbageblik til tiden før 1990. Der lægges vægt på  

  

 tysk erhvervslivs struktur, udvikling og særtræk og centrale historiske forud-

sætninger herfor; 

 tysk erhvervslivs placering i europæisk kontekst og indenfor en verdensøko-

nomi under globalisering; 

 samspillet mellem det private erhvervsliv og offentlige instanser (regule-

ring/kontrol, subventionering/erhvervsfremme), først og fremmest på for-

bundsniveau; 

 ledelsesforhold og -stile i tyske erhvervsvirksomheder, sammenlignet med US-

amerikanske, japanske og danske, herunder særligt foretagerens rolle og råde-

rum og begrænsningerne heri (selskabsformer, Aufsichtsrat/Vorstand, banker-

nes rolle); 

 medarbejderindflydelse og -medbestemmelse samt bedriftsrådenes og fagbe-

vægelsens rolle; 

 aktuelle eksempler/cases fra forskellige brancher. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Holdundervisning i blokseminarform (forelæsning, deltageroplæg, diskussion) 

samt E-læringsstøttet selvstudium.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til evalueringsformen lægges der vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstationer lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 

studerende samtidig behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer.  

 

Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetence-

beskrivelser i henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7  
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Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 20. Fagets videnskabsteori. Valgfrit modul  (German studies: new theoretical and 

methodological approaches) 

 

a.  Undervisningens omfang: 
 Undervisningen foregår i blokseminarer. Desuden læsning af de til modulet an-

givne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver (se pkt f). Vægtning: 5 

ECTS   

 

b.  Målbeskrivelse: 

 Modulet retter sig mod lærere i det almene gymnasium. Den studerende skal gen-

nem kurset opnå 

 Evne til at redegøre for forskelle og sammenhænge mellem det teoretiske, det 

metodiske og det operative niveau i det analytiske arbejde 

 Forståelse for forskellige videnskabelige aktiviteter: f.eks. om beskrivelse, 

forklaring, bevisførelse, fortolkning og teoridannelse.  

 Forståelse for disse aktiviteters status og nødvendighed inden for alle tre fa-

kulteter (den fælles videnskabsteoretiske platform). 

 Indblik i nogle få teoretiske hovedretninger. 

 Evne til at udvælge, argumentere for og anvende metodiske tilgange, som er 

relevante i forhold til et konkret undersøgelsesobjekt. 

 Forståelse for den valgte teoretisk-metodiske tilgangs betydning og status in-

den for de andre fakulteter 

 Være i stand til at beskrive de analytiske skridt, der ifølge den valgte metode 

bør tages, i en form, der vil kunne forstås og omsættes af en gymnasieelev.  

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Modulet ønsker at imødekomme det reformerede gymnasiums målsætning om 

metodisk-teoretisk bevidstgørelse af eleverne, dels i de enkelte fag, dels i det 

tværfaglige samarbejde (Almen Studieforberedelse, Studieretningsforløb). Gym-

nasiets mål formuleres i bekendtgørelsen som evnen til at anvende forskellige me-
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toder til at belyse et komplekst problem og til at vurdere forskellige fags og fagli-

ge metoders muligheder og begrænsninger. De skal endvidere være i stand til at 

anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til 

at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fæl-

lesfaglig karakter. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i deltagernes praksiserfaringer. 

Modulet formes omkring et emne, som deltagerne vedtager i første timeblok. Så-

vel tilstedeværelsesundervisningen som de netbaserede øvelser vil lægge vægt på, 

at den teoretiske gennemgang bliver fulgt op af konkrete forslag til applicering på 

det gennemgående emne, så vidt dette er muligt. Deltagernes idéudveksling via 

Blackboard vil være en væsentlig del af modulets dynamik.  

Deltagerne skriver løbende på et fiktivt undervisningsforløb, der afleveres som 

eksamensopgave ved semestrets slutning. 

Væsentlige dele af indføringerne i de forskellige teorier og metoder er tilrettelagt 

som selvstudium på basis af materialer på E-læringsplatformen og selvstændig 

læsning af angivet litteratur.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

 Under hensyntagen til evalueringsformen lægges vægt på, i hvilken grad den stu-

derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-

rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i 

henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabe-

kendtgørelsen. 

 

f.  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Hjemmeopgave i form af en undervisningsplan 

Omfang: 8 - 15 normalsider pr. studerende 

  Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, højst 3 studerende. Det skal nøje 

fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gi-

ves individuelle karakterer.  

Afleveringsfrist: Opgaven skal være afleveret senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 21. Åbent modul. Valgfrit modul (Electives) 

Masteruddannelsen er åben for en løbende udvikling af aktuelle og ønskede moduler, 

såfremt der kan findes en kvalificeret underviser. Det åbne modul tages i anvendelse, 

hvor særligt vigtige aktuelle forhold gør dette påkrævet, eller hvor deltagernes ønsker 

måtte tilsige det.  

 

a.   Undervisningens omfang: 

 Undervisningen foregår i blokseminarer. Desuden læsning af de til modulet an-

givne materialer samt løsning af foreskrevne opgaver (se pkt. f). 

 Vægtning: 5 ECTS 
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b.  Målbeskrivelse: 

Målbeskrivelsen vil i sin struktur og sine faglige principper og krav svare til de 

øvrige modulers beskrivelse, men vil ifølge sagens natur varierer med det pågæl-

dende moduls indhold.  

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Et valgmodul omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller 

felt inden for Tysklands kultur og samfund eller med relevans for området. 

 

Mulige emner for valgmodul kunne være ”Institutioner og organisationer i det 

tysk-danske erhvervssamarbejde”, ”Ungdomskultur, gruppeidentitet og nye kom-

munikationsformer”, ”Tysk populærkultur i medier, festivaler og fester”.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Holdundervisning i blokseminarform (forelæsning, deltageroplæg, diskussion) 

samt e-læringsstøttet selvstudium.  

 

e.  Bedømmelseskriterier: 

 Afhængige af valgmodulet. 

 

f.  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Digital portfolio, jf. § 7  

Omfang: antal og omfang af portfolio-besvarelser fremgår af E-læringsplatformen 

ved øvelsens begyndelse. 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Afleveringsfrist: Portfoliet skal være udfyldt senest d. 30. maj hhv. 31. december 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives en gennemsnitskarakter. Hver opgave i port-

foliet skal være bedømt til mindst 02.  

Vægtning: 5 ECTS 

 

 Reeksamen: 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig klausurprøve under tilsyn 

 Varighed: 6 timer 

 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 

 Censur: Intern 

 Bedømmelse: 7-trinsskala 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 22. Masterprojekt. Obligatorisk modul (Master Thesis) 

 

a.  Masterprojektets omfang: 
 Masterprojektet udarbejdes på 4. semester. Vægtning: 15 ECTS. 

 

b. Målbeskrivelse 

 Den studerende skal kunne 
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 afgrænse og definere en problemstilling selvstændigt 

 redegøre for relevant, kvalificeret litteratur 

 tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af re-

ferencer, noter og bibliografi 

 gennemføre en teoretisk og/eller empirisk undersøgelse af den valgte pro-

blemstilling samt en kritisk analyse heraf 

 evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange 

 samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillings-

form 

 uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og 

svage sider i eget arbejde 

 redegøre på et fremmedsprog i resumeform for målene for masterprojektet, 

analyser og resultater 

 demonstrere det faglige overblik og den indsigt i fagområdet, som er opnået 

gennem studieforløbet  

 

c. Arbejdsform 

Ved starten af projektforløbet afholdes et projektseminar for alle masterprojekt-

studerende. Herefter arbejder den studerende selvstændigt med sit emne under 

vejledning af en af uddannelsens undervisere, som også skal godkende emnet. Der 

kan i forløbet afholdes yderligere fælles seminarer efter behov. 

 

d. Bedømmelseskriterier 

Karakteren gives ud fra, i hvilken grad den studerende dels opfylder ovennævnte 

målbeskrivelse, dels behersker de i § 1 nævnte generelle og fagspecifikke kompe-

tencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som 

beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  

 

e.  Eksamensbestemmelser:  
  Prøveform: Fri hjemmeopgave på dansk eller tysk (eget valg) 

  Omfang pr. studerende: 30-50 normalsider 

  Omfang pr. studerende, resumé: Max. 2 normalsider 

  Fremmedsprog, resumé: Tysk 

  Flere studerende kan bidrage til projektet: Ja, højst 3 studerende. Det skal nøje 

fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gi-

ves individuelle karakterer.  

   Censur: Ekstern 

  Bedømmelse: 7-trinsskalaen.  

  Vægtning: 15 ECTS   
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III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 

Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse for masteruddan-

nelser ved universiteterne af 7. december 2009 og har virkning for alle masterstuderen-

de der indskrives fra 1. september 2010. 

 

 

Godkendt af studienævnet for Fremmedsprog den 11. januar 2010. 

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 11. februar 2010. 
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Almen del 

 
IV. Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved 

Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet  

 
Fællesbestemmelserne er tilgængelige på det humanistiske fakultets hjemmeside: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%

20information/Materialesamling.aspx  
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