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Autentiske kultur- og sprogmøder er altså vigtige, når man 
underviser og lærer et nabosprog, og de er faktisk ret nemme 
at gennemføre. Det kan dog være en udfordring at finde tid og 
resurser til at planlægge både alt det praktiske og det faglige 
indhold i forbindelse med dansk-tyske elevmøder. 

I denne vejledning giver vi et bud på et undervisningsforløb, 
hvor eleverne arbejder med nationale stereotyper før, under 
og efter et dansk-tysk elevmøde. Læringen bliver derved 
forankret i en længere proces, som bedre kan udnytte det 
potentiale for læring, der er i forbindelse med dansk-tyske 
elevmøder – og dette bidrager også til at gøre et elevmøde til 
en læringssucces. 

Målgruppen for vejledningen er undervisere og elever på 
ungdomsuddannelser og Sekundarstufe II, evt. også de 
ældste elever i udskolingen hhv. Sekundarstufe I. 

Den indledende introduktion har til formål at formidle et 
didaktisk vidensgrundlag. Den henvender sig især til de 
undervisere, der ønsker at fordybe deres viden om nationale 
stereotyper. Derefter følger en beskrivelse af selve 
undervisningsforløbet. Forløbet er tilrettelagt sådan, at man 

1 Se Hansen, Camilla et al. (2022): Dansk-tysk naobosprogsdidaktik. Region Sønderjylland-Schleswig – Regionskontor & Infocenter, online: 
https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/nabosprogsdidaktik/, s. 8. 

Forord

både i tidsrummet op til elevmødet, mens mødet står på og 
når eleverne er tilbage hjemme igen bruger undervisningen til 
at arbejde med stereotyper. 

Vejledningen er er udarbejdet af Katarina Le Müller i regi 
af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Den er en del af et 
sprogpulje-projekt som har til formål at udarbejde 
vejledninger og forslag til undervisningsforløb i forbindelse 
med dansk-tyske elevmøder på forskellige trin i tysk- og 
danskundervisningen. I en særskilt vejledning har vi desuden 
samlet praktiske oplysninger og opmærksomhedspunkter 
omkring dansk-tyske elevmøder. 

Alle vejledninger er tilgængelige online på Kulturakademi-
portalen (www.kulturakademi.de/dk /). 

KursKultur 2.0 ønsker dig succes med dine dansk-tyske 
elevmøder!

Odense, sommeren 2022

Det at opleve det andet sprog og den anden kultur i det personlige møde med mennesker fra 
nabolandet, er både et væsentligt ønske og motivationsfaktor for eleverne i tyskundervisnin-
gen i Danmark og danskundervisningen i Schleswig-Holstein1.  

Erla Hallsteinsdóttir
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Vejledningens opbygning og tidsramme

I materialet i denne vejledning tager vi elever og undervisere med på opdagelse i deres egne forestillinger om sig selv 
og andre med udgangspunkt i nationale stereotyper. Vejledningen består af en introduktion, hvor vi kort beskriver det 
didaktiske grundlag for forløbet og en beskrivelse af et undervisningsforløb med fokus på elevernes selv- og 
fremmedbilleder. Forløbet er bygget op omkring et dansk-tysk elevmøde, dvs. forløbet er struktureret i moduler med 
forslag til undervisningen før, under og efter et elevmøde. Forslag til øvelser og aktiviteter findes på særskilte 
arbejdsark sidst i vejledningen. 

Før elevmødet arbejder eleverne med, hvad stereotype forestillinger er for et fænomen (definition), og en 
bevidstgørelse af deres egne nationale stereotyper. Modulerne kan gennemføres i løbet af 1 undervisningstime 
(à 60 min.) hver, men kan også strækkes over flere timer, hvis man ønsker at gå mere i dybden med emnet:

 Modul 1.1: Introduktion til stereotyper som fænomen 

 Modul 1.2: Arbejde med elevernes egne stereotyper 

Under selve elevmødet fortsætter eleverne arbejdet med deres stereotype forestillinger. De danske og 
tyske elever arbejder i fællesskab med emnet stereotype forestillinger, hvor de selv skal bruge nationale stereotyper 
ved at udarbejde reklamer. Modulerne afvikles i forlængelse af hinanden og vi anbefaler at man afsætter mindst 
4 timer til arbejdet:

 Modul 2.1: Selv- og fremmedbilleder

 Modul 2.2: Nationale stereotyper i reklamer

Efter elevmødet  er der en opsamling og afslutning af undervisningsforløbet. Også her kan modulerne 
gennemføres i løbet af 1 undervisningstime hver, men vi anbefaler at bruge mere tid på både refleksionen og – hvis 
man også arbejder med modul 3.3 – muligheder for at undersøge stereotype forestillinger, evt. også med inddragelse 
af andre former for stereotyper i et samlet emneforløb:

 Modul 3.1:  Refleksion over nationale stereotyper i reklamer

 Modul 3.2: Refleksion over selv- og fremmedbilleder

 Modul 3.3: Stereotypeforskning

Det didaktiske grundlag og øvelserne på arbejdsarkene er oprindeligt udviklet i regi af SMiK-projektet, og de er blevet 
tilpasset mht. brug i et undervisningsforløb til dansk-tyske elevmøder. Øvelserne er fra undervisningsmaterialet:
Typisk dansk – typisk tysk? SMiK-undervisningsmaterialer til bevidstgørelse af nationale stereotyper 
(https://www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/smik-unterrichtsmaterialien-zu-stereotypen-smik-undervis-
ningsmaterialer-om-stereotyper/) 

Materialet blev udarbejdet 2015 af Erla Hallsteinsdóttir, Philipp Baunsgaard Koll, Katarina Le Müller und Jörg Kilian og 
det kan downloades fra projektets hjemmeside. 

Introduktion til materialet
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2  Se Koll, Philipp Baunsgaard & Heinz, Tobias (2016): Didaktisch-methodische Perspektiven auf nationale Stereotype: Facetten einer unter-
richtspraktischen Konkretisierung. I: Linguistik online 79, s. 381-398. Online: https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3350 
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02

03

Didaktisk forankring

Materialet bygger på en didaktisk model med fire faser i arbejdet med stereotyper i undervisningen2: 

Hver fase har forskellige fokusområder med specifikt indhold og øvelser:
(1) Impuls med en aktiveringsøvelse som har til formål at håndgribeliggøre de nationale stereotyper ved at gøre eleverne 
opmærksomme på deres egne stereotype forestillinger. Resultatet fra impuls-øvelsen danner et sammenligningsgrundlag for 
de senere øvelser.
(2) Sproglig sensibilisering og oparbejdelse af ordforråd til arbejdet med nationale stereotyper. 
(3) Bevidstgørelse og refleksion hvor eleverne arbejder med egne stereotype forestillinger.
(4) Refleksion og kritik med sammenligning af elevernes egne stereotyper med inddragelse af resultaterne fra 
       SMiK-projektet.

Faserne i modellen er i denne vejledning fordelt således at de passer til et forløb målrettet et dansk-tysk elevmøde. Forud 
for øvelserne anbefaler vi en diskussionsrunde med definition af begreber mht. at danne et vidensgrundlag for arbejdet med 
nationale stereotyper:

 Forberedelse: Fase 1 & 2, impuls og sensibilisering: 
 > Begreber og definitioner: Hvad er stereotyper for et fænomen?
 > Impuls med aktivering af stereotyper, med fokus på nationale stereotyper som del af elevernes selv- 
 og fremmedbilleder.
 > Sensibilisering med opbygning af ordforråd med fokus på adjektiver, der beskriver egenskaber i relation til 
 nationer og nationaliteter.

 Elevmøde: Fase 1 & 3, impuls, bevidstgørelse og refleksion:
 > Impuls med fokus på nationale stereotyper hos eleverne selv som grundlag for en sammenligning af selv- 
 og fremmedbilleder.
 > Bevidstgørelse og refleksion med at arbejde med egne nationale stereotyper i en opgave om brug af stereotype 
 forestillinger i reklamer i dansk-tysk kontekst. 

 Opfølgning og forankring: Fase 4, refleksion og kritik:
 > Refleksion over stereotyper og kritisk perspektivering af det at se verden igennem ens egne “kulturbriller” 
 med forslag til den kritiske omgang med stereotyper.
 > Overvejelser om, hvordan man undersøger stereotype forestillinger.
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Stereotype forestillinger i undervisningen?

I et nabosprogsdidaktisk perspektiv anses bevidstgørelse af stereotyper for at være et vigtigt tiltag mht. fremme af 
elevernes interkulturelle kompetencer3.  Arbejdet med stereotyper i undervisningen er dog et tveægget sværd. 

Stereotyper er en vigtig del af elevernes måde at forstå verden på. I undervisningen udgør de på den ene side en 
mulighed for at italesætte nogle af de ubevidste antagelser vi har om hinanden, og blive mere bevidst om hvor meget 
de stammer fra vores egen position (f.eks. kultur, samfund, privilegier) og fra sproget. Omvendt kan italesættelsen, 
hvis den ikke gøres med sans for det kritiske perspektiv, føre til nye eller befæste eksisterende forstokkede ideer om 
“dem” og “os”. Stereotyper bør derfor altid behandles med omhu og med fokus på deres bevidstgørelse og kritisk 
refleksion. Dette gælder selvfølgelig ikke kun nationale stereotyper, men også alle andre former for stereotyper. 

Nationale stereotyper i læreplanerne

I de tyske læreplaner (https://fachportal.lernnetz.de/sh/fachanforderungen.html) til danskfaget i Schleswig-Holstein 
indgår viden om og refleksion over stereotype forestillinger både i elevernes egen kultur og den danske kultur, som 
del af den interkulturelle kompetence. 

De danske læreplaner (folkeskolen: https://emu.dk/grundskole/tysk/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejled-
ning?b=t5-t14 – ungdomsuddannelser: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laerepla-
ner-2017) til tyskfaget nævner ikke stereotyper eksplicit. Men idet stereotype forestillinger har en stor indflydelse på, 
hvordan vi opfatter og omgås mennesker fra andre kulturer, er stereotyper en integreret del af vores interkulturelle 
forståelse og færdigheder. Arbejdet med stereotyper spiller derved en vigtig rolle i at fremme elevernes interkulturelle 
kommunikative kompetence, som er et væsentligt aspekt af tyskfaget.

I den dansk-tyske nabosprogsdidaktik (https://www.kulturakademi.de/material/nachbarsprachendidaktik/) indgår ar-
bejdet med elevernes stereotyper som en vigtig del af ønskede tiltag mht. fremme af elevernes interkulturelle 
kommunikative kompetence. 

3 Se Hansen, Camilla et al. (2022): Dansk-tysk naobosprogsdidaktik. Region Sønderjylland-Schleswig – Regionskontor & Infocenter, online: 
https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/nabosprogsdidaktik/, s. 23.
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Stereotyper i den interkulturelle kommunikation

Sprog er nøglen til en forståelse af andre. Derfor er den reflekterende, ansvarsfulde omgang med sprogligt 
manifesterede stereotyper et væsentligt aspekt i den interkulturelle kompetence. 

I denne sammenhæng er der især tale om de sproglig-kulturelle kundskaber, som eleverne skal have, for at kunne 
kommunikere funktionelt adækvat. Når vi taler om ”danskere” og ”tyskere”, er det en kollektiv generalisering, mens man i 
de konkrete situationer møder individer med al deres særheder. 

Interkulturel kommunikation i praksis foregår altså altid mellem individer og den er forankret i konkrete situationer. Konkrete 
situationer udfolder sig i henhold til givne sproglig-kulturelle mønstre. Den måde vi agerer på i konkrete situationer, er præget 
af kulturspecifikke forventninger, holdninger, normer og stereotyper. Kendskab til disse sproglig-kulturelle mønstre er en vigtig 
forudsætning for, at man i den interkulturelle kommunikation kan agere funktionelt adækvat i den givne situation, dvs. at man 
kan tilsidesætte sin egen kulturbrille og acceptere de andres forudsætninger. Her spiller det nationalt prægede selv- og 
fremmedbillede en stor rolle. 
 
Især øvelserne med de dansk-tyske kulturbriller har til formål at sensibilisere eleverne for forskelle og ligheder i egen og 
andres opfattelse af dem selv.

Stereotyper som sproglig-kulturelle konstruktioner

En opfattelse af at stereotyper er sprogligt manifesteret, altså anses for at være en sproglig-kulturel konstruktion, er 
udgangspunkt for en væsentlig målsætning for arbejdet med stereotyper i undervisningen, nemlig at eleverne skal

“…gøres bevidste om at sprogligt manifesterede nationale stereotyper består af historisk og kulturelt udsprungne syn på 
verden (’Weltansichten’). Disse ’Weltansichten’ er indgroede i sproglige konstruktioner som eleverne ubevidst har overtaget i 
sprogtilegnelsen. Når eleverne fremadrettet anvender disse sproglige konstruktioner, vil de være bevidste om at de ikke 
længere ubevidst gengiver, men snarere bevidst reproducerer de dermed forbundne ’Weltansichten’ og dermed er ansvarli-
ge for konsekvenserne heraf. Denne sprogdidaktiske modellering er oplysning i positiv forstand: Dens formål er selvbestemt 
ageren og befrielse af sprogbrugeren fra den sproglige umyndighed.“ (Kilian 2015: 172  - Oversættelse Erla Hallsteinsdóttir)4.  

Øvelserne i vejledningen er udformet således at de opfordrer eleverne til at registrere, evaluere og vurdere forekomster og 
funktioner af nationale stereotyper som forestillinger i vores hoveder og som sprogligt konstruerede syn på verden. 

Via arbejdet med stereotyper i det foreliggende undervisningsforløb, opbygger eleverne de første forudsætninger for at 
udvikle sig til myndige sprogbrugere med ansvar for egen sproglig ageren. I denne proces kan og skal stereotyper ikke 
elimineres. Eleverne skal derimod udvikle en bevidsthed om, at der findes nationale stereotyper og at de selv – bevidst og 
ubevidst – har stereotype forestillinger, som de kan reflektere over og stille spørgsmålstegn ved.

4  Kilian, Jörg (2015): Von blonden Däninnen aus deutscher Sicht. Nationale Stereotype und didaktische Sprachkritik – ein Zwischen-
bericht aus einem laufenden Forschungsprojekt. I: Peschel, Corinna & Runschke, Kerstin (red.). Sprachvariation und Sprachreflexion 
in interkulturellen Kontexten. Frankfurt a.M. etc.: Peter Lang, 155-182. Originalteksten kan tilgås i vejledningens tyske udgave. 
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Andre former for stereotyper: til fordybelse

Vi har i denne vejledning valgt at fokusere på nationale stereotyper. Men også andre former for stereotyper udgør 
spændende – og udfordrende – undervisningsemner. Vi finder – bevidste og ubevidste – stereotype forestillinger om 
mange forskellige grupper. Gruppernes fællesnævner og dermed også udløser for stereotyper kan f.eks. være 
profession, alder, oprindelse, udsende, biologisk eller socialt køn, ideologi eller religion. 

Forløbet kan udvides med andre former for stereotyper i alle faser, f.eks. ved inddragelse af køns-, alders- eller 
professionsstereotyper, ved at sætte fokus på stereotyper i udvalgte medier, eller som tværfagligt emne. Stereotype 
forestillinger er et fænomen som man beskæftiger sig med inden for flere fagområder, og dette lægger op til at man 
- alt efter interesse og faglige forudsætninger - kan belyse emnet fra andre fagområders perspektiv, f.eks. historie, 
medie- og samfundsfag samt psykologi. 

Hvis man f.eks. ønsker at gå i dybden med kønsstereotyper i reklamer, er Deutscher Werberats hjemmeside med 
informationer om stereotyper (https://www.werberat.de/stereotype-darstellungen) et godt sted at starte. Man kan med 
fordel supplere med rapporten Wie verbreitet ist Sexismus in der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland und 
was sollten wir dagegen tun?, som blev udgivet 2019 af Pinkstinks og er tilgængelig online: https://pinkstinks.de/wp-
content/uploads/2015/07/Broschüre-Sexismus-in-der-Werbung-in-Deutschland_Web.pdf (især sider 6-11 og 23-27). På 
side 10 opstiller Pinkstinks tre kriterier for, hvordan man kan identificere og analysere kønsstereotyper i reklamer, som 
man evt. kan lade eleverne arbejde med. Rapporten Rollenbilder in den sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf 
die Gleichberechtigung (https://www.plan.de/presse/rollenbilder-in-den-sozialen-medien.html) som blev udgivet 2019 
af Plan International Deutschland e.V. er et godt udgangspunkt og diskussionsgrundlag, hvis man ønsker at udfolde 
emnet mere bredt.  

   Til fordybelse og især til en første oversigt over emnet kønsstereotype og rollemodeller 
   anbefaler vi følgende tekster (i alfabetisk rækkefølge):  
 

   Brandao, Anabela; Marxen, Sabine & Rütten, Anne (2019): Rollenbilder in den sozialen Medien und ihre
   Auswirkungen auf die Gleichberechtigung. Hamburg: Plan International Deutschland e.V. 
   https://www.plan.de/presse/rollenbilder-in-den-sozialen-medien.html.

   Elsen, Hilke (2018): Das Tradieren von Genderstereotypen am Beispiel von Bilderbüchern. In: 
   interculture Journal 17(30), S. 45-69. https://www.interculture-journal.com/index.php/icj/article/view/313.

   Nielsen, Martin (2016): Die heile Welt in der Werbung – Stereotype als Bestandteil von Werbestil. 
   In: Linguistik online 79(5), S. 331-252. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/3345. 

   Pinkstinks (2019): Wie verbreitet ist Sexismus in der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland und was  
   sollten wir dagegen tun? Hamburg: Pinkstinks: https://pinkstinks.de/wp-content/uploads/2015/07/
   Broschüre-Sexismus-in-der-Werbung-in-Deutschland_Web.pdf.   

   Pittner, Karin (2014): Die Hausfrau und der Küchenprofi - Die Entwicklung von Genderstereotypen in der 
   Haushaltswerbung. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 61(1), S. 27-47.

   Thiele, Martina (2016): Medien und Stereotype. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bundeszentrale für 
   politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype/ 
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01 | Før elevmødet

Modul 1.1: Introduktion til stereotyper som fænomen 

I dette modul får eleverne en introduktion til hvordan man kan definere stereotyper, samt hvad der 
kendetegner stereotyper som fænomen. 

 Forslag til undervisningen:
 Eleverne arbejder i grupper. Som udgangspunkt for deres arbejde får de en definition af stereotyper 
 som de skal læse og derefter diskutere ud fra de angivne spørgsmål (på dansk eller tysk) på arbejdsarket 
 Hvad er stereotype forestillinger? Definition og diskussionsspørgsmål til modul 1.1.

 Tilføj gerne yderligere spørgsmål. Eleverne skal i diskussionen især gøres bevidste om hvorledes 
 stereotype forestillinger kommer til udtryk visuelt eller gennem sproget, og de opfordres til at komme 
 med eksempler fra egne erfaringer og fra medierne. Diskussionen afsluttes med en præsentation af de 
 tre forskellige typer stereotyper, jf. definitionerne på arbejdsarket. 

Forberedelsen inden eleverne tager afsted danner vidensgrundlaget for 
det videre forløb til elevmødet, og det er derfor vigtigt at få alle elever til at 
forholde sig til begreber og definitioner omhandlende stereotyper. 
Aufgaben in diesem Kapitel haben folgende Lernziele: 

 Modul 1.1: Introduktion til stereotyper som fænomen 

 Modul 1.2: Arbejde med elevernes egne stereotyper
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Modul 1.2: Arbejde med elevernes egne stereotyper 

I dette modul arbejder eleverne med deres egne stereotype forestillinger, samt det sproglige grundlag til 
italesættelsen af stereotype egenskaber.

Arbejdet med elevernes egne stereotyper er opdelt i to moduler, dette modul og modul 2.1. Vælg i samarbejde 
med partnerskolens lærer, hvilke forestillinger I arbejder med i forberedelsesfasen. Resultatet fra modul 1.2 
medbringer I til elevmødet, hvor de bruges til at sammenligne de danske og de tyske elevers selv- og 
fremmedbilleder i modul 2.1. Hvis I arbejder med selvbilleder i forberedelsesfasen, så arbejder I med 
fremmedbilleder i modul 2.1, hvor eleverne også gennemfører en aktiveringsøvelse, og omvendt. 

Man kan også vælge at arbejde med både selv- og fremmedbilleder i forberedelsesfasen, medbringe en 
sammenfatning af resultaterne til selve elevmødet og nøjes med at lade de danske og de tyske elever lave en 
sammenligning af deres stereotype forestillinger om hinanden i modul 2.1.

 Forslag til undervisningen:
 Del 1: Typisk dansk, typisk tysk? 
 Vælg, om eleverne skal arbejde med deres selv- eller fremmedbilleder – eller begge dele. Vælg tilsvarende 
 spørgsmål fra Aktiveringsøvelse i modul 1.2 og 2.1 på dansk eller tysk. Vælg sprog ud fra elevernes 
 færdigheder, dvs. lad eventuelt eleverne besvare spørgsmålene på deres modersmål. 

 Husk at det ikke handler om hvad der er “korrekt”, hverken sprogligt eller kulturelt, men om at lade 
 eleverne afsøge deres egne (kulturelt og sprogligt betingede) forestillinger om sig selv hhv. nabolandet 
 som nationalitet. 
 
 Sæt en relativt stram tidsramme for opgaven, da det er de umiddelbare associationer der skal frem.

Til opgaven er der brug for visuelt at kunne tilordne elevernes svar på de forskellige spørgsmål. Dette gøres 
nemmest ved at uddele post-it blokke i forskellige farver, og sørge for at hver farve korrelerer med et 
spørgsmål - f.eks. spørgsmål 1 = rød seddel, spørgsmål 2 = grøn seddel, spørgsmål 3 = blå sedler. Alternativt kan 
øvelsen også laves elektronisk, f.eks. i miro, slido eller mentimeter.

Eleverne arbejder først individuelt og skriver 2-4 adjektiver til hvert af spørgsmålene. Gør det tydeligt, hvilket 
spørgsmål der har hvilken farve og at de kun skal skrive stikord. 

Når sedlerne er udfyldte, skal resultaterne organiseres og analyseres. Dette gøres ved at eleverne gruppevist 
får ansvaret for et af spørgsmålene og de tilhørende svar (=alle sedler i en farve). Eleverne sorterer svarene, først 
efter farve og derefter mere detaljeret med en kategorisering af adjektiverne, evt. ved brug af en mindmap-struk-
tur hvor de samler ordene i grupper ud fra deres betydning, dvs. kategoriserer og beskriver, hvilke stereotype 
egenskaber forekommer i svarene. Derefter forbereder eleverne en kort præsentation med en varighed af ca. 5 
minutter, hvori resultaterne – altså de fundne stereotype egenskaber – præsenteres og diskuteres med klassen. 
Det er vigtigt at underviseren dokumenterer og indsamler elevernes svar til senere brug i forløbet.
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 Forslag til undervisningen:
 Teil 2: Adjektiver (Arbejdsark med stereotypiserende egenskaber)

 I del 2 af modul 1.2 laver eleverne en ordforrådsøvelse med tyske adjektiver (danske elever) 
 hhv. danske adjektiver (tyske elever). 

 Eleverne arbejder i grupper med opgaverne på arbejdsarket Stereotypiserende egenskaber hhv. 
 Stereotypisierende Eigenschaften til modul 1.2 jf. opgavebeskrivelse. I opgaverne er der lagt vægt på at 
 eleverne får udvidet deres ordforråd i forhold til beskrivelsen af sig selv og andre.

 Arbejdsarket findes med en opgavebeskrivelse både på dansk og tysk til både de danske og de tyske elever:
 
 >  Stereotypiserende egenskaber? (danske adjektiver)

 >  Stereotypisierende Eigenschaften? (dänische Adjektive)   

 >  Stereotypiserende egenskaber? (tyske adjektiver)

 >  Stereotypisierende Eigenschaften? (deutsche Adjektive)    

Arbejdsarket kan med fordel suppleres med stilladsering, øvelser i adjektivbøjning, samt de grammatiske og 
semantiske forskelle mellem dansk og tysk, der er mht. adjektiver. 
Hvis man har mulighed for at afsætte mere tid til selve elevmødet, kan man overveje, om man vil gennemføre 
modul 1.2 der, hvor opgaverne med adjektiverne kan placeres mellem modul 2.1 og 2.2, og med fordel løses i 
samarbejde mellem de danske og tyske elever. 
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02 | Under elevmødet
I den indledende del af forløbet skulle eleverne beskæftige sig med 
stereotypebegrebet, deres egne selv- og fremmedbilleder, samt adjektiver til 
beskrivelse af stereotype forestillinger. Elevernes aktiviteter under elevmødet 
bygger videre på de indledende moduler. De er opdelt i to moduler:

itel haben folgende Lernziele: 

 Modul 2.1: Selv- og fremmedbilleder 

 Modul 2.2: Nationale stereotyper i reklamer

Modulerne er lavet til selve udvekslingssituationen og vi anbefaler at udvekslingen finder sted fysisk. 
Der er lagt vægt på øvelser med interaktion i blandede sproggrupper og brug af analoge værktøjer. 
Eleverne drager således fordel af at der altid er en partner til stede som taler det sprog, de er ved at 
lære, og at eleverne derved også kan agere eksperter i deres eget sprog. 
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Inden eleverne går i gang med arbejdet med stereotyper, anbefaler vi at gennemføre et par icebreaker-øvelser for at ryste 
de danske og tyske elever godt sammen. Her er det op-lagt at bruge øvelser fra hæftet Ud med sproget! Heraus mit der 
Sprache! (https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget/), f.eks. 

 > Hilseleg – Begrüßungsspiel (side 1)

 > Aktivitetseventyr – Aktivitätsmärchen (side 17)

 > Schwierige Freunde – Vanskelige venner (side 21)

Man kan også lade eleverne arbejde med udvalgte opgaver fra øvelseshæftet til Ud med sproget! Heraus mit der Spra-
che! (https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget-parlor/) som sproglig forberedelse inden elevmødet. 

Modul 2.1: Selv- og fremmedbilleder

I dette modul laver eleverne en aktiveringsøvelse som impuls. I øvelsen skal de sætte ord på deres 
heterostereotyper, dvs. de danske forestillinger om Tyskland og tyskerne, og de tyske forestillinger om Danmark og 
danskerne. Fremgangsmåden er lig den i modul 1.1, og tjener det formål at gøre eleverne bevidste om deres egne 
stereotype forestillinger og derved forberede dem på det fælles arbejde med nationale stereotype i modul 2.2. 

 Forslag til undervisningen:
 Brug opgavebeskrivelsen fra del 1 i modul 1.1. Brug dog, hvis muligt, forskellige farver til de danske og de
 tyske elever for at kunne holde svarene adskilte.

 Vælg sprog ud fra elevernes færdigheder, dvs. lad eventuelt eleverne besvare spørgsmålene på deres 
 modersmål. Sæt en relativt stram tidsramme, det er de umiddelbare associationer der skal frem.

Eleverne analyserer og præsenterer svarene som beskrevet i del 1 i modul 1.1. Her kan man opdele eleverne 
i grupper med blandet sprog. Hvis grupperne er enkeltsproglige, lader man de danske elever analysere de tyske svar, 
og omvendt. Her kan man med fordel lade eleverne sammenligne stereotyperne med deres egne resultater 
fra modul 1.1. 

Underviserne dokumenterer resultaterne, således at de kan bruges i opfølgnings- og forankringsfasen.
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Modul 2.2: Nationale stereotyper i reklamer

I dette modul arbejder eleverne selv med brugen af nationale stereotyper i en øvelse til bevidstgørelse af og 
refleksion over nationale stereotyper. Formålet med denne øvelse med stereotyper i reklamer er todelt: Eleverne skal 
lære at (a) reflektere over egne stereotype forestillinger og billeder og derpå (b) udvikle en kritisk bevidsthed om såvel 
egne som national-kollektive stereotype forestillinger om Danmark og Tyskland. 

 Forslag til undervisningen:
 Eleverne inddeles i blandede sproggrupper á 4 personer. Eleverne får udleveret en kopi af arbejdsarket 
 til modul 2.2 på det sprog, eleverne lærer:

 > Stereotyper og reklamer 

 > Stereotype und Werbung

 og et stort ark hvidt papir (A2- eller A1-format), som de skal tegne og skrive på. 

Grupperne skal starte med at blive enige om, hvilken case på arbejdsarket, A eller B, de vil arbejde med. Alternativt kan 
lærerne vælge at den ene halvdel af grupperne arbejder med case A og den anden halvdel med case B.

Eleverne arbejder i blandede sproggrupper. Derfor vil halvdelen af gruppen arbejde med selvbilleder 
(autostereotyper) og den anden halvdel med fremmedbilleder (heterostereotyper), dvs. i grupperne arbejder eleverne, 
alt efter fra hvilket land de kommer, enten med autostereotyper i markedsføring af produkter fra deres eget land i det 
andet land, eller med heterostereotyper i markedsføring af produkter fra det andet land i deres eget land.  

> Case A: Markedsføring af tyske produkter i Danmark: De tyske elever arbejder med deres autostereotyper og de 
danske elever arbejder med deres heterostereotyper. 

> Case B: Markedsføring af danske produkter i Tyskland: De danske elever arbejder med deres autostereotyper og 
de tyske elever arbejder med deres heterostereotyper. 

En første overvejelse bør gå ud på, hvilke produkter er egnede til eksport, hhv. hvilke danske produkter eleverne 
kender i Tyskland og omvendt tyske produkter i Danmark. Dernæst skal eleverne diskutere, hvilke stereotype egen-
skaber de selv forbinder med disse produkter. Efterfølgende skal de overveje, hvilke stereotyper det ville give mening 
at bruge i markedsføring. 

Eleverne vælger et produkt og forbereder en skitse af en reklamekampagne med et konkret bud på brug af stereotype 
forestillinger i markedsføringen på de store papirark, som de efterfølgende skal præsentere for klassen. 
Præsentationen kan holdes enten som et kort foredrag (5-10 minutter) eller som plakat-udstilling. Man kan evt. 
også overveje at bruge andre medier som f.eks. video, audio eller online-præsentationsprogrammer. 

For at tydeliggøre forskellen på auto- og heterostereotyper kan øvelsen afsluttes med en kritisk diskussion af, 
hvordan en reklame for lignende produkter ville se ud i det andet land. Også her er det vigtigt at indsamle og 
dokumentere elevernes svar. Arbejdet med de stereotype forestillinger afsluttes således først i den opfølgende fase 
efter udvekslingsmødet med en sammenligning af elevernes resultater med resultaterne fra SMiK-projektet og en 
diskussion af brugen af stereotyper i reklamer (se modul 3.1 og 3.2). 
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03 | Efter elevmødet
I kapitel 3 beskrives opfølgningen på og forankring af aktiviteterne i selve udveks-
lingen. Opfølgningen foregår i de enkelte klasser efter at eleverne er kommet hjem 
igen. Man kan dog også overveje at gennemføre opfølgningen i fællesskab, dvs. 
virtuelt sammen med alle eleverne, både de danske og de tyske. 

I modulerne arbejdes der videre med bevidstgørelse og kritisk refleksion af elevernes egne stereotype 
forestillinger samt en generel refleksion over nationale stereotyper og brug af disse i reklamer.  
Opfølgnings- og forankringsfasen består af tre moduler:

 Modul 3.1: Refleksion over nationale stereotyper i reklamer

 Modul 3.2: Refleksion over selv- og fremmedbilleder

 Modul 3.3: Stereotypeforskning
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Modul 3.1: Refleksion over nationale stereotyper i reklamer 

Emnet Stereotyper og reklamer fra modul 2.2 tematiseres igen i opfølgningsfasen med en sammenligning af elevernes 
resultater med resultaterne fra SMiK-projektet. Hertil bruges arbejdsarket til modul 3.1 (på dansk eller tysk):

 > Resultater: stereotyper i reklamer 

 > Ergebnisse: Stereotype in der Werbung  

 Forslag til undervisningen:
 I denne opgave skal eleverne genbesøge de øvelser, de lavede med reklamer i modul 2.2. Eleverne inddeles 
 i grupper og arbejdsarket til modul 3.1 fordeles. Gruppevist skal eleverne sammenligne ordene i visualiseringen af 
 SMiK-svarene med resultaterne fra opgaven om stereotyper i reklamer og beskrive, hvilke ligheder og forskelle 
 der er. Eleverne bruger deres eget arbejdsark fra modul 2.2 om stereotyper i reklamer og desuden et udvalg af 
 kopier af reklamekampagnerne fra udvekslingen til at gennemføre analysen. Øvelsen afsluttes med en 
 diskussionsrunde, hvor grupperne præsenterer og sammenligner deres resultater, og en generel diskussion af 
 brugen af stereotype billeder og forestillinger i reklamer.

Modul 3.1 består af øvelser, der samler op på elevernes arbejde med deres selv- og fremmedbilleder i 
modul 1.2 og modul 2.1 samt stereotyper i reklamer i modul 2.2. Modul 3.1 kan ved fordel udvides ved 
enten a) eleverne finder selv eksempler på brug af stereotyper i reklamer, eller b) underviseren 
præsenterer konkrete eksempler på, hvordan man anvender stereotyper i reklamer, f.eks. i reklamer fra 
Commerzbank (kan findes med internet-billedsøgning via søgeordene german style commerzbank). 

Forløbet afsluttes med en refleksionsøvelse i modul 3.2, samt forslag til at gå dybere ind i den teoretiske 
forståelse af stereotyper med modul 3.3 om stereotypeforskning. På arbejdsarkene til modul 3.1 og 3.2 er 
svarene fra SMiK-projektets spørgeskemaundersøgelse ”typisk tysk – typisk dansk” visualiseret i form af 
Wordles. I disse Wordles – også kaldet ordskyer – fremstår svarene i en skriftstørrelse, der er afhængig af de 
enkelte svars hyppighed i den samlede svarpulje. Blev et af svarene nævnt særligt ofte, fremstår det i særligt 
stor skrift, blev det nævnt mere sjældent, fremstår det i en tilsvarende mindre skrift. I kapitel 6 i SMiK-
undervisningsmaterialerne kan man under afsnit 6.2 finde yderligere arbejdsark med en sammenfatning 
af SMiK-resultaterne.
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Modul 3.2: Refleksion over selv- og fremmedbilleder  

I dette modul afsluttes arbejdet med stereotyper med en opsummering, hvor eleverne vender tilbage til hvor de 
startede, for at reflektere over stereotypiserende forestillinger og forholdet mellem selv- og fremmedbillede. Modulet 
bygger direkte oven på resultaterne fra modul 1.2 og modul 2.1 om elevernes selv- og fremmedbilleder. Til modul 3.2 
bruges tre forskellige arbejdsark som findes både på dansk og tysk:

 >  Sammenligning: Auto- og heterostereotyper

 >  Vergleich: Auto- und Heterostereotype

 >  Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch dänisch

 >  Dansk-tyske kulturbriller: Typisk dansk 

 >  Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch deutsch

 >  Dansk-tyske kulturbriller: Typisk tysk

Desuden er der et arbejdsark til opsamling og afslutning af forløbet som findes både på dansk og tysk: 

 >  Hvad er stereotyper? Afsluttende diskussion

 >  Was sind Stereotype? Abschließende Diskussion

 Forslag til undervisningen:
 Eleverne sammenligner de tyske og danske elevers svar fra modul 1.2 og modul 2.2 med svarene fra 
 SMiK-undersøgelsen. 

 I sammenligningen udfylder eleverne et eller flere af arbejdsarkene til modulet, enten enkelt- eller parvist. 
 Øvelsen kan også laves i fællesskab med hele klassen, hvor læreren viser ordskyerne med SMiK-svarene, 
 og i fællesskab med eleverne sammenligner med de tyske og de danske elevers svar.

Modulet afsluttes med at læreren finder de samlede danske og tyske svar fra SMiK-undersøgelsen frem, og får 
disse projiceret op på tavlen. Gruppevist skal eleverne nu reflektere over hvordan det stereotype billede af danskerne 
og tyskerne i SMiK-svarene stemmer overens med (a) deres eget selvbillede og (b) elevernes stereotype forestillinger. 
Til sammenligningen bruger eleverne både de danske og de tyske elevers svar ved spørgsmålene om selv- og 
fremmedbilleder fra modul 1.2 og modul 2.1. 

Ordskyerne med de samlede svar på arbejdsarket til modul 3.2 findes online i publikationen Resultate der Fragebogen-
untersuchung || Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen: www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/fragebo-
gen-typisch-deutsch-typisch-dänisch-spørgeskema-typisk-dansk-typisk-tysk/. De samlede tyske svar finder man på side 
43 og de danske svar på side 52.  
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Forslag til opsamling og afslutning:  

Arbejdet med nationale stereotyper i undervisningen bør afsluttes med en udførlig forklaring og diskussion af 
stereotypers funktioner som blandt andet har til formål at sikre elevernes forståelse af at stereotyper 
manifesteres i sproget. 

For at runde forløbet af, anbefales det at starte med at lade eleverne selv lave en kort opsummering af arbejdet med 
stereotyper. Brug arbejdsarket Hvad er stereotyper? Afsluttende diskussion (på dansk eller tysk). Her genbesøger 
eleverne den stereotypedefinition, de stiftede bekendtskab med i modul 1.1. Eleverne skal læse definitionen og derefter 
reflektere over spørgsmålene på arbejdsarket i grupper. Eventuelt kan man give besvarelsen som en skriftlig 
hjemmeopgave. 

Resultaterne fra arbejdet i udvekslingsforløbet kan desuden sammenfattes i et afsluttende oplæg hvor de tematiseres i
en sammenligning med SMiK-resultaterne og ud fra følgende tre aspekter:

1) Bevidstgørelse af stereotyper som fænomen

2) Refleksion over stereotyper, deres funktion og deres virkning

3) Kritisk perspektivering af stereotypers eksistens og anvendelse

Oplægget skal stille spørgsmålene Hvad er stereotyper? og Hvilke funktioner opfylder stereotyper? Dette kan besvares 
med SMiK-projektets stereotypedefinition:

 Stereotyper er sproglige og kulturelle mønstre for vores måde at tænke og handle på: de bidrager til vores
 orientering ved perception og kategorisering af verden.
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I oplægget kan følgende overvejelser indgå:

I form af sådanne sproglige og kulturelle mønstre er stereotype generaliserende modeller, altså en slags 
billeder i vores hoveder (Walter Lippmann betegnede dem allerede i 1922 som ”pictures in our heads”). 
Nationale stereotyper samler det – bevidste og ubevidste – som vides, føles og forventes i forbindelse 
med andre nationer. Om vi anser det vi ved, føler og forventer som værende positivt eller negativt, er 
afhængigt af individuelle erfaringer, forkærlighed og holdninger. SMiK-projektets resultater viser, at 
stereotyper som orden og afslappethed, artefakter som pølser eller øl, men også sprog kan anses for at 
være både noget negativt og noget positivt. 

Bevidstgørelsen af stereotyper og kompetencen til at reflektere over stereotype mønstre danner 
grundlaget for at eleverne kan omgås stereotyper på en selvstændig og ansvarsfuld måde. Det gælder 
især for de stereotyper, som allerede eksisterer som ubevidste for-forståelser i vores hoveder. Det gælder 
både de egne, individuelle stereotype forestillinger, men også de stereotyper, der eksisterer kollektivt i en 
kultur. Konceptet ”funktionel adækvathed” (kap. 7 i SMiK-materialerne) fungerer som et 
forankringspunkt for den ansvarsfulde omgang med stereotyper, hvor sensibilisering og refleksion – 
altså det at erkende at man har stereotype forestillinger og kunne forholde sig kritisk til dem – udgør 
det første skridt. 

Som resultat bør det fastholdes at stereotyper ikke opfattes som sandheder, altså som enten 
”rigtige” eller ”forkerte”, men at stereotyper er vores sproglig-kulturelt konstruerede syn på verden 
(’Weltansichten’). Sådanne Weltansichten er sprogligt manifesteret viden, som består af de associationer 
og betydninger, som vi forbinder med andre nationer på grundlaget af historisk praksis. Også en 
bevidstgørelse af disse sproglige konstruktioner tilstræbes. Velegnet er f.eks. en operationalisering 
ved at arbejde med følgende uddybende spørgsmål Hvordan realiseres stereotyper? og Hvorfor 
bruger vi stereotyper?
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Modul 3.3: Stereotypeforskning

Ud over at beskæftige sig med SMiK-projektets resultater i forhold til de egne stereotype forestillinger, anbefaler vi at 
viderekomne elever også diskuterer, hvilke dataindsamlingsmetoder kan bruges til at undersøge stereotype 
forestillinger. Her kan man også tage udgangspunkt i arbejdet i SMiK-projektet. 

Med spørgsmål som de følgende kan en uddybende diskussion indledes: 

> Hvordan kan stereotyper undersøges videnskabeligt? 

> Hvilke typer data kan bruges mht. at undersøge stereotyper?

> Hvilke metoder ville du anvende til at undersøge stereotyper? Hvorfor? 

> Hvordan blev dataene samlet og analyseret i SMiK-projektet? 

> Hvad fortæller resultaterne fra SMiK-projektet os om dansk-tyske nationale stereotyper?

En oplagt indføring i teoretiske og metodiske tilgange til forskningen i stereotyper består i en præsentation af SMiK-
projektets spørgeskemaundersøgelse om ”typisk tysk – typisk dansk”. 

I et kort oplæg præsenteres de forskellige spørgsmål samt (et udvalg af) de danske og tyske svar fra 
undersøgelsen. Efterfølgende kan man enten vælge lade eleverne gennemføre egne undersøgelser eller at 
arbejde videre med arbejdsark 19-24 i SMiK-undervisningsmaterialerne. Til hvert arbejdsark 19-24 hører en 
beskrivelse af indholdet i de visualiserede SMiK-data fra spørgeskemaundersøgelserne. Visualiseringen kan med 
fordel bruges som illustration i oplægget.  
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Modul 1.1
> Jeg tror, at ... 
> Vi mener, at ...
> Vi finder …
> Vi er af den opfattelse, at ...
> Efter vores mening ... 
> Efter min mening betyder “i en kompleks verden“, at ...
> Med “i en kompleks verden“ mener man, at ...
> ”Gennem sprog og kultur formidlede mønstre” betyder, at ...
> Jeg tror, at “i en kompleks verden“ betyder, at ...
> I definitionen beskrives stereotyper som ... 
> Hvis du ser nærmere på definitionen, så ... 
> Stereotyper er vant til at ... 
> Dette eksempel viser.../Vores eksempler viser …
> Vi fandt disse eksempler. De viser…

Modul 1.2 
> Adjektivet ... betyder ...
> Betydningen af ... er ... 
> Det tysk/danske adjektiv for ... er ... 
> Jeg tror ... passer godt/bedre til Danmark/Tyskland, fordi ...
> Efter min mening passer ... slet ikke til Danmark/Tyskland, fordi ... 
> For mig er typisk tysk/dansk, når ... 
> Jeg tror ... er typisk tysk/dansk, fordi ... 
> Jeg tænker ... er typisk tysk/dansk, fordi ... 
> Vores ideer om Tyskland/Danmark kommer fra ... 
> Vi har vores forestillinger om Tyskland/Danmark fra … 

Modul 1.2 (del 1) & Modul 2.1 
> Vi har fundet følgende/disse stereotyper ... 
> Vores analyse viser ...
> Resultatet af vores analyse er ... 
> I svarene ... 
> Vi finder vores resultat ...
> Resultatet viser, at ...

Modul 3.1 & 3.2 
> Visualiseringerne omfatter ... 
> Visualiseringerne viser tydeligt ... 
> En stor forskel er i ... 
> Forskellene ligger i, at ... 
> Vi ser især ligheder ...  
> Lighederne er ... 
> Sammenlignet med ... / Når man sammenligner med … 

Formuleringer (chunks)

|  Material
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Modul 1.1
> Ich glaube, dass.../Wir glauben, dass …
> Wir sind der Meinung, dass …
> Unserer Meinung nach … 
> Wir halten … für 
> Meiner Meinung nach bedeutet „in einer komplexen Welt”, dass ….
> Mit „in einer komplexen Welt” meint man, dass ....
> „Durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster” heißt, dass …
> Ich glaube, „in einer komplexen Welt” bedeutet, dass …
> In der Definition beschreibt man Stereotype als … 
> Wenn man sich die Definition genauer anschaut, dann …. 
> Stereotype benutzt man, um… 
> Dieses Beispiel zeigt … /Unsere Beispiele zeigen … 
> Wir haben diese Beispiele gefunden. Sie zeigen …

Modul 1.2 
> Das Adjektiv … bedeutet …
> Die Bedeutung von … ist … 
> Das deutsche/dänische Adjektiv für … ist … 
> Ich finde, …. passt gut/besser zu Dänemark/Deutschland, weil …
> Meiner Meinung nach passt … überhaupt nicht zu Dänemark/Deutschland, weil… 
> Für mich ist typisch deutsch/dänisch, wenn … 
> Ich finde …. typisch deutsch/dänisch, weil … 
> Ich denke, …. Ist typisch deutsch/dänisch, denn … 
> Unsere Vorstellungen über Deutschland/Dänemark entstehen durch … 
> Wir haben unsere Vorstellungen über Deutschland/Dänemark aus … 

Modul 1.2 (del 1) & Modul 2.1 
> Wir haben folgende/diese Stereotype gefunden … 
> Unsere Analyse zeigt, …
> Das Ergebnis unserer Analyse ist … 
> In den Antworten … 
> Wir finden unser Ergebnis …
> Das Ergebnis zeigt, dass … 

Modul 3.1 & 3.2 
> Die Visualisierungen enthalten … 
> Die Visualisierungen zeigen deutlich … 
> Ein großer Unterschied besteht in … 
> Die Unterschiede liegen darin, dass… 
> Ähnlichkeiten haben wir vor allem darin festgestellt, dass ….  
> Die Ähnlichkeiten sind … 
> Im Vergleich zu ….
> Verglichen mit … hat … 

Formulierungen (Chunks)

|  Material

Für den Verlauf empfehlen wir außerdem die an 
Niveaustufen angepassten Materialien für den 
Unterricht, insbesondere die Dateien mit Rede-
mitteln (Chunks) für Diskussion und Vortrag 
vom Portal: https://www.wirtschaftsdeutsch.de/
lehrmaterialien/ueberblick-red1.php 

!



24

|  Material

Aktiveringsøvelsen i modul 1.2 og 2.1:
Spørgsmål til danske elever 

Aktivierungsübung in Modul 1.2 und 2.1: 
Fragen an dänische Lernende 

Aktiveringsøvelsen i modul 1.2 og 2.1: 
Spørgsmål til tyske elever 

Aktivierungsübung in Modul 1.2 und 2.1: 
Fragen an deutsche Lernende 

Arbejdsark til modul 1.1 (dansksproget)
Hvad er stereotyper? Definition og diskussionsspørgsmål

Arbeitsblatt für Modul 1.1 (deutschsprachig) 
Was sind Stereotype? Definition und Diskussionsfragen

Arbejdsark til modul 1.2 – del 2 (danske elever) 
Stereotypiserende egenskaber? (tyske adjektiver)

Arbeitsblatt für Modul 1.2 – Teil 2 (dänische Lernende) 
Stereotypisierende Eigenschaften? (deutsche Adjektive)

Arbejdsark til modul 1.2 – del 2 (tyske elever) 
Stereotypiserende egenskaber? (danske adjektiver)

Arbeitsblatt für Modul 1.2 – Teil 2 (deutsche Lernende) 
Stereotypisierende Eigenschaften? (dänische Adjektive)

1 Før mødet – Vor der Begegnung
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Fragen zum Selbstbild für dänische Lernende: 

• Was ist typisch dänisch?
• Welche Stereotype haben die Dänen über sich selbst?
• Welche Stereotype, glaubst du, haben die Deutschen über die Dänen?

Fragen zum Fremdbild bzgl. Deutschland und der Deutschen 
für dänische Lernende: 

• Was ist typisch für Deutschland? 
• Was ist für dich typisch deutsch? 
• Welche stereotypen Vorstellungen haben die Dänen über die Deutschen?

Aktivierungsübung im Modul 1.2 und 2.1: 
Dänische Lernende 

Spørgsmål til danske elever mht. deres selvbillede: 

• Hvad er typisk dansk?
• Hvilke stereotype forestillinger har danskerne om dem selv? 
• Hvilke stereotyper tror du at tyskere har om danskerne?

Spørgsmål til danske elever mht. deres fremmedbillede 
i forbindelse med Tyskland og tyskere: 

• Hvad er typisk for Tyskland?
• Hvad er typisk tysk for dig? 
• Hvilke stereotype forestillinger har danskerne om tyskerne?

Aktiveringsøvelse i modul 1.2 og 2.1: 
danske elever 
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Fragen zum Selbstbild für deutsche Lernende: 

• Was ist typisch deutsch?
• Welche Stereotype haben die Deutschen über sich selbst?
• Welche Stereotype, glaubst du, haben die Dänen über die Deutschen?

Fragen zum Fremdbild bzgl. Dänemark und der Dänen 
für deutsche Lernende: : 

• Was ist typisch für Dänemark? 
• Was ist für dich typisch dänisch? 
• Welche stereotypen Vorstellungen haben die Deutschen über die Dänen?

Aktivierungsübung im Modul 1.2 und 2.1: 
Deutsche Lernende 

Spørgsmål til tyske elever mht. deres selvbillede: 

• Hvad er typisk tysk?
• Hvilke stereotype forestillinger har tyskerne om dem selv? 
• Hvilke stereotyper tror du at danskere har om tyskere?

Spørgsmål til tyske elever mht. deres fremmedbillede 
i forbindelse med Danmark og danskere: 

• Hvad er typisk for Danmark?
• Hvad er typisk dansk for dig? 
• Hvilke stereotype forestillinger har tyskerne om danskerne?

Aktiveringsøvelse i modul 1.2 og 2.1: 
tyske elever 

|  Material
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Hvad er stereotyper? 
Definition og diskussionsspørgsmål

Definition: Stereotyper opfatter man
”[…] som gennem sprog og kultur formidlede mønstre for vores tanker og handlinger […], der 
hjælper os med at finde os til rette i en kompleks verden. Stereotyper bestemmer vores positive 
og negative forventninger, fordomme og forestillinger om os selv og andre. De stiller en første 
orientering til rådighed for den måde vi kategoriserer verdenen, og hvordan vi indordner os selv og 
andre i vores verdensbillede, og danner dermed et vigtigt grundlag for vores møde og interaktion 
med andre kulturer.” 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326, oversættelse Katarina Le Müller)

Diskussionsspørgsmål:
1) Hvad mener man med ”gennem sprog og kultur formidlede mønstre”? 

2) Hvad mener man med ”i en kompleks verden”? 

3) Hvad er nationale stereotyper? 

4) Hvordan påvirker stereotype forestillinger os? 

5) Hvordan bliver stereotyper brugt f.eks. i markedsføring (find eksempler)? 

6) Hvor meget sandhed gemmer sig i stereotype forestillinger? 

7) Hvordan er stereotype forestillinger forankret i sprog og kultur?

Tre forskellige kategorier af stereotype forestillinger:
• Autostereotyper: de stereotype forestillinger vi har om os selv 
 > Selvbilleder, dvs. hvordan vi ser os selv.

• Heterostereotyper: de stereotype forestillinger vi har om andre 
 > Fremmedbilleder, dvs. hvordan vi ser andre, og hvordan ser andre os.

• Metastereotyper: de stereotype forestillinger som vi tror andre har om os 
 > De andres formodede fremmedbilleder, dvs. hvordan vi tror andre ser os. 

|  Material
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Was sind Stereotype? 
Definition und Diskussionsfragen

Definition: Stereotype betrachtet man
„[…] als durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster für unser Denken und Handeln […], die uns 
helfen, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Stereotype bestimmen unsere positiven und 
negativen Erwartungen, Vorurteile und Vorstellungen von uns selbst und von anderen. Sie bieten eine 
erste Orientierung dafür, wie wir die Welt kategorisieren und wie wir uns selbst und andere in unseren 
Weltansichten einordnen und bilden somit eine wichtige Grundlage für die Begegnung und Interaktion 
mit anderen Kulturen.“ 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326) 

Diskussionsfragen:
1) Was meint man mit „durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster”?

2) Was meint man mit „in einer komplexen Welt”?

3) Was sind nationale Stereotype?

4) Wie werden wir von stereotypen Vorstellungen beeinflusst?

5) Wie werden Stereotype benutzt, z.B. in der Werbung (Beispiele finden)?

6) Wie viel Wahrheit steckt in stereotypen Vorstellungen? 

7) Wie sind Stereotype in Sprache und Kultur verankert?

Drei Kategorien von stereotypen Vorstellungen:
• Autostereotype: Die stereotypen Vorstellungen, die wir über uns selbst haben 
 > Selbstbilder, d.h. wie wir uns selbst sehen.

• Heterostereotype: Die stereotypen Vorstellungen, die wir über andere haben 
 > Fremdbilder, d.h. wie wir andere sehen und wie andere uns sehen.

• Metastereotype: Die stereotypen Vorstellungen, von denen wir glauben, dass andere sie 
 über uns haben.
 > Die vermuteten Fremdbilder der anderen, d.h. wie wir glauben, dass andere uns sehen.

|  Material
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Stereotypiserende egenskaber?  
(tyske adjektiver) 

a) Forklar hinanden i gruppen betydningen af adjektiverne. Slå ord som du ikke kender op i en
 ordbog, f.eks. www.dwds.de eller www.duden.de. Find det tilsvarende danske adjektiv og 
 skriv det ned. 

b) På nogle af ordene kan man se, at de danner antonympar. Skriv dem ned. Findes der samme 
 antonympar på dansk?

c) Del adjektiverne op i grupper efter hvor godt de passer til Danmark og Tyskland eller begge
 lande. Forklar, hvorfor du har lavet netop denne opdeling. Sammenlign med adjektiverne fra
 jeres svar ved spørgsmålene fra opgave 1.

d) Diskuter i fællesskab: Hvad er typisk tysk? Hvad er typisk dansk? Hvorfor mon det er sådan? 
 Hvor kommer de her forestillinger om Danmark og Tyskland fra?
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Stereotypisierende Eigenschaften? 
(deutsche Adjektive) 

a) Erklärt einander die Bedeutung der Wörter und schreibt das passende dänische Wort auf. 
 Schlagt die Wörter, die Ihr nicht kennt, im Wörterbuch nach, z.B. in www.dwds.de oder 
 www.duden.de.  Schreibt die dänische Übersetzung auf. 

b) Manchen Wörtern sieht man an, dass sie Gegensätze bezeichnen. 
 Findet die Wortpaare mit gegensätzlichen Bedeutungen und schreibt sie auf.  
 Gibt es diese Wortpaare auch auf Dänisch?

c) Ordnet die Wörter danach in Gruppen ein, ob sie eher zu Deutschland oder Dänemark oder zu
 beiden Ländern passen. Begründet dabei eure Zuordnung. Vergleicht mit den Adjektiven 
 aus euren Antworten zu Aufgabe 1.

d) Diskutiert in der Gruppe: Was ist typisch dänisch? Was ist typisch deutsch? Warum ist es so? 
 Wo kommen diese Vorstellungen über Deutschland und Dänemark her?

|  Material
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Stereotypiserende egenskaber?  
(danske adjektiver) 

a) Forklar hinanden i gruppen betydningen af adjektiverne. Slå ord som du ikke kender op i en
  ordbog, f.eks. www.sproget.dk. Find det tilsvarende tyske adjektiv og skriv det ned. 

b) På nogle af ordene kan man se, at de danner antonympar. Skriv dem ned. Findes der samme 
 antonympar på tysk?

c) Del adjektiverne op i grupper efter hvor godt de passer til Danmark og Tyskland eller begge
 lande. Forklar, hvorfor du har lavet netop denne opdeling. Sammenlign med adjektiverne fra
 jeres svar ved spørgsmålene fra opgave 1.

d) Diskuter i fællesskab: Hvad er typisk tysk? Hvad er typisk dansk? Hvorfor mon det er sådan? 
 hvor kommer de her forestillinger om Danmark og Tyskland fra?
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Stereotypisierende Eigenschaften? 
(dänische Adjektive) 

a) Erklärt einander die Bedeutung der Wörter und schreibt das passende dänische Wort auf. 
 Schlagt die Wörter, die Ihr nicht kennt, im Wörterbuch nach, z.B. in www.dwds.de oder 
 www.duden.de.  Schreibt die dänische Übersetzung auf. 

b) Manchen Wörtern sieht man an, dass sie Gegensätze bezeichnen. 
 Findet die Wortpaare mit gegensätzlichen Bedeutungen und schreibt sie auf.  
 Gibt es diese Wortpaare auch auf Deutsch?

c) Ordnet die Wörter danach in Gruppen ein, ob sie eher zu Deutschland oder Dänemark oder zu
 beiden Ländern passen. Begründet dabei eure Zuordnung. Vergleicht mit den Adjektiven 
 aus euren Antworten zu Aufgabe 1.

d) Diskutiert in der Gruppe: Was ist typisch dänisch? Was ist typisch deutsch? Warum ist es so? 
 Wo kommen diese Vorstellungen über Deutschland und Dänemark her?

|  Material
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2 Under elevmødet – 
Während der Begegnung

|  Material

Arbejdsark til modul 2.2:
Stereotyper og reklamer

Arbeitsblatt für Modul 2.2:
Stereotype und Werbung
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Stereotyper og reklamer

Case A: Stereotype forestillinger om det typisk tyske, Tyskland eller tyskere i reklamer  
Du har et reklamebureau og et stort tysk firma beder dig om, at udarbejde en 
reklamekampagne for et tysk produkt, der skal sælges i Danmark. Hvilke typisk tyske 
egenskaber vil du anvende i sådan en kampagne, for at reklamere for et tysk produkt i Danmark? 
Arbejd gerne med et eksisterende produkt.

Case B: Stereotype forestillinger om det typisk danske, Danmark eller danskere i reklamer  
Du har et reklamebureau og et stort dansk firma beder dig om, at udarbejde en reklamekampagne 
for et dansk produkt, der skal sælges i Tyskland. Hvilke typisk danske egenskaber vil du anvende 
i sådan en kampagne, for at reklamere for et dansk produkt i Tyskland? Arbejd gerne med et 
eksisterende produkt.

Skriv 5-10 typiske egenskaber ned:1

Sammenlign de egenskaber, du har valgt, med de egenskaber som de andre elever i din gruppe 
har noteret: Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvorfor tror du at der er forskelle? 

Brug de egenskaber som I har skrevet ned i gruppen til at udvikle en reklamekampagne for det 
valgte produkt. Brug f.eks. tegninger og andre illustrationsmuligheder, video eller audio i jeres 
kampagne. Formuler en begrundelse til jeres ordregiver og forklar hvorfor I har valgt netop 
disse egenskaber til produktet.

2

3

|  Material
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Stereotype und Werbung

Fall A: Stereotype über typisch deutsch, Deutschland oder Deutsche in der Werbung 
Du hast ein Werbebüro und eine große deutsche Firma bittet dich, eine Werbekampagne für ein 
deutsches Produkt zu entwerfen, das in Dänemark verkauft werden soll. Welche typischen 
deutschen Eigenschaften setzt du in einer solchen Kampagne ein, um ein deutsches Produkt in 
Dänemark zu verkaufen? Arbeite gerne mit einem existierenden Produkt.

Fall B: Stereotype über typisch dänisch, Dänemark oder Dänen in der Werbung 
Du hast ein Werbebüro und eine große dänische Firma bittet dich, eine Werbekampagne für ein 
dänisches Produkt zu entwerfen, das in Deutschland verkauft werden soll. Welche typischen 
dänischen Eigenschaften setzt du in einer solchen Kampagne ein, um ein dänisches Produkt in 
Deutschland zu verkaufen? Arbeite gerne mit einem existierenden Produkt.

Schreibe 5-10 Eigenschaften auf:1

Vergleiche die Eigenschaften, die du gewählt hast, mit den Eigenschaften der anderen Ler-
nenden in deiner Gruppe: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Was könnte der 
Grund für die Unterschiede sein? 

Entwickelt aus den gesammelten Eigenschaften in der Gruppe eine Werbekampagne für euer 
Produkt. Benutzt in der Werbekampagne auch Zeichnungen und andere Illustrationsmöglich-
keiten, Video oder Audio. Formuliert eine Begründung für euren Auftraggeber, warum ihr euch 
für die verwendeten Eigenschaften entschieden habt.

2

3
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3 Efter mødet – 
Nach der Begegnung
Arbejdsark til modul 3.1:
Resultater: stereotyper i reklamer

Arbeitsblatt für Modul 3.1: 
Ergebnisse: Stereotype in der Werbung 

Arbejdsark til modul 3.2: 
Sammenligning: Auto- og heterostereotyper 

Arbeitsblatt für Modul 3.2: 
Vergleich: Auto- und Heterostereotype

Arbeitsblatt für Modul 3.2 (dänische Lernende):
Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch dänisch

Arbeitsark til modul 3.2 (danske elever):
Dansk-tyske kulturbriller: Typisk dansk

Arbeitsblatt für Modul 3.2 (deutsche Lernende):
Deutsch-dänische Kulturbrillen: Typisch deutsch 

Arbeitsark til modul 3.2 (tyske elever):
Dansk-tyske kulturbriller: Typisk tysk

Arbejdsark til modul 3.2: 
Hvad er stereotyper? Afsluttende diskussion

Arbeitsblatt til modul 3.2: 
Was sind Stereotype? Abschließende Diskussion

|  Material
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Resultater: stereotyper i reklamer

Dette arbejdsark indeholder en visualisering af de danske og de tyske svar til følgende spørgsmål fra 
SMiK-spørgeskemaundersøgelsen om ”typisk tysk – typisk dansk”:

Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Danmark. Hvilke typiske tyske 
egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et tysk produkt i Danmark? Du må
gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt.

Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Tyskland. Hvilke typiske danske 
egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et dansk produkt i Tyskland? Du må 
gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt.

Jo hyppigere et ord forekommer i svarene, jo større fremstår det i visualiseringen.

Opgave: 
Sammenlign ordene i visualiseringen med svarene fra opgaven om stereotyper i reklamer 
i din gruppe og beskriv, hvilke ligheder og forskelle der er. 

1
2
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Sammenligning mellem egne stereotype forestillinger og SMiK-resultaterne.

Opgave: 
Sammenlign ordene i visualiseringen på arbejdsarket med jeres svar: 
Hvilke ligheder og forskelle er der?

Typisk tysk i reklamer:   
egne stereotyper

Typisk tysk i reklamer:  
SMiK-stereotyper

Typisk dansk i reklamer:  
SMiK-stereotyper

Typisk dansk i reklamer:
egne stereotyper
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Ergebnisse: Stereotype in der Werbung 

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Visualisierung aller deutscher und dänischer 
Antworten aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung zu ”typisch deutsch – typisch dänisch”:

Eine große dänische Firma bittet dich, eine Werbekampagne in Deutschland zu machen. Welche 
typischen dänischen Eigenschaften würdest du in einer solchen Kampagne einsetzen, um ein 
dänisches Produkt in Deutschland zu verkaufen? Du kannst die Frage gerne mit der Angabe eines 
konkreten Produkts beantworten.

Eine große deutsche Firma bittet dich, eine Werbekampagne in Dänemark zu machen. Welche 
typischen deutschen Eigenschaften würdest du in einer solchen Kampagne einsetzen, um ein 
deutsches Produkt in Dänemark zu verkaufen? Du kannst die Frage gerne mit der Angabe eines 
konkreten Produkts beantworten.

Je häufiger ein Wort in den Antworten vorkommt, desto größer erscheint es in der Visualisierung.

Aufgabe: 
Vergleicht die Wörter in der Visualisierung mit den Antworten aus der Aufgabe über Stereotypen in 
der Werbung in eurer Gruppe und beschreibt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

1

2
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Vergleich zwischen den eigenen Stereotypen und den SMiK-Daten.

Aufgabe: 
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen auf dem Arbeitsblatt mit euren Antworten: 
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?

Das typisch Deutsche 
für Werbung: 

eigene Stereotype

Das typisch Deutsche 
für Werbung: 

SMiK-Stereotype

Das typisch Dänische 
für Werbung:  

SMiK-Stereotype

Das typisch Dänische
für Werbung:

eigene Stereotype
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Sammenligning: Auto- og heterostereotyper

På dette arbejdsark finder du en visualisering af alle danske og tyske svar fra SMiK-undersøgelsen 
„typisk dansk – typisk tysk“. Størrelsen af ordene er afhængig af deres hyppighed i svarene, dvs. jo 
hyppiger et et ord forekommer, desto større optræder det i visualiseringen. 

Opgave:
Sammenlign ordene i visualiseringen med de danske og tyske elevers stereotype forestillinger.
Beskriv ligheder og forskelle ved hjælp af skemaet Dansk-tyske kulturbriller.
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Vergleich: Auto- und Heterostereotype

Auf diesem Arbeitsblatt findest du eine Visualisierung aller dänischen und der deutschen Antworten 
aus der SMiK-Umfrage zu „typisch deutsch – typisch dänisch“. Je häufiger eine Antwort in der Um-
frage vorkommt, desto größer wird das Wort in der Visualisierung dargestellt.

Aufgabe:
Vergleiche die Wörter in den Visualisierungen mit den Stereotypen der deutschen und dänischen 
Lernenden. Beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mithilfe vom Schema 
Deutsch-dänische Kulturbrillen.  
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Deutsch-dänische Kulturbrillen: 
Typisch dänisch 
Aufgabe:
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen der deutschen SMiK-Antworten mit den 
stereotypen Vorstellungen über Dänemark und die Dänen vom Schülertreffen: Welches 
Fremdbild (Heterostereotype) vermitteln die SMiK-Daten? Wie passt dieses Bild (a) zu 
eurem Selbstbild und (b) zu den Stereotypen der deutschen und dänischen Schülerinnen 
und Schüler über Dänemark und die Dänen?

Typisch dänisch: 
Stereotype der deutschen 

SMiK-Teilnehmer über Dänemark 
und die Dänen 

Typisch dänisch:
Stereotype der deutschen 
Lernenden über Dänemark 

und die Dänen 

Typisch dänisch:  
Stereotype der dänischen 

Lernenden über Dänemark 
und die Dänen
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Dansk-tyske kulturbriller: 
Typisk dansk 
Opgave:
 Sammenlign ordene i visualiseringen af de tyske SMiK-svar med de stereotype forestillinger 
om Danmark og danskere fra elevmødet: Hvilket fremmedbillede (heterostereotyper) formidler 
SMiK-dataene? Hvordan passer dette billede til (a) jeres selvbillede og (b) de danske og de 
tyske elevers stereotype forestillinger om Danmark og danskerne?

Typisk dansk: 
de tyske SMiK-deltageres 

heterostereotyper om Danmark 
og danskere  

Typisk dansk:
de tyske elevers 

heterostereotyper om Danmark 
og danskere  

Typisk dansk:  
de danske elevers 

autostereotyper om Danmark 
og danskere 
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Deutsch-dänische Kulturbrillen: 
Typisch deutsch
Aufgabe:
Vergleicht die Wörter in den Visualisierungen der dänischen SMiK-Antworten mit den stereotypen 
Vorstellungen über Deutschland und die Deutschen von der Schülerbegegnung: Welches Fremdbild 
(Heterostereotype) vermitteln die SMiK-Daten? Wie passt dieses Bild (a) zu eurem Selbstbild und (b) 
zu den Stereotypen der deutschen und dänischen Schülerinnen und Schüler über die Deutschen?

Typisch deutsch: 
Stereotype der dänischen 

SMiK-Teilnehmer über 
 

Typisch deutsch:
Stereotype der dänischen 

Lernenden über Deutschland 
und die Deutschen 

Typisch deutsch:  
Stereotype der deutschen 

Lernenden über Deutschland 
und die Deutschen
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Dansk-tyske kulturbriller:
Typisk tysk 
Opgave:
Sammenlign ordene i visualiseringen af de danske SMiK-svar med de stereotype forestillinger om 
Tyskland og tyskerne fra elevmødet: Hvilket fremmedbillede (heterostereotyper) formidler SMiK-
dataene? Hvordan passer dette billede til (a) jeres selvbillede og (b) de danske og de tyske elevers 
stereotype forestillinger om Tyskland og tyskere?

Typisk tysk: 
de danske SMiK-deltageres 

heterostereotyper om Tyskland 
og tyskere  

Typisk tysk:
de danske elevers 

heterostereotyper om Tyskland 
og tyskere   

Typisk tysk:  
de tyske elevers 

autostereotyper om Tyskland 
og tyskere  

|  Material
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Hvad er stereotyper? 
Afsluttende diskussion

Definition: Stereotyper opfatter man
“[…] som gennem sprog og kultur formidlede mønstre for vores tanker og handlinger […], der 
hjælper os med at finde os til rette i en kompleks verden. Stereotyper bestemmer vores positive 
og negative forventninger, fordomme og forestillinger om os selv og andre. De stiller en første 
orientering til rådighed for den måde vi kategoriserer verden, og hvordan indordner os selv og 
andre i vores verdensbillede, og danner dermed et vigtigt grundlag for vores møde og interaktion med 
andre kulturer.” 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326, oversættelse KLM)

Diskuter og besvar følgende spørgsmål i din gruppe:
1) Hvad er stereotyper?

2) Hvorfor eksisterer stereotyper?

3) Hvorfor bruger vi stereotyper? 

4) Hvilke funktioner opfylder stereotyper og hvilke effekter har de?

5) Hvorfor er det vigtigt at have viden om stereotyper? 
 Hvad kan du stille op med din viden om stereotyper?

6) Genkender du dig og dit land i resultaterne fra SMiK-undersøgelsen? Hvad kan du lide? 
 Hvad kan du ikke så godt lide? 

7) Findes der stereotyper som man bør undgå? Hvorfor?

8) Hvad tror du at der har ændret sig i den gensidige opfattelse af danskere og tyskere siden 2015? 

9) Hvad tager du med dig fra undervisningsforløbet?

|  Material
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Was sind Stereotype? 
Abschließende Diskussion

Definition: Stereotype betrachtet man
„[…] als durch Sprache und Kultur vorgegebene Muster für unser Denken und Handeln […], die uns 
helfen, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Stereotype bestimmen unsere positiven und 
negativen Erwartungen, Vorurteile und Vorstellungen von uns selbst und von anderen. Sie bieten eine 
erste Orientierung dafür, wie wir die Welt kategorisieren und wie wir uns selbst und andere in unseren 
Weltansichten einordnen und bilden somit eine wichtige Grundlage für die Begegnung und Interaktion 
mit anderen Kulturen.“ 

(Hofmann & Hallsteinsdóttir 2016: 326) 

Diskutiert und beantwortet folgende Fragen in eurer Gruppe:
1) Was sind Stereotype?

2) Warum existieren Stereotype? 

3) Warum verwenden wir Stereotype?

4) Welche Funktionen und Wirkungen haben Stereotype? 

5) Warum ist es wichtig, Wissen über Stereotype zu haben? 
 Was kannst du mit deinem Wissen über Stereotype anfangen?

6) Erkennst du dich und dein Land in den Ergebnissen aus der SMiK-Untersuchung? 
 Was gefällt dir? Und was gefällt dir nicht?

7) Gibt es Stereotype, die man vermeiden sollte? Warum? 

8) Was, glaubst du, hat sich seit 2015 in der gegenseitigen Auffassung 
 von Dänen und Deutschen geändert? 

9) Was nimmst du mit aus dem Unterrichtsverlauf?

|  Material
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Weitere Materialien

Der vorliegende Unterrichtsverlauf zu stereotypen Vorstellungen nimmt Ausgangspunkt in den 
Ergebnissen aus dem SMiK-Projekt, insbesondere den Unterrichtsmaterialien Typisch Deutsch – 
typisch Dänisch? (https://www.stereotypenprojekt.eu/projektresultate-r-1/smik-unterrichtsmateriali-
en-zu-stereotypen-smik-undervisningsmaterialer-om-stereotyper/). 

Die SMiK-Materialien beinhalten eine ausführliche Beschreibung der zugrundeliegenden didaktischen 
Prinzipien, in der sich Lehrkräfte und andere Interessierte über den didaktischen und theoretischen 
Hintergrund der Materialien informieren können.  

Das Kulturakademie-Portal (https://www.kulturakademi.de/) bietet neben konkreten Tipps für 
deutsch-dänische Projekte (https://www.kulturakademi.de/praxistipps/tipps-fuer-deutsch-daeni-
sche-projekte/) einen Leitfaden zur deutsch-dänischen Nachbarsprachendidaktik (https://www.
kulturakademi.de/material/nachbarsprachendidaktik/) und eine große Auswahl an Unterrichtsmate-
rialien für Deutsch und Dänisch als Nachbarsprachen (https://www.kulturakademi.de/materialue-
bersicht/).  

Wie man die ganzen praktischen Dinge ordnet, darüber informiert der Leitfaden von Claudia Jans 
(https://www.kulturakademi.de/praxistipps/leitfaden-fuer-deutsch-daenische-schuelerbegegnungen/). 
Außerdem bieten die Leitfäden zur deutsch-dänischen Projektarbeit und zur Arbeit mit interkulturel-
ler Kompetenz aus dem kultKIT 2.0-Projekt (https://www.stereotypenprojekt.eu/projekt-interkultu-
relle-kommunikation/) Hilfe bei der Planung von Schülerbegegnungen. 

Online-Begegnungen sind eine gute Alternative zu physischen Begegnungen. Von Adeline Raahauge 
Muntenjon zusammengestellte Tipps für deutsch-dänische digitale Schülerbegegnungen sind hier 
(https://www.kulturfokus.de/wp-content/uploads/2021/02/Digitale-Schuelerbegegnungen-Grenzge-
nial.pdf) abrufbar.

Auch in anderen Grenzregionen wird man fündig. Das Praxishandbuch für deutsch-niederländische 
Schulaustausche am Beispiel der Euregio Rhein-Waal, das hier (https://www.ru.nl/nachbarsprache/
neuigkeiten-und-veranstaltungen/neuigkeiten/praxishandbuch-fur-deutsch-niederlandische/) on-
line verfügbar ist, enthält spannende Anregungen zur Gestaltung und Durchführung von Austausch-
projekten. Das Handbuch basiert auf konkreten Erfahrungen mit Schülerbegegnungen im Projekt 
Nachbarsprache & Buurcultur (https://www.ru.nl/nachbarsprache/). Zum Projekt gibt es zudem 
jeweils eine Seite mit Unterrichtsmaterialien (https://www.ru.nl/nachbarsprache/schulen/unterrichts-
material/) und Publikationen (https://www.ru.nl/nachbarsprache/publikationen/). Das Stöbern auf den 
Projektseiten lohnt sich, denn viele der Konzepte und Materialien kann man leicht auf deutsch-dä-
nische Begegnungen übertragen.
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