
»SPASS MUSS SEIN«

»Deutscher Humor ist ja ein echter 
Schlankmacher: Man muss meilenweit 
laufen, bis man ihn trifft.« Således be-
skrev den tyske komiker Dieter Haller-
vorden tyskere og deres forhold til hu-
mor. At dette heldigvis ikke er sandt, 
har talrige forfattere og værker for 
længst til fulde bevist. 
Humoristiske tekster kan noget i frem-
medsprogsundervisningen. Lige netop 
det humoristiske potentiale kan være 
katalysator for sproglige aktiviteter og 
igangsætte diskussioner om kulturelle 
og personlige ligheder og forskelle. 
»Spaß muss sein« er en antologi til tyskundervisning på de gymnasiale ud-
dannelser. Den henvender sig til kursister, der har tysk som fortsættersprog 
og kan anvendes på både B- og A-niveau. Der indgår et bredt spektrum af 
genrer, der kan stimulere sproglig udvikling og fremkalde et par smil i klasse-
lokalet, hvis man er heldig: cartoon, comic, karikatur, popsang, kabaretsang, 
novelle, digt, uddrag af selvbiografi og emailkorrespondance. Bogen har fo-
kus på nyere tekster for at tilgodese humorens forskelligartethed i dagens 
Tyskland. 
Ligesom i andre lande er humor i Tyskland mange ting, forfattet af alskens 
fjer. Teksterne tackler derfor også mange forskellige emner, alt fra hverda-
gens absurditet og identitet til indvandring, historisk og nutidig racisme til 
tortur og terrorisme. Det er aktuelle emner, der på deres egen måde viser, 
hvad der rører sig i landet. At forstå en tysksproget tekst i dybden kan være 
en udfordring for eleverne; at forstå humor i en tysksproget tekst kan være 
en endnu større udfordring. Af denne grund indgår der ud over teksterne 
også en række tematiske, leksikalske og grammatiske øvelser og opgaver til 
læsestrategier i bogen og på bogens hjemmeside, så eleverne støttes i læse-
processen og hjælpes med at få øje på det sjove i teksterne.
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