
Tysk 
 i verden
   Revidert utgave, 2020 



Forsidebilde: Photo 26833054 © Mauricio Jordan De Souza Coelho  | Dreamstime.com

Design: Magnolia design as.  www.magnolia.no 

Trykk: Fladby as

I serien Fokus på språk får du informasjon som skal hjelpe deg når  
du skal bestemme deg for hvilket fremmedspråk du skal velge.  
I dette heftet får du vite litt om det tyske språket: hvor det snakkes,  
hvilke kulturer du får mulighet til å bli kjent med hvis du lærer deg tysk,  
og hva du kan bruke tyskkunnskapene dine til.

Tysk i verden er skrevet av Anne Marie Schulze på oppdrag fra 
Fremmedspråksenteret. Anne Marie Schulze er en erfaren lærer, 
lærebokforfatter og kursholder. Dette heftet er en revidert og oppdatert 
utgave av Fokus på språk nr. 23 / 2010 skrevet av Kathrine Antonsen Vadøy.

Publikasjonen er støttet av Goethe-Institut Oslo.

År 2020
Utgiver Fremmedspråksenteret
Utgiversted Halden
Ansvarlig redaktør R. Steinar Nybøle
Redaktør Tina Buckholm
Bilderedaktør  Tina Buckholm
ISSN  1890-3622
ISBN trykket  978-82-8195-077-1
ISBN på nett  978-82-8195-078-8



 

Innhold
Å lære tysk 2
Tysk som verdensspråk 5
Internasjonalisering 9
Økonomi og teknologi 11
Kultur 13
 Musikk  15
 Film 17
 Mat og drikke 18
 Sport 21
 Kunst, arkitektur, litteratur og underholdning 23
Ressurser 26
Sluttnoter 28

1



Verden blir stadig mer internasjonalisert og 
globalisert, og du vil oppleve at du har større 
mulighet for å lykkes i studie- og arbeidslivet hvis 
du kan flere fremmedspråk. Både på skolen og i 
jobb, og også på fritiden, vil du komme i 
situasjoner hvor det er en fordel å kunne tysk.

Å beherske flere språk vil gjøre noe med selvtilliten 
din, og det vil gi deg en opplevelse av å mestre. Det 
gir deg muligheten til å reise og bli kjent med nye 
mennesker og kulturer verden over. Når du lærer 
språk, vil du oppleve å få bedre innsikt i andres 
kultur, og du utvikler deg selv som menneske. 

Du som snakker norsk, har derfor allerede fått 
mye gratis med på veien! Begge språkene er 
germanske språk og svært mange ord er like, vi 
går ut i fra at ca. 200 ord er så like at vi nesten ikke 
hører forskjell.  

«   Den største fordelen med å lære tysk  
er at språket er så likt norsk. 

Se for eksempel på disse ordene: 
 

Mann mann 

Gitarre gitar 

Singen å synge 

Ich heiße jeg heter 

Musik musikk 

Fuß ball fotball 

Hobby hobby 

Haus hus 

Hund hund 

Katze katt 

Blume blomst 

Ich höre jeg hører

 
Hvordan bestiller man mat på restaurant i 
Tyskland? Later man som ingenting hvis man 
tråkker noen på foten på en buss i Wien? Takker 
man for maten, når man er ferdig med å spise i 
Sveits? Hvordan oppfattes egentlig dine og våre 
vaner og handlemåter av andre? Det er det 
spennende å lære mer om!

Å lære tysk
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Bilde av tyske fotballfans på tysk frimerke fra 2012. ID 143405219 © Alexander Mitr | Dreamstime.com
 

Lurer du på om du skal velge tysk som ditt neste 
fremmedspråk? Da vil jeg oppfordre deg til å lese 
videre. Du vil oppdage at tysk er et av de store 
verdensspråkene, og at det antakelig er blant de 
enkleste fremmedspråkene en norsktalende kan 
lære seg. Å lære tysk vil gi deg nye impulser. Du 
blir kjent med spennende steder, interessante 

mennesker og mat du ikke har smakt før. Fordi 
tysk er et så stort og utbredt språk, blir det 
inngangen til å lære mer om fascinerende kultur, 
dramatisk historie, fengende musikk, sport, film, 
litteratur, teknologi og vitenskap.   
Bli med inn i en ny, men også kjent, tyskspråklig 
verden!

«    Språklæring handler også om å forstå en annen kultur og en annen levemåte,  
og man lærer å se seg selv og sin egen kultur utenfra.
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Lebkuchen hvor det står Colmar  
som er en av byene i Alsace-regionen  
i Frankrike hvor man snakker tysk. 
ID 44203981 © Amzphoto | Dreamstime.com
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« Tysk er det største morsmålsspråket  
i Europa.

Lebkuchen hvor det står Colmar  
som er en av byene i Alsace-regionen  
i Frankrike hvor man snakker tysk. 
ID 44203981 © Amzphoto | Dreamstime.com

Også i Norge er det nyttig å kunne tysk! Mange har 
flyttet hit fra Tyskland, Østerrike og Sveits, og årlig 
kommer det et stort antall turister med 
tyskspråklig bakgrunn til landet vårt.

«   I både språket og kulturen vil du  
altså finne mye felles som gjør 
læreprosessen enda lettere. 

Og du har gode sjanser for å bli kjent med folk og 
kulturer fra hele verden, enten de opprinnelig er 
tyske eller ei. Hver femte EU-borger har nemlig 
tysk som morsmål.2

Tradisjonelle sandstoler på en sandstrand på øya Rügen i Nord-Tyskland. ID 82263988 © Anyaivanova| Dreamstime.com

Det brukes som morsmål av over 100 millioner 
mennesker og som felles kommunikasjonsspråk 
verden over av mer enn 20 millioner.1  Både innen 
næringsliv, handel, kultur og turisme vil du kunne 
komme i kontakt med tyskspråklige på grunn av 
et utbredt samarbeid mellom de tysktalende 
områdene og Norge. Og det tyske språket snakkes 
ikke bare i Tyskland, Østerrike og Sveits, men også 
i land som Italia, Frankrike, Brasil, Sør-Afrika, 
Ungarn, Romania og Danmark. Listen er lang når 
det gjelder hvor i verden man snakker tysk, og 
uansett hvor du måtte befinne deg, er sjansen 
stor for at du vil treffe på en tysktalende. 

Tysk som verdensspråk
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Det fine med å kunne tysk er at du vil få sjansen 
til å praktisere språket over hele verden. I likhet 
med norske utvandrere flyttet et stort antall 
tysktalende til Amerika på begynnelsen av 
1900-tallet. De dro også til land som Chile og 
Argentina for å drive med handel og transport.  
I tillegg har kriger påvirket utvandringen til andre 
land og gjort at mange har valgt å etablere seg i 
nye områder. Av den grunn vil du finne flere 
millioner opprinnelig tysktalende, ikke bare i 
Europa, men også i Australia, USA, Canada, Sør-
Afrika, Paraguay, Uruguay, Argntina, Mexico, Chile 
og Brasil.  

Tysk er det eneste offisielle språket i 
Tyskland, Østerrike og Liechtenstein, 
mens det i Sveits er det mest utbredte av 
de fire offisielle språkene tysk, fransk, 
italiensk og retoromansk. Også i Belgia, 
Luxembourg og Italia har tysk offisiell 
status, en konsekvens av tidligere tiders 
migrasjon og kriger.

Utenom de landene hvor tysk har offisiell status 
eller innbyggerne er opprinnelig tyskspråklige, 
vil du finne områder hvor tysk er et viktig 
fremmedspråk. Typiske eksempler på dette er 
sentral- og østeuropeiske land som Slovenia og 
Polen. I Spania og kanskje særlig på Mallorca 
kommer du langt med tyskkunnskapene dine, her 
bor det mange tyskere. Og i grenseområdet mellom 
nord-Frankrike og sør-Tyskland, i Alsace/Elsass-
Lothringen, snakker folk både tysk og fransk.3    

Ja, og glem ikke at med stadig flere tysktalende 
rundt om i verden, er vi ikke de eneste som lærer 
tysk som fremmedspråk! Tenk, så mange du vil 
kunne snakke med hvis du lærer tysk!

« Når du bruker det tyske språket  
i andre sammenhenger, blir det  
mye lettere å huske. 

Og tenk på hvor mye språk du kan lære gjennom 
å spille dataspill, laste ned tysk musikk, se serier 
på ulike strømmetjenester, eller rope med på 
supportersanger på fotballkamp eller i skiheisen 
på vinterferie!

Så det er bare å sette i gang!

Kart over utbredelsen av tysk i verden.
Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_German_SpeakingWorld.png; brukstillatelse: GNU Free Documentation License, version 1.2.

   Land der tysk er offisielt språk.

    Land der tysk er annetspråk.
 

    Land med tyskspråklige minoriteter (jo mørkere farge, desto fler snakker tysk).
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Kart over utbredelsen av tysk i verden.
Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_German_SpeakingWorld.png; brukstillatelse: GNU Free Documentation License, version 1.2.
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Papirmennesker som holder hender for å symbolisere lagarbeid.
ID 147629741 © Marina Bombina |  Dreamstime.com 
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  Har du lyst til å lære tysk, og lurer på 
hvilke muligheter du har fremover?

Du kan jobbe med barn, verne natur eller drive 
med andre veldedige formål, samtidig med at du 
lærer språk. Sjekk også ut organisasjonen Aktiv 
Ungdom og Erasmus+. Erasmus+ er EUs program 
for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Her 
er det mange muligheter for å søke om støtte til å 
reise utenlands.4 

Næringslivet preges av globalisering, og språk- og 
kulturkompetanse er en forutsetning for å operere 
i internasjonale markeder. Arbeidslivet trenger 
unge voksne med internasjonal erfaring, og det 
du kan lære av et studieopphold i utlandet, i 
tillegg til språket og faget du studerer, gjør deg 
attraktiv for arbeidsgivere senere. Gjennom å bo 
i utlandet lærer du å leve i en annen kultur, og blir 
vant til å tilpasse deg og respektere andre 
mennesker. Dette er viktig kompetanse som 
arbeidsgivere setter høyt. NHO har en egen 
oversikt over bedrifters kompetansebehov, som 
det kan være interessant å ta en kikk på.5

Hvis du er av den eventyrlystne typen, kan du 
reise på utveksling til et tyskspråklig land allerede 
på videregående. Dersom du reiser med en 
godkjent samarbeidsavtale eller organisasjon, 
har du rett til utdanningsstøtte fra Statens 
Lånekasse. Goethe-Institut er representert i 
nesten 100 land over hele verden, og tilbyr 
skreddersydd språkopplæring. Tenk så mye du 
kan lære på et semester eller to i et land der du 
har språket rundt deg hele tiden!

Mange ønsker å studere i utlandet etter 
videregående. Det finnes gode samarbeids- og 
utvekslingsavtaler med universiteter i de 
tyskspråklige landene. Hva med å studere ved et 
universitet i Østerrike, Tyskland eller Sveits? Du 
kan velge om du ønsker å ta en hel grad i utlandet, 
eller du kan velge om du vil dra på utveksling som 
del av et studium i Norge. Det er mange 
muligheter, og det er fint  å få både en utdanning 
og et språk samtidig!

« Har du lyst til å forbedre tysken og 
gjøre en forskjell uten å studere,  
er det mulig å utføre frivillig arbeid  
i et tysktalende land. 

« Når du studerer i et tyskspråklig land får 
du både en god utdannelse og muligheten 
til å bli flytende i et språk til!

Internasjonalisering
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Zeppelin etter modell av det tyske 
luftskipet Hindenburg.
ID 9420835 © James Steidl |Dreamstime.com 

10



Du vet kanskje at boktrykkerkunsten og 
bensinmotoren kommer fra Tyskland? Og 
sykkelen og raketten? Visste du at tyske 
oppfinnere står bak jetmotoren, zeppelin-
luftskipet, MP3-formatet, insulinet, aspirinen, 
gummibjørnen, barnehagen og kontaktlinsen? 
Dette er bare noen få av alle oppfinnelsene som 
stammer fra Tyskland. Fra Østerrike kommer 
blant annet glødelampen og Luger-pistolen, og 
fra Sveits? Ja, Sveits spiller en viktig rolle i 
utviklingen av sjokoladen. 

Når det gjelder innovasjon, ligger Tyskland helt 
øverst i verdenstoppen. Spesielt positivt er det 
høye antallet patentsøknader, kvaliteten på 
vitenskapelige publikasjoner, kundetilfredsheten 
når det gjelder tyske produsenter, samt sam- 
arbeidet mellom næringsliv og utdannings- 
sektoren.6 Ikke noe annet land behersker 
innovasjonsprosessen fra idé til produkt- 
markedsføring så bra som Tyskland. 

I vår globaliserte verden er det viktig med 
internasjonalt samarbeid. 

Også Østerrike og Sveits samarbeider med Norge, 
både politisk og økonomisk, særlig i forbindelse 
med humanitære saker.  

Gass fra Norge er viktig for både Østerrike, Sveits 
og ikke minst Tyskland, som får omtrent en 
tredjedel av gassen sin fra Norge. Gasseksporten 
har pågått i mer enn 40 år. Også strøm fra Norge 
går til det store tyske strømmarkedet via den 
lange undersjøiske strømkabelen fra Tonstad i 
Norge til Wilster i Tyskland.7

« Tenk så viktig det er med 
språkkunnskaper i en verden som  
er så full av samarbeid! 

I det siste importerte vi varer fra Tyskland til en 
årlig verdi av rundt 76 milliarder kroner. En viktig 
importvare er biler. Nordmenn elsker tyske biler! 
Den siste tiden har både norsk og tysk industri 
kunnet feire flere gigantiske kontrakter og 
investeringer i hverandres land.8

« Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere, og ett av de europeiske landene vi 
handler mest med, både på import- og eksportsiden. 

Økonomi og teknologi
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På bildet ser du St. Nicholaus og Krampus i byen 
Altötting syd-øst i Tyskland. 
ID 63641895 © Jesusfernandez  |  Dreamstime.com
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De tyskspråklige landene er blant verdens 
ledende kulturnasjoner, og siden tysk blir snakket 
i mange land, får du mye spennende kultur med 
på kjøpet hvis du lærer deg tysk. I den tysk- 
språklige verden finner du alt fra: Hardrock, opera 
og pop, spennende serier, skumle filmer og gamle 
klassikere til moderne drama, klassiske romaner, 
noveller og dikt, fotballkultur og skisport, 
wienervals og hiphop, filmfestivaler og 
motemesser.

En viktig del av kulturen til de tyskspråklige 
landene finner vi i den kalde årstiden. Mange 
gleder seg til  vinteren, for da er det  
Weihnachtsmarkt – julemarked – på gater og torg 
i Tyskland, Sveits og Østerrike. Weihnachtsmarkt 
er noe de fleste ser fram til, og det korter ned 
ventetiden frem mot jul. De mest kjente i Tyskland 
er julemarkedene i München, Köln og Lübeck, 
Dresdner Striezelmarkt og Nürnberger 
Christkindlesmarkt, som alle har eksistert siden 
middelalderen. Du finner vakre julemarkeder i 
Wien og Salzburg i Østerrike, og i Luzern, Basel og 
Zürich i Sveits, i tillegg til i de fleste andre byer i 
de tyskspråklige landene. Krampus-løp i landsbyen Pontebba, nord-øst i Italia.

ID 63539147 © Spidermaan | Dreamstime.com 

Kultur
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Tradisjonelt julemarked i Merano, Syd-Tirol i Italia.  ID 134013964 © Elitravo  |  Dreamstime.com
 

Markedene byr på et mangfold av boder med all 
slags julemat og -drikke. Her får du kjøpt gaver og 
pynt, eller du kan gjøre som så mange andre: ta 
en tur etter skole og jobb bare for å varme deg 
med noe varmt å drikke og være i godt selskap. 
Og når vi snakker om julen – visste du at du kan 
takke tyskerne for julegavene dine? Tradisjonen 
med julegaver slik vi kjenner den i Norge i dag 

startet i Tyskland på 1800-tallet. Ideen om 
juletreet stammer også derfra, på samme måte 
som tyskerne var først ute med adventskransen. 
Og når vi synger julesanger, tenker vi kanskje ikke 
på at svært mange av disse først ble skrevet på 
tysk? Ett eksempel er sangen Glade jul, som i 
originalen fra 1816 heter Stille Nacht og som 
siden er oversatt til over 300 språk!
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Musikk 
Musikk er viktig i den tyskspråklige verden, og 
gjennom musikk lærer vi både om kultur og 
historie, og ikke minst kan vi lære språk gjennom 
musikk. Fra tysktalende land finnes det musikk 
for enhver smak. På det fjerde største 
musikkmarkedet i verden kan du høre alt fra pop 
og rock til tekno og rap. Og tenk på all den 

Fiolin med graffiti i bakgrunnen.  ID 14408752 © Gagaboss | Dreamstime.com 

klassiske musikken som har sitt opphav i Tyskland 
og Østerrike! De fleste av oss forbinder noe med 
Beethoven, Mozart, eller Bach.  

Det er altså masse god musikk å ta av! Oppdager 
du noe du liker, er det lett å finne låttekstene på 
nettet, og det er bare å synge med. 

15



 De tyskspråklige landene byr på mange store og 
små musikkfestivaler. Festivalkulturen er godt 
etablert, og billettene koster ikke mye. Metalfans 
finner veien til Tyskland for å delta på festivalen 
Wacken Open Air, som er den største utendørs 
heavy metal-festivalen i verden. For deg som liker 
denne type musikk, anbefales også Rock am Ring 
og Rock im Park, som også er blant verdens 
største, eller den litt mindre festivalen for enda 
mørkere musikk, M’era Luna. Og selvfølgelig 
finnes det også musikkfestivaler for jazz, pop,  

 
Gurtenfestival 2019 i Bern, Sveits. Fotograf: Nicole Schaad

hip-hop, electro,  alternativ rock, og mye mer: 
Deutsches Jazzfestival, Hurricane, Southside, 
Highfield eller Gurtenfestivalen i Sveits er noen 
festivaler man kan besøke.  
 
Er du mer opptatt av klassisk musikk, er ikke veien 
lang til Mozarts hjemby, Salzburg. To verdens-
kjente klassiske festivaler kjemper hvert år om å 
være den mest populære, festspillene i Bayreuth 
i Tyskland, som arrangeres av familien Wagner,
og festspillene i Salzburg, i Østerrike.  
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Film
Tyskspråklige filmer og serier har i løpet av få år 
blitt svært populære i Norge og resten av Europa. 
Strømmetjenestene gjør det mulig å se mange av 
disse filmene på originalspråket, med norske eller 
tyske undertekster. Det fine med undertekst er  
at du garantert kommer til å forstå hva som skjer 
i filmen, samtidig som du får et språkbad.  
Når du ser tyskspråklig film, lærer du også noe 
nytt om menneskene, geografien, samfunnet  
og kanskje historien.   

Filmfestivalen i Berlin, Berlinalen, som har blitt 
arrangert hvert år siden 1951, er en opplevelse for 
filmelskere. I denne verdenskjente konkurransen 
utdeles Gullbjørnen til beste film, og sølvbjørner 
for beste regi, beste manus og beste kvinnelige 
og mannlige skuespiller. Dette er en viktig festival 
også for norske skuespillere, som får muligheten 
til å vise seg fram på det tysktalende filmmarkedet.  

Bjørnen er symbolet på filmfestivalen Berlinalen i Berlin.  ID 139120483 © Denis Makarenko | Dreamstime.com
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Mat og drikke
I det tyskspråklige området spiller mat en viktig 
rolle, og det spises og drikkes mye godt! Det kan 
være vanskelig å definere hva som kjennetegner 
typisk tysk, sveitsisk eller østerriksk mat, og  fordi 
området er så mangfoldig, er maten og drikken 
også svært variert. 

Mange forbinder Tyskland med pølser, surkål og 
øl, mens man gjerne nevner schnitzel, kaffe og 
Sachertorte i forbindelse med Østerrike. Wiens 
kaffehuskultur står på UNESCOs verdensarvliste.9

 

Kaffehuskulturen i Wien står på Unescos verdensarvliste. Her ser vi Café Central i Wien. ID 106048219 © Tk191919 | Dreamstime.com
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Kaiserschmarrn - tradisjonell østerriksk dessert med pannekaker. ID 67378674 © Liliya Kandrashevich | Dreamstime.com 
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Tradisjonelt brød til salgs på det tradisjonelle Schrannenmarkt på 
Mirabellplatz i Salzburg, Østerrike.  
ID 95628722 © Slowcentury | Dreamstime.com

Når vi hører om mat fra Sveits, tenker vi kanskje 
på ostefondue, Nutella eller sjokolade? Dette 
stemmer selvsagt bare til en viss grad. Sannheten 
er at vi overalt finner mattradisjoner som går langt 
tilbake i tid, og at alle landene byr på rike smaker, 
tradisjonsrike tilberedningsmåter og masse 
historie. Fordi de tyskspråklige områdene er svært 
multikulturelle, er dette også noe som preger 
kjøkkenet.

Mange matretter er typiske for de enkelte 
områdene, for eksempel fersk fisk i Nord-
Tyskland, raspede potetboller i Øst-Tyskland, 
hjemmelagd pasta og desserter i Sør-Tyskland og 
Østerrike, kraftig kjøttmat i München og fersk frukt 
i Bodensee-regionen. Ostefondue stammer fra 
den franske delen av Sveits og gulasj er fra 
Østerrike. Sjokolade fra Sveits er noe som de siste 
årene også har kommet i norske butikkhyller. 
Blant disse kjenner du kanskje til Toblerone, Lindt 
og Milka?

Og er det noe de kan i disse landene, så er det å 
bake brød! Med flere hundre forskjellige 
brødsorter, i tillegg til et utrolig utvalg av 
kjøttpålegg og annet pålegg, er det ikke rart at 
frokosten er et viktig måltid der.

I  tyskspråklige områder er det gjerne fullt av 
boder og kneiper hvor en kan få kjøpt det meste 
av det en måtte ha lyst på, og mer til. Utvalget av 
vegetarmat og økologisk mat er også formidabelt. 
Eller hva med en kebab? Innbyggere med tyrkisk 
bakgrunn står for et stort antall kebabsjapper og 
fantastisk gode kebaber! 

Maten i de tyskspråklige landene er altså like 
variert som landskapet, og det er bare å nyte den! 

 
Guten Appetit!
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Frimerke fra Sveits med bilde av supportere og påskriften «Heia 
Sveits» på tysk, fransk og italiensk. 
ID 102163132 © Sergei Nezhinskii | Dreamstime.com

Sport
Tysk fotball er verdensberømt, og det er ikke få 
norske fotballspillere som har gjort det stort i tysk 
Bundesliga. Mange har også funnet veien til 
Sveits. Til sammen har mange norske fotball-
spillere lært den tyskspråklige kulturen å kjenne 
gjennom fotballen. 

Og følger du med på fotballnyhetene fra 
tysktalende områder, vil du nok kjenne igjen lag 
som Bayern München, Borussia Dortmund, Union 
Berlin og Werder Bremen fra Tyskland, Red Bull 
Salzburg og Austria Wien fra Østerrike, for ikke å 
glemme de sveitsiske fotballagene med kreative 
navn som Grashopper Zürich eller Young Boys Bern. 

Frimerke som viser den østerrikske fotballklubben SK Rapid Wien. 
ID 128666107 © Alexander Mitr | Dreamstime.com

Internasjonalt gjør både Tysklands herre- og 
damelandslag i håndball og fotball det godt, og 
de har i mange år vært blant favorittene på 
verdensbasis. Er du hekta på enten fotball eller 
håndball, som forresten har sin opprinnelse i 
Tyskland på 1920-tallet, da vet du at det har vært 
store og viktige arrangementer i de tyskspråklige 
landene. På disse arrangementene får de 
tilreisende anledning til å oppleve mye 
spennende. Enten du kan språket eller ei, tar både 
tyskerne, østerrikerne og sveitserne deg gjerne 
inn i varmen og viser deg en sportskultur med god 
mat og drikke og sang. Her har du mulighet til å 
ha det moro, lære språk, bli kjent med en ny 
kultur, få venner på en morsom og lett måte og, 
ikke minst, lære mye dialekt og slang!
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Snowboardkjører i Ischgl Snowpark i Tirol i Østerrike.  ID 135644657 © Nibogdan | Dreamstime.com

Tyskland, Østerrike og Sveits er blant de beste 
vinteridrettsnasjonene i verden, og det er 
populært å drive med vintersport i disse landene. 
Både i langrenn, hopp, kombinert, alpint, 

skiskyting, hurtigløp på skøyter, kunstløp og 
akesport har de tyskspråklige landene flere 
olympiske mestere.
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Kunst, arkitektur, litteratur og 
underholdning
Visste du at det kommer mange kjente kunstnere, 
forfattere og arkitekter fra de tyskspråklige 
landene? Uansett om du er interessert i gamle 
malerier eller eksperimentell samtidskunst, 
litteratur, krukker og skulpturer, modernistisk eller 
eldre arkitektur, kan du finne alt du leter etter.  

I alle de tyskspråklige landene er kunst og 
arkitektur svært viktig. Du kan besøke spennende 
museer i hver eneste by, og mange bygninger og 
monumenter står på verdens kulturarvliste. I Berlin 
ligger Museumsinsel, en hel liten øy full av gamle 
kunstmuseer, midt i byen. Liker du sterke farger og 

 
Utsikt over Bodemuseum og Museumsinsel ved elven Spree i Berlin (Tyskland) på kveldstid.  ID 69718700 © Sven Hansche | Dreamstime.com
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Hundertwasser Kuchlbauer Turm i Abensberg, sør-øst i Tyskland.  ID 141692657 © Mknoedel | Dreamstime.com
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runde former? Da er Hundertwasserhaus i Wien 
stedet for deg. Det er et uforglemmelig museum, 
både når det gjelder utseende og innhold. 
 
Og dersom du er interessert i design, har du 
kanskje hørt om Bauhaus?  Det var en skole for 
fomgiving og Bauhaus grunnlagt i 1919, som var 
basert på et tett samarbeid mellom ingeniører, 
arkitekter og bildende kunstnere. Den dag i dag er 
det populært å ha et møbelstykke i Bauhausstil, og 
mange bygninger i denne stilen er fredet. 

Når det gjelder litteratur, har de tysktalende 
landene flere kjente Nobelprisvinnere. Det 
tyskspråklige bokmarkedet er enormt. Mange 
tyskspråklige forfattere, både døde og levende, 
regnes blant de aller største i verden, og leses over 
hele verden. Det fine med litteratur, er at du kan 
velge mellom alle slags sjangere, fra dikt, blogger 

og tegneserier til drama, noveller, aviser eller 
romaner.  

På Deichmanske bibliotek finner du tyskspråklig 
litteratur som kan bestilles og lånes i hele landet, 
og på nettet kan du lese blogger, ukeblader, 
tegneserier og nyheter fra den tyskspråklige verden 
både i original språkdrakt og tilrettelagt for 
språkelever. Liker du å høre på podcaster? Det 
finnes podcaster både med fokus på 
språkundervisning og på alle andre temaer du 
måtte være interessert i. 

Hvorfor ikke sjekke ut en serie på tysk neste gang? 
Eller lete etter en kul tysk hiphop-gruppe? Eller 
spille et tysk online-spill?  Mulighetene er mange 
til å lære tysk! 

 
Lykke til med ditt neste språkvalg!

Ny og gammel riksdagsbygning ved elven Spree i Berlin (Tyskland).  ID 73210127 © Xantana | Dreamstime.com
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Ansa
Organisasjon for norske studenter i utlandet. Jobber med å ivareta norske utenlandsstudenters 
interesser og informere om studiemuligheter i utlandet. 

Det flerspråklige bibliotek 
Støtteapparat for landets biblioteker med nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud. Gjennom ditt 
lokale bibliotek har du tilgang til alle DFBs samlinger. Spansksamlingen inneholder et godt utvalg lettleste 
bøker og tegneserier. 

DIKU
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. DIKU forvalter en rekke 
nasjonale og internasjonale incentivordninger som skal fremme kvalitet i UH-sektoren. 

Fremmedspråksenteret
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen bidrar til økt interesse for fremmedspråk, og 
arbeider for å få god kvalitet i opplæringen slik at den får et variert og praktisk innhold.

Goethe-Institut
Institusjon som arbeider for å fremme læring, studering og bruk av tyskspråk i verden, og bidra til 
utbredelsen av tyskspråklige kulturer i utlandet. 

Norsk-Tysk Handelskammer
Norsk-Tysk Handelskammer jobber for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom 
Norge og Tyskland. De rådgir og informerer tyske bedrifter og organisasjoner om det norske markedet, 
og norske bedrifter og organisasjoner om det tyske markedet.

Ressurser
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Utdanning i verden
Nettside med offentlig og kvalitetssikret informasjon om å reise til utlandet på videregående, ta en hel grad 
i utlandet eller utveksle fra studier i Norge. Driftes av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetssikring av høyere utdanning.

Sveits' ambassade i Oslo
Sveits' diplomatiske representasjon i Norge.

Tysklands ambassade i Oslo
Tysklands diplomatiske representasjon i Norge.

Tyskforum
Den norske tysklærerforeningen  for tysklærere og PPU-studenter i tysk. Tyskforum er pådrivere for tyskfaget 
på alle nivåer.

Østerrikes ambassade i Oslo
Østerrikes diplomatiske representasjon i Norge.

UDs reiseinformasjon
Utenriksdepartementets reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med. 
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Sluttnoter

1 https://snl.no/tysk
2 https://www.goethe.de/ins/no/no/index.html.
3 https://snl.no/tysk
4 https://www.aktivungdom.eu/
5 https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/bedriftenes-kompetansebehov/
6 https://norwegen.ahk.de/no/
7 https://handelskammer.blog/deutschland-ueberrascht-beim-vergleich-der-innovationsfreundlichsten-standorte/?lang=no
8 https://norwegen.ahk.de/no/
9 https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/oesterreichisches-verzeichnis/detail/article/wiener-kaffeehauskultur/
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TYSK I VERDEN
I serien Fokus på språk får du informasjon som skal hjelpe deg  
når du skal bestemme deg for hvilket fremmedspråk du skal velge. 
I dette heftet kan du lese mer om det tyske språket. 

Tysk er det største morsmålet i Europa. Hver femte EU-borger har 
nemlig tysk som morsmål. Det betyr at det brukes som morsmål av 
over 100 millioner mennesker og som felles kommunikasjonsspråk 
verden over av mer enn 20 millioner! Tyskland er en av Norges 
viktigste handelspartnere. Språkkunnskaper er viktig i en verden 
med samarbeid på tvers av grenser! 

Tysk i verden er skrevet av Anne Marie Schulze.

Publikasjonen er støttet av Goethe-Institut Oslo 
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