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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 
 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF - netundervisning 

Fag og niveau Tysk (netundervisning) B 

Lærer(e) Björn-Frederik Scholz 

Hold 18tyb72 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kindheit im Dritten Reich 

Titel 2 Märchen 

Titel 3 Kulturbegegnung 

Titel 4 Erwachsen werden 

Titel 5 Grammatik 

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  
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Retur til forside 

 
 
 
 

Titel 2 
 

Märchen 

Indhold Kernestof: Alt fra „Der Zauberspiegel“, Tyskforla-
get, 2006 

- Über Volksmärchen 

Titel 1 
 

Kindheit im Dritten Reich 

Indhold Kernestof: 
- „Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg 1939-1945“, Kaae 

Stimpel i „Früher und jetzt“, OP forlag, 1992 

- Dr. Hoffmann, Heinrich:“ Die Geschichte vom Daumenlut-

scher“ i „Der Struwwelpeter“ 

- Michels, Tilde:“ Freundschaftsringe“ 

- Dahl, Günther:“ Was braucht der Jud ein Klavier?“, Stern, 

10.11.1988 

- Ernst Hiemer: „Her Doktor! Lassen Sie mich bitte in Ruhe“ i: 

„Wie war’s?“, Gads Forlag, 1997 

- Baldur v. Schirach: „Unsre Fahne flattert uns voran“, 1933 

- Melita Maschmann: „Fazit – Mein Weg in der Hitlerjugend“ 

- A. Hitler:“ Über Jugenderziehung“ 

 

Omfang 
 

1. Modul af 4 

Særlige fokuspunkter Fokus er lagt på: 
1. hvordan børn oplever det tredje rige 

2. antisemitisme i det tredje rige 
3. den nazistiske ideologi – med fokus på opdragelse af unge og 

børn 
4. ydre og indre konflikter i unge mennesker i forbindelse med 

nazismen 

Væsentligste arbejdsformer Virtuelle arbejdsformer/ projektarbejdsform/ skriftlig arbejde/ 
skriftlige afleveringer/ Selvstændigt arbejde / arbejde med fokus på 
udvidelse af ordforråd/ arbejde med fokus på forståelse af indhold/ 
tekstarbejde/ tekstanalyse/ beskrivelse af forskelligartede forhold 
(personer – forandring i samfundet – ideologi)/ mundtlighed i form 
af afleveringer af en indtalt Screencast. 
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- Das Mädchen ohne Hände 

- Dornröschen 

- Reding, Josef:”Mädchen, Pfeif auf den Prinzen!” 

- Hohler, Franz:“ Die Befreiung“ 

 

Omfang 
 

2. Modul af 4 

Særlige fokuspunkter Fokus er lagt på Märchen/ (folke)eventyr – genren og dens særtræk. 
Udover dette er nogen af teksterne så moderne/ukonventionelle 
Märchen som ikke lever op til den traditionelle Märchen-genre. 

Væsentligste arbejds-

former 

Virtuelle arbejdsformer/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/ skriftli-

ge afleveringer/ Selvstændigt arbejde / arbejde med fokus på udvidel-
se af ordforråd/ arbejde med fokus på forståelse af indhold/ tekstar-
bejde/ tekstanalyse/ beskrivelse af forskelligartede forhold – Märchen 
– særtræk – tekstanalyse og fortolkning/ sammenligning mellem tradi-
tionelle og utradiotionele Märchen/ mundtlighed i form af afleveringer 
af indtalte oplæg gennem Screencast 
 

 
 
 
 

Titel 3 
 

Kulturbegegnung 

Indhold - Uddrag af „Deutschland als Einwanderungsland“, i „Hier ist 

meine Heimat“, Tyskforlaget, 2010 

- Cuvart, Nefvel:“ Über die Heimat 1.“, „Über die Heimat 2.“, 

„Zwei Welten“, i „Hier ist meine Heimat“, Tyskforlaget, 2010 

- Selzer, Edal:“ Es wird immer etwas fremdes bleiben“, i „Hier 

ist meine Heimat“, Tyskforlaget, 2010 

- Hamburger Abendblatt 27.01.09:“ Eine Familie – Zwei Wel-

ten“, i „Hier ist meine Heimat“, Tyskforlaget, 2010 

- Sand, Dennis: „Die Macht des Vorurteils“ 

- Film: „ Almanya – Willkommen in Deutschland“ (filmcentra-

len.dk) 

 

Omfang 
 

3. modul ud af 4 

Særlige fokuspunkter Fokus er lagt på: 
- Livet med en splittet identitet som tysk-tyrkisk borger. 
- Kulturmødet mellem tyskere og tyrkere 
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- Identitetskriser ift. Det at have to statsborgerskaber  

- Heimat  
- Forskelle mellem forskellige generationer af tyrkiske ind-

vandrere holdning til det at leve i Tyskland 
 

Væsentligste arbejdsformer Virtuelle arbejdsformer/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/ 
skriftlige afleveringer/ Selvstændigt arbejde / arbejde med fokus på 
udvidelse af ordforråd/ arbejde med fokus på forståelse af indhold/ 
tekstarbejde/ tekstanalyse/ beskrivelse af forskelligartede forhold 
såsom modsætninger mellem generationer – tysk og tyrkisk kultur 
– personer – familier/ mundtlighed i form af afleveringer af indtalte 
oplæg gennem Screencast 
 

 
 
 

Titel 4 
 

Erwachsen Werden 

Indhold - March, Peggy:“ Mit 17 hat man noch Träume“ 

- Welsh, Renate:“ Gern, aber Wo?“ 

- Martin, Hansjörg:“ Verfluchte Ferien“ 

- Holger – Der Supersingle i Spiegel 10/2000 

- Stamm, Peter: “Am Eisweiher“ 

- Berg, Sibylle: “Vera Raucht eine“ 

 

Omfang 
 

4. modul af 4. 

Særlige fokuspunkter Fokus har lagt på forskellige aspekter af det at blive voksen: 
- Forhold til familie og venner 
- Det at kunne tage ansvar for sig selv og andre 
- Kærlighed og medfølgende udfordringer 
- Forskellen mellem at vær aldersmæssigt voksen og opføre 

sig voksen 
teksterne i forløbet handler om mange personer som aldersmæssigt 
er voksen, men ikke opfører sig særlig voksen på visse aspekter. 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Virtuelle arbejdsformer/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/ 
skriftlige afleveringer/ Selvstændigt arbejde / arbejde med fokus på 
udvidelse af ordforråd/ arbejde med fokus på forståelse af indhold/ 
tekstarbejde/ tekstanalyse/ beskrivelse af forskelligartede forhold 
såsom modsætninger mellem at være aldersmæssigt vosken og op-
føre sig voskent –  personer – familier - kærlighed/ mundtlighed i 
form af afleveringer af indtalte oplæg gennem Screencast 
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Titel 5 
 

Grammatik 

Indhold - „Tysk Basisgrammatik“ (Ibog med øvelser): 

https://tyskbasis.systime.dk/index.php?id=129 

 

- http://sproglinks.dk/tysk/internetoevelser-tysk/verber 

 

Omfang 
 

Fordelt over modulerne 

Særlige fokuspunkter • Verbets tider 

• Kongruens 

• Sein, haben og werden 

• Svage verber (regelmæssige udsagnsord) 

• Stærke verber (uregelmæssige udsagnsord) 

• Verbet i hovedsætningen 

• Verbet i ledsætningen  

• Adjektiver 

• Sammensatte verber 

 

 
 

Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde 

 
 
 

 
 
 
 

https://tyskbasis.systime.dk/index.php?id=129
http://sproglinks.dk/tysk/internetoevelser-tysk/verber

