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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Tysk B-niveau 

Lærer(e) Björn-Frederik Scholz , (Tina Brønning Kissow) 

Hold 19tyb22 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Wer sind die Deutschen 

Titel 2 Familie 

Titel 3 Reisen 

Titel 4 Erziehung im Dritten Reich 

Titel 5  Überwachungsstaat DDR 

Titel 6 Grammatik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Wer sind die Deutschen 

Indhold 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestekster: 
 
Kurt Kister: ”Trotzdem – Mein Großvater“ 

- https://niemalsvergessen.systime.dk/?id=159&L=0 
 

Die Prinzen: „Deutschland“ 

- https://genius.com/Die-prinzen-deutschland-lyrics 
 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: „ Das Lied der Deutschen“ 
- http://www.rotofo.de/lied.htm 

 
Bo Lillesøe mm.: „ Einigkeit und Recht und Freiheit – oder: Kleiner Ossi was 
nun?“ fundet i tekstantologien „Neue Zeiten, neue Töne“ 
 

Supplerende Stof: 
 

- Generelle Informationen über Deutschland 
- Deutschlandkarte 

- Sowieso.de: „Hitler“ 
 

Omfang Ca. 12 moduler (1 modul består af to lektioner på 45 min. pr lektion) 

Særlige fokus-

punkter 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 
 
• udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold. 
Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af emnerne skal 
indgå tysksproget tekst fra før 1945 
• aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hovedvæg-
ten på Tyskland 
• kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle 
mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 

• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og 
kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige 
kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge – grundlæggende regler for 
tysk udtale og intonation. 
 
Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskel-
lige medier 

https://niemalsvergessen.systime.dk/?id=159&L=0
https://genius.com/Die-prinzen-deutschland-lyrics
http://www.rotofo.de/lied.htm
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• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere 

og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuan-
ceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og 
skriftlige kommunikationsstrategier 
• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster så-
vel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 
• redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i 
tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 
• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfunds-
mæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede 
tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse 
af fagprogrammer, skriftligt arbejde, mindre fremlæggelser, gruppearbejde, 
oversæt-telse, tekstanalyse, 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 Familie 

Indhold 

Kernestof: 
 Max Bollinger: ”Sonntag” 

- Doppelklick 9. Berlin (Cornelsen) 2003. S.135–138 
Uwe Natus: ”Karla, geschieden, ein Kind“ 

- Fundet i antologien „Beziehungen“, systime, 1993 
Film: Jenseits der Stille 

- DVD – Caroline Link, 1996 
Hanna Hanisch: „Villeicht wird Alles noch einmal gut“ 

- Fundet i antologien „Beziehungen“, systime, 1993 

 
Supplerende Stof: 
• Bundesministerium far Familie, Jugend, Frauen und Gesundheit — ausFa-
milienscenen: Familie Breuer und Familie Jacobsen 
• Bundesministerium far Familie, Jugend, Frauen und Gesundheit — ausFa-
milienscenen: Wenn Freizeit keine Freiheit bedeutet 
• Die Welt, 15.05.2013 — Familien in Deutschland jetzt in der Minderheit 
•Natascha Kampusch – uddrag af hendes bog ”3096 Tage”  

  

Omfang Ca. 16 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 

 
• udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsfor-
hold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af em-
nerne skal indgå tysksproget tekst fra før 1945 
• aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hoved-
vægten på Tyskland 
• kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og for-
skelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 
• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug 
og kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i for-
skellige kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge 
• grundlæggende regler for tysk udtale og intonation. 
• et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale 

teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse 
og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfunds-
mæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. 
Der skal indgå tysksprogede tekster fra de sidste 10 år 
 
Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem 
forskellige medier 
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• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analy-

sere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benyt-
ter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syn-
taks korrekt 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige 
og skriftlige kommunikationsstrategier 
• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tek-
ster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 
• redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige for-
hold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 
• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og sam-
fundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ik-
ke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede 
tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre 

lande 
• udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk 
med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, 
morfologi og syntaks 
• læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og 
enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede 
tekster fra de sidste 10 år 
• udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede 
tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte fore-
kommende faste vendinger og udtryk (prøveeksamen) 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendel-

se af 
fagprogrammer, skriftligt arbejde, fremlæggelser på klassen, gruppearbej-
de, oversættelse, 
tekstanalyse, mundtlig prøveeksamen, 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 Reisen 

Indhold 

 
Kernestof: 
Margrett Steenfatt: „Vater im Baum“ 

- Fundet i antologien „Reise, Tod und Träume“, Tyskforlaget 
 Film: Im Juli 

- Fundet på mitcfu.dk 
Max von der Grün: „Masken“ omskrevet af Charlotte Hermann 

- Etwas außerhalb der Legalität. München: Luchterhand 
- Verlag, 1980 

Pur: „Letzte Ausfahrt“ 

- Fundet i antologien, „Kurzum“, tyskforlaget 
 
Supplerende Stof: 
 Cro: „Einmal um die Welt“ 

- https://genius.com/Cro-einmal-um-die-welt-lyrics  
Katja Büllmann: aus „Eine einzige Reise kann Alles verändern“ 

- Fundet i antologien „Bis ans ende der Welt“, tyskforlaget 
Rammstein: „Dalai Lama“ 

- Fundet i antologien „Bis ans ende der welt“, tyskforlaget 
 
 
 

 
 
 

Omfang Ca. 16 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 
• udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsfor-
hold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af emnerne 
skal indgå tysksproget tekst fra før 1945 
• aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hovedvæg-
ten på Tyskland 
• kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskel-
le mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 

• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og 
kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige 
kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge – grundlæggende regler for 
tysk udtale og intonation. 
Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem for-
skellige medier 
• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere 
og 

https://genius.com/Cro-einmal-um-die-welt-lyrics
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fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuance-

ret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og 
skriftlige kommunikationsstrategier 
• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster 
såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 
• redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i 
tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 
• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfunds-
mæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede 
tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
 

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendel-
se af 
fagprogrammer, skriftligt arbejde, mindre fremlæggelser, gruppearbejde, 
oversættelse, 
tekstanalyse, 
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Titel 3 Erziehung im Dritten Reich 

Indhold 

Kernestof: 
 
Tilde Michels: " Freundschaftsringe" 

- Kurzgeschichten – einmal anders, Systime 
 

Günther Dahl:" Was braucht der Jud ein Klavier? 
- Fra Berlin - Hauptstadt und Metropole. Munksgaard 1992 

Melita Maschmann:" Fazit — Mein Weg in der Hitler-Jugend" 
- Uddrag af bogen 

Film:" Napola — Elite fik den Führer" 
- Fundet på mitcfu.dk  

Hitler: „Über Jugenderziehung“ 
- fra Hermann Rauschning: „Gespräche mit Hitler“, in: Walther Hofer 

(Hrsg), Der Nationalsozialismus Dokumente 1933 –1945, Frank-
furt/Main, 1957 

Supplerende Stof: 
 
Dr. Heinrich Hoffmann:" Die Geschichte vom Daumenlutscher" 

- fra : der Struwwelpeter 
Baldur v. Schirach: "Unsere Fahne flattert uns Voran" (1933 

- http://ingeb.org/Lieder/vorwarts.html 
 

 

  

Omfang Ca. 15 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 
• udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsfor-
hold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af emnerne 
skal indgå tysksproget tekst fra før 1945 
• aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hoved-
vægten på Tyskland 
• kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og for-
skelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 
• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og 
kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige 

kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge – grundlæggende regler 
for tysk udtale og intonation. 
 
Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem for-
skellige medier 
• søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt 
dokumentere anvendelsen heraf 

http://ingeb.org/Lieder/vorwarts.html
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• behandle problemstillinger i samarbejde med andre fag 

• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analy-
sere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter 
et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks 
korrekt 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og 
skriftlige kommunikationsstrategier 
• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster 
såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 
• redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold 
i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 
• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og sam-
fundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-
fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede 

tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre 
lande 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse 
af fagprogrammer, skriftligt arbejde, fremlæggelser, gruppearbejde, over-
sættelse, tekstanalyse, prøveeksamen, 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 Überwachungsstaat DDR 

Indhold 

Kernestof: 
 Film: Das Leben der Anderen 

- Fundet på mitcfu.dk 
David Ensikat: "Die Stasi - Oder: Wenn keiner keinem traut" 

- Fundet i antologien „es war einmal ein land“, tyskforlaget 
Vasco A. Schmidt:" Über die Mauer" 

- Die Mauer – und 10 Jahre danach, Kaleidoscope, 1999 
Marlies Menge: „Liebe zwischen Ost und West" 

- Fundet i antologien „Generationen“, tyskforlaget 
 

Supplerende Stof: 
• Kort om det delte Tyskland 
• Oversigt over vigtige begivenheder / Wichtige Ereignisse 
• Info om Berlinermuren 
• Info om efterretningstjenesten "Stasi" 
• Oversigter til filmen: "Das Leben der Anderen"  

Omfang Ca. 19 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 
 
• udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfunds-
forhold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. I mindst ét af em-

nerne skal indgå tysksproget tekst fra før 1945 
• aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hoved-
vægten på Tyskland 
• kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og for-
skelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 
• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug 
og kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i for-
skellige kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge – grundlæg-
gende regler for tysk udtale og intonation. 
 
Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem 

forskellige medier 
• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analy-
sere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benyt-
ter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syn-
taks korrekt 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige 
og skriftlige kommunikationsstrategier 
• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tek-
ster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 
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• redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige for-

hold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 
• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og sam-
fundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ik-
ke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede 
tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre 
lande 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendel-
se af fagprogrammer, skriftligt arbejde, mindre fremlæggelser, gruppear-
bejde, oversæt-telse, tekstanalyse, 

 
 

Titel 6 Grammatik 

Indhold 

 Kernestof: 
Lone Häckert m.fl.: ”Alles in Allem – Tysk Øvelsesgrammatik“ 
• Sætningsanalyse 
• Artikler 
• Verber 
- Svage verber 
- Stærke verber 
- Sammensatte verber 
• Ordstilling 
• Præpositioner 
• Pronominer 

• Modalverber 
• Adjektiver 
 
Supplerende Stof: 
• Diverse øvelser på www.sproglinks.dk  
• Diverse øvelser på www.minlaering.dk  

Omfang Grammatik blev inddraget løbende under de øvre forløb 

Særlige fokus-
punkter 

 Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets kernestof: 
• grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og 
kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige 
kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge 
• grundlæggende regler for tysk udtale og intonation. 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med fagets faglige mål: 
• forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem for-
skellige medier 
• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og 
skriftlige kommunikationsstrategier 
• analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse 
af relevant terminologi 
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

http://www.sproglinks.dk/
http://www.minlaering.dk/
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anven-

delse af fagprogrammer, skriftligt arbejde, mindre fremlæggelser, grup-
pearbejde, oversættelse, tekstanalyse, 

 


