
 

Side 1 af 7 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni, 2019 

 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Tysk fortsættersprog B. Valgfag, blended learning 

Lærer(e) Sofie Adsersen 

Hold 1tyB80 18-19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Die deutsche Sprache 

Titel 2 Die Großstadt Berlin 

Titel 3 Kindheit und Jugend im Dritten Reich 

Titel 4 DDR 

Titel 5 Deutsch oder dänisch? – das Grenzgebiet 

Titel 6 Deutschland Aktuell 

Titel 7 Grammatik (fordelt over året) 

 

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

 

Titel 1 

 

Die deutsche Sprache 

Indhold Tekst om „Die deutsche Sprache“ (eget ark) 

Hansi Hinterseer: „Viva Tirol“ (video og tekst) + facts om Hansi 

Video med EasyGerman, ”siezen und duzen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=R7DKffk25_g 

4 afsnit af ”Nicos Weg” (på DW): „Peinlich?!“, „Richtiges Benehmen“, 

„Benimmregeln“ und „Was tun, wenn…?“ 

Arbejde med selvvalgte film, videoer, tv eller musik på tysk 

 

Supplerende: 

Quizzer om tysk og tysksprogede lande 

https://www.youtube.com/watch?v=R7DKffk25_g


 

Side 2 af 7 

Videoer fra YouTube med eksempler på schweizisk, østrigsk og standardtysk.  

Video med EasyGerman om Tyskland og Danmark: 

https://www.youtube.com/watch?v=JlxVAKP2cgw 

Tekster og videoer om tyske traditioner, bl.a. tekst om julemarked 

Besøg på tysk julemarked i København 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: cirka 28 lektioner 

Svarende til antal sider: cirka 24 

Særlige 

fokuspunkter 

- Introduktion til faget 

- Dagligt ordforråd + dialog 

- Ordforråd inden for emnet 

- Formulering af spørgsmål og svar + holdningsudtrykkelse 

- Udtale 

- Diskussion af sprog og kultur, identitet 

- Formulering af kort tekst på simpelt tysk 

- Tyskland/tysksprogede lande 

- Lyttetræning 

- Besvarelse af arbejdsspørgsmål 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Par- og gruppearbejde 

- Skriveøvelser 

- Lytteøvelser 

- Online-quizzer 

- Video 

- Glosetræning 

- Brainstorm 

- Interaktive øvelser 

- Besøg på julemarked 

 

Titel 2 

 

Die Großstadt Berlin 

Indhold BVG/Kazim Akboga: ”Is mir egal” (tekst + video) 

Informerende tekst om BVG fra ”Berliner Leben”, Systime 
Peter Fox: ”Schwarz zu Blau” – sangtekst + video 

Udvalgte eksempler på graffiti i Berlin 

Introducerende tekst om Berlin (fra ”Wir sind wir”) 

Endlich August: ”Das ist Berlin” (sang + video + tekst) 

Easy German 35: ”Was magst du an Berlin?”, video på YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZIem4SQdFU  

 
Supplerende:  

Egen research på seværdigheder i Berlin 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: cirka 42 lektioner 

Svarende til antal sider: cirka 18 

https://www.youtube.com/watch?v=JlxVAKP2cgw
https://www.youtube.com/watch?v=7ZIem4SQdFU
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Særlige 

fokuspunkter 

- Mundtlig udtryksfærdighed 

- Tekstanalyse 

- Diskussion 

- Udtale 

- Tysk kultur med fokus på Berlin og mangfoldighed 

- Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed 

- Ordforråd inden for emnet 

- Holdningsudtrykkelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Arbejdsspørgsmål 

- Gruppe- og pararbejde 

- Skriveøvelser 

- Lydafleveringer 

- Billedbeskrivelse 

- Research 

- Glosetræning 

 

 

Titel 3 

 

Kindheit und Jugend im Dritten Reich 

Indhold Video om Hitlerjugend: https://www.youtube.com/watch?v=YUIC2uvYKW0 

Video om Jugenderziehung unter Hitler: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTrVhhd_pus 

Historie fra den nazistiske børnebog ”Der Giftpilz” fra 1938: „Die Erfahrung 

von Hans und Else mit einem fremden Mann“ (om en jødisk børnelokker) 

Kort info om Napolas + Hitlers ungdomsopdragelse (eget materiale) 

Filmen „Napola – Elite für den Führer“ 

„Fahnenlied der HJ“ (tekst + sangen i filmen Napola) 

Udvalgte scener fra Napola i tekstform (scene 13-15 + 35 + 85-91) 

Klaus Harpprecht: ”Achter Mai 1945”, in: Kurzum.  

En række udvalgte propagandaplakater for HJ og BDM  

Uddrag af Traudl Junge: ”Bis zu letzten Stunde” (om Hitlers fødselsdag).  

 

Supplerende:  

Filmen ”Werk ohne Autor” af Florian Henckel von Donnersmarck (også under 

temaet DDR) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: cirka 31 lektioner 

Svarende til antal sider: cirka 54 

Særlige 

fokuspunkter 

- Tyskland under Hitler 

- Diskussion af folkeforførelse 

- Propaganda 

- Krigens afslutning 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Oversættelse 

- Arbejdsspørgsmål + analyse 

https://www.youtube.com/watch?v=YUIC2uvYKW0
https://www.youtube.com/watch?v=dTrVhhd_pus
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- Billedbeskrivelse 

- Analyse 

- Diskussion + meningstilkendegivelse 

- Gruppearbejde 

- Lydafleveringer 

- Eksamenstræning 

 

 

Titel 4 

 

DDR 

Indhold Video fra YouTube: „Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer“ 

Paul van Dyk & Peter Heppner: „Wir sind wir“, in: Aggedam m.fl.: „Geht’s 

weiter?“ (sang + tekst + video) 

Udvalgte DDR-propagandaplakater 

Billedet af soldaten der springer over pigtråden ved muren 

„Eingemauert! Die innerdeutsche Grenze“, infofilm fra DW 

Filmen „Bornholmer Straße“  

Til sammenligning klip fra video med Bornholmer Straße 9. november 1989 

https://www.youtube.com/watch?v=3bN9ZRj3NBs 

Tidl. skriftlig eksamensopgave: „Wir konnten uns nur zuwinken“ (UVM 2006-

3-2) 

Elk Waldmann: „Plötzlich ist alles ganz anders“, in: „Berlin. Hauptstadt u. 

Metropole“; Munksgaard) 

Klip fra „Das Leben der Anderen“, scene 1-7, Stasi-forhørsmetoder + 

scenerne i tekstform 

Perspektiverende: Video af Berlin i 1945 

https://www.youtube.com/watch?v=R5i9k7s9X_A 

 

 

Supplerende:  

Filmen ”Das schweigende Klassenzimmer” 
Filmen ”Werk ohne Autor” af Florian Henckel von Donnersmarck (også 

under temaet Kindheit und Jugend im Dritten Reich) 

Puslespil med delstater og hovedstæder 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: cirka 51 lektioner 

Svarende til antal sider: cirka 64 

Særlige 

fokuspunkter 

- Tysk historie og geografi 

- Diskussion – at sige sin mening 

- Tekst- og glosearbejde 

- Lytteforståelse 

- Diskussion af propaganda, diktatur, årsager til flugt m.m. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Billedbeskrivelse 

- Mundtlig udtryksfærdighed 

https://www.youtube.com/watch?v=3bN9ZRj3NBs
https://www.youtube.com/watch?v=R5i9k7s9X_A
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- Besvarelse af arbejdsspørgsmål til tekster 

- Diskussion  

- Lydafleveringer 

- Brainstorm 

- Quizzer online 

- Formulering af spørgsmål og svar 

- Arbejde med spillefilm 

 

 

Titel 5 

 

Deutsch oder dänisch? – das Grenzgebiet 

Indhold Oversigt over vigtige årstal i grænseregionens historie (eget materiale af 

kursisterne) 

Selvvalgte billeder fra grænseregionen 

”Interview mit Jonas und Siri”, in: ”Junge Stimmen aus Deutschland” (video + 

lyd)  

Udtalelser fra 3 elever fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig på både 

tysk og dansk (fra gymnasiets hjemmeside https://www.deutschesgym.dk/wir-

ueber-uns/)  

Video ”Dänisch in Schleswig” 

https://www.youtube.com/watch?v=jlhU680YhHg 

Artiklen ”Stress an der deutsch-dänischen Grenze”, fra 30.01.2018, 

Deutschlandradio 

Uddrag af videoen „Wir sind Nordschleswiger“ 

https://www.youtube.com/watch?v=S3SQyAmcG_Y 

Kort video om Istedløven: 

https://www.youtube.com/watch?v=GmOZR4_kCi0 

”Der Idstedtlöwe”, tekst om Istedløvens historie, uddrag fra „Gesellschaft für 

schleswig-holsteinische Geschichte“ 

 

Supplerende:  

research på danske og tyske stednavne i regionen 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: cirka 27 lektioner 

Antal sider: cirka 23 

Særlige 

fokuspunkter 

- Grænseområdets historie 

- Flerkulturalitet 

- Diskussion 

- Kultur og konflikter i grænseområdet 

- Udtale 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Arbejde med arbejdsspørgsmål 

- Mundtlige øvelser 

- Oversættelse 

- Skriveøvelse 

- Diskussion 

- Selvstændigt arbejde med tekst 

https://www.deutschesgym.dk/wir-ueber-uns/
https://www.deutschesgym.dk/wir-ueber-uns/
https://www.youtube.com/watch?v=jlhU680YhHg
https://www.youtube.com/watch?v=S3SQyAmcG_Y
https://www.youtube.com/watch?v=GmOZR4_kCi0
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- Holdningsudtrykkelse 

- Research på nettet 

- Glosetræning 

 

 

Titel 6 

 

Deutschland Aktuell 

Indhold „Simpleshow erklärt die Bundestagswahl“ (YouTube) 
Viden om de vigtigste tyske partier: CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen, Die 

Linke, CSU, FDP, AfD (Powerpoint-oplæg). 

ARD: „Tagesschau“ (selvvalgt udgave af den lange nyhedsudsenedelse m. 

arbejdsspørgsmål) 

Den aktuelle ”Tagesschau in 100 Sekunden” fra ARD 

„Zur Entwicklung aktueller deutscher Politik“, læreroplæg med diskussion, 

tilpasset udgave af materiale fra FIP marts 2019.   

Der Tagesspiegel, 22.02.2019: „Fridays for Future: Entsteht gerade eine 
ökologische Jugendbewegung?“ https://www.tagesspiegel.de/politik/fridays-
for-future-entsteht-gerade-eine-oekologische-jugendbewegung/24029474.html 
Rammstein: ”Deutschland” (sang, video og tekst) 
 
Supplerende: 

Video fra Tagesspiegel til den nævnte artikel (”Fridays for Future”) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner 

Antal sider: cirka 30 

Særlige 

fokuspunkter 

- Viden om Tyskland og tysk politik i dag 

- Tysklands parlamentariske system 

- Aktuelle diskussionstemaer i Tyskland + temaer der provokerer 

- Diskussion af Rammstein og tabuemner i Tyskland 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Mundtlige øvelser 

- Formulering af spørgsmål og svar 

- Selvstændigt arbejde med nyheder 

- Diskussion 

- Skriftlige afleveringer 

- Lytteøvelser 

 

 

Titel 7 

 

Grammatik 

Indhold Grammatikgennemgang med udvalgte øvelser fra bl.a. „Tysk Basisgrammatik“, 

Systime, i-bog. 

 

Desuden diverse undervisningsvideoer, forslag til formuleringer, 

sætningsstartere osv. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 31 lektioner  

Antal sider: cirka 21 

https://www.tagesspiegel.de/politik/fridays-for-future-entsteht-gerade-eine-oekologische-jugendbewegung/24029474.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/fridays-for-future-entsteht-gerade-eine-oekologische-jugendbewegung/24029474.html
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Særlige 

fokuspunkter 

- Indblik i det tyske sprogs struktur 

- Basisgrammatik, bl.a.: 

spørgeord, sein-haben-werden, substantiver – køn + kasus, 

sætningsbygning, verber i nutid, modalverber, personlige pronomener, 

Possessive pronomener, bestemt og ubestemt artikel, dativpræpositioner, 

akkusativpræpositioner, tvivlspræpositioner, perfektum. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Øvelser hjemme 

- Oversættelse 

- Virtuelle arbejdsformer 

- Videoundervisning 

 

 

 

 

 

Kursistoplæg om en række klassiske komponister + eksempler på deres værker (i vores Fronter-rum) 

Kraftwerk: ”Sie ist ein Model“ (video + tekst) 

Rammstein: „Amerika“ (tekst + video) 

Hansi Hinterseer: “Servus schöne Wirtin“ (tekst + video) 

Research på og uddrag af en række markante tyske spillefilm: ”Nosferatu”, ”Christiane F – Wir Kinder 

vom Bahnhof Zoo”, ”Das Boot”, ”Der Untergang”. 

„Schwarzfahrer“ (kortfilm) 

 


