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

Retur til forside 

 

Titel 1 Grundforløb – Typisch Deutsch 

Indhold Focus: Was ist typisch deutsh? (http://www.focus.de/wis-
sen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html) 
 
MESH Collective: Typisch deutsch – was sagt die Strasse? (https://www.y-
outube.com/watch?v=ctqzFbfsneE) 
 

Kate Fuchs & Mathilde Sinding: Auf uns (Gyldendal, 1. udgave, 2. oplæg 2018): 

• Der Mann der nie zu spät kam 

Warum man in aller Welt „Made in Germany“ so liebt (https://www.welt.de/wirt-
schaft/article163192624/Warum-man-in-aller-Welt-Made-in-Germany-so-
liebt.html) 
 
Franz Specht, Wiebke Heuer, Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Kristine Dahmen: 
Zwischendurch mal….. Landeskunde (Hueber Verlag, 2012): 

• Made in Germany: Historischer Hintergrund 

Eine deutsche Großstadt: Hamburg 
Deutsche Welle: Hamburg – das Tor zur Welt (https://p.dw.com/p/1CeZZ) 
  
Supplerende materiale: 
Kan du placere de tyske delstater? (http://online.seterra.com/da/vgp/3014) 
Kan du placere de tyske byer? (http://online.seterra.com/da/vgp/3030) 

Omfang August – oktober 2018 

Særlige fokus-
punkter 

Forløbet er en introduktion til landet Tyskland, hvor der arbejdes videre på elever-
nes forhåndskendskab til landet. Eleverne introduceres for forskellige teksttyper, 
der alle fortæller noget om landet. Derudover er der fokus på Hamborg, da ele-
verne i forbindelse med en introtur skal til netop denne storby. 

Væsentligste 

arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning med efterfølgende opsamling. 

Gruppepræsentation med forskellige emner; alle relateret til Hamborg.  

Retur til forside 

 

 

http://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 2 SO1: Kultur og Kommunikation 

Indhold Business Tyskland: Succesrig markedsføring i Tyskland: Tysk hjemmeside 
(https://business-tyskland.dk/succesrig-markedsfoering-i-tyskland-tysk-hjem-
meside/) 
 
Hofstede: Germany (https://www.hofstede-insights.com/country-compari-
son/germany/) 

 
How do Germans tick – Intercultural handbook Germany (Max-Planck-Gesell-
schaft, 2014) (https://www.mpikg.mpg.de/5483753/How-do-Germans-tick---
Dez-14.pdf) 
 
nnc network: Kend din kunde – succesfuld markedsføring i Tyskland 
(15.01.2015) (https://startvaekst.dk/file/541843/succesrig_markedsfoering.pdf) 
 
Martin Graverholt & Rikke Taber: Dein Deutschland (Systime, 2013): 

• Werbeandzeigen 

Omfang Oktober – december 2018 

Særlige fokus-
punkter 

Dette forløb er en del af SO1 – Kultur og Kommunikation, hvor eleverne er ble-
vet bedt om at udarbejde reklamemateriale til det tysksprogede marked for en 
forudbestemt virksomhed.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har arbejdet i lærerbestemte grupper, og forløbet er afsluttet med en 
præsentation af deres resultater til en forældreaften. 

 

https://business-tyskland.dk/succesrig-markedsfoering-i-tyskland-tysk-hjemmeside/
https://business-tyskland.dk/succesrig-markedsfoering-i-tyskland-tysk-hjemmeside/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany/
https://www.mpikg.mpg.de/5483753/How-do-Germans-tick---Dez-14.pdf
https://www.mpikg.mpg.de/5483753/How-do-Germans-tick---Dez-14.pdf
https://startvaekst.dk/file/541843/succesrig_markedsfoering.pdf
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 Jung sein 

Indhold Brennpunkt Deutsch (2/2017): Was ist das Tolle an Smartphones? 
Soundcloud: Was ist das Tolle an Smartphones? (https://sound-
cloud.com/brennpunkt-deutsch/was-ist-das-tolle-an-smartphones) 
 
Paschnet.de: Taschengeld (https://www.pasch-
net.de/de/pas/cls/sch/jus/kul/3350267.html) 

 
Youtube: Wenn Kinder einen Nebenjob haben (https://www.y-
outube.com/watch?v=ync9XZZOhgM) 
 
Film: 
Kriegerin (2011) 
Tschick (2016) 

Omfang Januar – februar 2019 

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har der været fokus på ligheder og forskelle mellem unge i hhv. 
Tyskland og Danmark. Der er arbejdet med emner som ”Taschengeld” og ”Ju-
gendarbeit”, og derudover fokus på Identitet i forbindelse med filmen ”Kriege-

rin”. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Der er arbejdet med såvel klasseundervisning og –gennemgang såvel som grup-
pearbejde og –præsentationer. 

Retur til forside 

 

https://soundcloud.com/brennpunkt-deutsch/was-ist-das-tolle-an-smartphones
https://soundcloud.com/brennpunkt-deutsch/was-ist-das-tolle-an-smartphones
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/kul/3350267.html
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/kul/3350267.html
https://www.youtube.com/watch?v=ync9XZZOhgM
https://www.youtube.com/watch?v=ync9XZZOhgM
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 4 Manipulation 

Indhold Die Welle 
Film: Die Welle (2008) 
Spiegel Online: Nazis für fünf Tage 
 
NAPOLA 
Zeitklicks: Napola (http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeit-

klicks/zeit/alltag/schule-und-bildung/napola/) 
Film: NAPOLA (2004) 
 
Planet-wissen.de: Jeder manipuliert – die Macht der Psyche (https://www.pla-
net-wissen.de/gesellschaft/psychologie/egoismus/pwiejedermanipuliertdie-
machtderpsyche100.html) 
 
Planet-wissen.de: Manipulation durch Musik (https://www.planet-wis-
sen.de/kultur/musik/macht_der_musik/pwiemanipulationdurchmu-
sik100.html) 
 

Galileo: Manipulation – wie weit treibt uns der Herdentrieb (https://www.y-
outube.com/watch?v=IVEyq8btWUA) 
 
Supplerende litteratur: 
Goethe Institut: Learntips und Redemittelzur Diskussion und Meinungsäuße-
rungen (file:///C:/Users/jann9334/Downloads/Redemittel_Diskus-
sion%20(1).pdf) 

 
Das Stanford Prison Experiment (http://www.stanford-prison-experi-
ment.de/allgemeines.shtml) 
 

Omfang Februar – marts 2019 

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb lægges der vægt på forståelse af det talte tysk.  
Begge film handler om emnet ”Manipulation”, som præsenteres i to forskellige 
afskygninger; historisk og nutidigt. 
I forbindelse med filmen diskuteres, hvorvidt unge er specielt udsatte/påvirke-
lige for manipulation. Derudover har der været fokus på, hvorfor og hvornår vi 
lader os manipulere. 
Emnet skulle gerne give eleverne mod på/lyst til at kommunikere på tysk om et 
lidt anderledes (og forhåbentligt interessant) emne og give deres holdnin-
ger/meninger til kende. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Film med efterfølgende opgaver samt gruppepræsentation for lærer. 

Retur til forside 

 

http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/alltag/schule-und-bildung/napola/
http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/alltag/schule-und-bildung/napola/
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/egoismus/pwiejedermanipuliertdiemachtderpsyche100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/egoismus/pwiejedermanipuliertdiemachtderpsyche100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/egoismus/pwiejedermanipuliertdiemachtderpsyche100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/macht_der_musik/pwiemanipulationdurchmusik100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/macht_der_musik/pwiemanipulationdurchmusik100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/macht_der_musik/pwiemanipulationdurchmusik100.html
https://www.youtube.com/watch?v=IVEyq8btWUA
https://www.youtube.com/watch?v=IVEyq8btWUA
file:///C:/Users/jann9334/Downloads/Redemittel_Diskussion%20(1).pdf
file:///C:/Users/jann9334/Downloads/Redemittel_Diskussion%20(1).pdf
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 Reisen und Tourismus 

Indhold euromaxx: „Die Wahrheit über Deutschland – Reisen“ (https://www.y-
outube.com/watch?v=PXQPFZMP-YQ) 
 
Milena Moser: „Der Mord im Zug“ (1996) 
 

Mark Forster: „Au revoir“ (2014) 
 
Shz.de: „Dänen wollen massiv um deutsche Urlauber werben“ 
(https://www.shz.de/12511041) 
 
Martin Suter: Ferienplanung (2006) 
 
DEUTSCHLAND.de: „Reiseland Deutschland – Vielfalt im Herzen Europas“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=2qG9iC2iPDM ) 
 
Film: 

Tschick (2016) 

Omfang April – maj 2019 
August – september 2019 

Særlige fokus-
punkter 

I denne emnekreds er der arbejdet med forskellige tekster, der alle er relateret 
til emnet ”Reisen und Tourismus”. Der er arbejdet med, hvor den typiske tyske 
turist rejser hen og hvilken rejseform, de finder mest attraktiv. Derudover er 
der læst noveller, hvor fokus har været på analyse af denne teksttype. Sang-
teksten ”Au revoir” har tjent som perspektiveringstekst i forhold til ”Der Mord 
im Zug”. Derover er der arbejde med novellen ”Ferienplanung” samt ”Deut-
schland als Reiseland”, hvor fokus har været mere på Tyskland som feriemål. 
I forbindelse med filmen ”Tschick” har der været fokus på personkarakteristik 

samt genren ”Road movie”. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse opgaver løst på klassen. 
Gruppearbejde med PP omkring ferieformer. 
Afsluttende individuel, skriftlig omkring filmen ”Tschick”. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PXQPFZMP-YQ
https://www.youtube.com/watch?v=PXQPFZMP-YQ
https://www.shz.de/12511041
https://www.youtube.com/watch?v=2qG9iC2iPDM
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Titel 6 Deutschland nach ’45 

Indhold  Paul van Dyk & Peter Heppner (2004): Wir sind wir 
(http://www.youtube.com/watch?v=V66cr41DNnM ) 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_sind_wir ) 
 
Prassé, Lotte: Leb wohl, mein Freund“ (Systime, 1990): 

• „Mein Onkel Fred“ af Heinrich Böll 

Zeitzeugen-portal.de: „1955: Das Wirtschaftswunder“ (https://www.y-
outube.com/watch?v=JTNfAzCmhgg) 
 
Dahl-Blumenberg, Michael og Glargaard, Jette: Wunderzeit (Kaleidoscope, 
2001): 

• Das Wirtschaftswunder 
• Der Marshallplan 
• Währungsreform 
• Soziale Marktwirtschaft in der BRD 
• Wohnungswunder 

• Der Käfer 
 
Leben in der DDR (http://infografik-ddr.zdf.de/) 
 
Dan Albertsen, Martin Groh & Anne-Marie Mehl Knudsen (Lindhardt og Ringhof, 
2015): 

• „Die Rotkäppchen GMBH“ 

Zeitclicks.de: „Die Deutsche Teilung, die DDR und die Wende“ (sammenklippet 
tekst fra forskellige sider). 
 

Film: 
Das Wunder von Bern (2003) 
„Good bye Lenin” (2003) 
 
Supplerende materiale: 
https://www.zeitklicks.de/ 
 

Omfang September – november 2019 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus i dette forløb har været at give eleverne et indblik i, hvordan livet for-
mede sig for tyskerne efter 2. verdenskrig i hhv. Øst- og Vesttyskland. Eleverne 
skal opnå forståelse for delingen af Tyskland, begrebet ”Wirtschaftswunder” og 

den proces, der i sidste ende førte til det forenede Tyskland. 
Derudover er der også arbejdet med en virksomhedsbeskrivelse af én af øsstty-
ske virksomheder, som faktisk formåede at ”overleve” sammenlægning af 

http://www.youtube.com/watch?v=V66cr41DNnM
http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_sind_wir
https://www.youtube.com/watch?v=JTNfAzCmhgg
https://www.youtube.com/watch?v=JTNfAzCmhgg
http://infografik-ddr.zdf.de/
https://www.zeitklicks.de/
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Tyskland, nemlig ”Rotkäppchen”. Herunder er der ligeledes arbejdet med mer-
kantilt sprog og reklameanalyse. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Blanding mellem klassearbejde og gruppearbejde. Meget fokus på lærerstyret 
undervisning, da dette pr. erfaring ses som en svær emnekreds. 

Retur til forside 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 7 Kurzes: Beziehungen 

Indhold Helle Egendal: Gattungen (Gyldendal, 2017): 
• Begriffskarte: Kurzgeschichte 
• Merkmale der Kurzgeschichte 
• Erzähler und Erzählperspektiven 
• Aufgaben 

 

Heino Aggedam & Jens Peter Jensen: „Aspekte“ (Tyskforlaget, 2014): 

• Goodbye, Sascha af Jakob Hein 

Jens Eisel: ”Hafenlichter Stories” (Pilp, 2014): 
• Brüder 

Kate Fuchs & Mathilde Sinding (Gyldendal, 2016): 
• Lindner Offline af Martin Suter 

Kortfilm: 
Schwarzfahrer 
 
Supplerende litteratur: 
Introduktion til og informationssøgning om ”Kurzfilme” og ”Raskins 7 Parame-
ter”. 

 

Omfang November 2019 – januar 2020. 

Særlige fokus-
punkter 

Eleverne har i denne emnekreds arbejdet med korte materialer; novellen og 
kortfilmen. Der har været fokus på analyse og fortolkning af materialerne og 
hvilke faktorer, der er relevante at kigge på i forbindelse dermed. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

En blanding af klasseundervisning og gruppearbejde. 
Mundtlige præsentationsopgaver.  

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

Retur til forside 

 

Titel 8 Meine Karriere und Deutsche Unternehmen 

Indhold Anne Lønberg Eskesen: “Genau” (Gyldendal, 2018): 

• Generation Z – Willkommen in der Arbeitswelt. 

• Ich bin süchtig nach Geld. 

• Vor dem Sprung in die Arbeitswelt. 

„Der eigene Chef sein“ – tekst og lytteøvelse om at være selvstædig: 
• Hung Nguyen 

• Ahmet Demir 

Paschnet: Made in Germany: Lieblingsprodukte aus Deutschland 
 
Teksthæfte: „Zwei Länder – ein Arbeitsmarkt“. Udarbejdet af Adeline Raahauge 
Muntenjon & Anne-Sofie Dideriksen/Projekt Uddanelse og Bildung (2018). 
 
Kim Gottlieb: ”Die dänisch-deutsche Wirtschaftskommunikation (2002) 
 
Gretchen Schaup & Joachim Graff: „Business Etikette in Deutschland“ (Datakon-

text-Fachverlag, 2003): 

• Die Begrüßung 

• Du oder Sie? 

• Small Talk 

• Kleider 

• Präsentationen/Seminare 

• Telefonieren 

• Andere Redewendungen: Was sagt man…? 

 

Supplerende litteratur: 
Kristeligt Dagblad: Danskerne er skamløse, uhøflige og ubehøvlede 
(https://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/danskerne-er-skamloese-
uhoeflige-og-ubehoevlede) 
 
Frederiksborgs Amtsavis: Det kan hurtigt gå galt i Tyskland 
(https://www.yumpu.com/da/document/read/20208540/det-kan-hurtigt-ga-
galt-i-tyskland-hxbroe-consulting)  
 
Diverse lytte-, læse- og skriveopgaver fra Deutsches Sprachdiplom DSD1 PRO 

Omfang Februar – maj 2020 

Særlige fokus-
punkter 

At snakke om både tyske og danske unges forventninger til arbejdslivet, der ven-
ter efter skolen/uddannelse; hvilke drømme, håb og forventninger har de til den 
verden, der venter dem. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/danskerne-er-skamloese-uhoeflige-og-ubehoevlede
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/danskerne-er-skamloese-uhoeflige-og-ubehoevlede
https://www.yumpu.com/da/document/read/20208540/det-kan-hurtigt-ga-galt-i-tyskland-hxbroe-consulting
https://www.yumpu.com/da/document/read/20208540/det-kan-hurtigt-ga-galt-i-tyskland-hxbroe-consulting
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Derudover er der arbejdet med tyske virksomheder i form af et virksomhedspor-
træt og ikke mindst kulturen og kommunikationen i tyske virksomheder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Lytte- og læseøvelser 
Virksomhedsportræt 

Retur til forside 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 9  

Indhold  

Omfang  

Særlige fokus-
punkter 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Retur til forside 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 10  

Indhold  

Omfang  

Særlige fokus-
punkter 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Retur til forside 


