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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin August 2019 – juni 2021 

Institution Det Blå Gymnasium – Tønder 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Tysk B Fortsætter 

Lærer Jannie B. Elgaard 

Hold 2020btyb22 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundforløb – Das ist Deutschland + SO1: Kultur og Kommunikation 

Titel 2 Jung sein 

Titel 3 Reisen und Tourismus 

Titel 4 Deutsche Unternehmen 

Titel 5 Deutschland nach ’45 

Titel 6     
Arbeitswelt und Karriere 

Titel 7 Grammatik 

Titel 8  

Titel 9  

Titel 10  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 Grundforløb – Typisch Deutsch + SO1: Kultur og Kommunikation 
Indhold Focus: Was ist typisch deutsch? (http://www.focus.de/wis-

sen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html) 
 
MESH Collective: Typisch deutsch – was sagt die Straβe? (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 

Franz Specht, Wiebke Heuer, Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Kristine Dah-
men: „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) 
 
SO1: Kultur og Kommunikation 
Martin Graverholt & Rikke Taber: „Dein Deutschland“ (Systime, 2013): 

• Werbeanzeigen 

Supplerende materiale: 
Business Tyskland: Succesrig markedsføring i Tyskland: Tysk hjemmeside 
(https://business-tyskland.dk/succesrig-markedsfoering-i-tyskland-tysk-
hjemmeside/) 
 
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) 
 

Omfang August – december 2019 (ca. 25 NS) 
Særlige fo-
kuspunkter 

Forløbet er en introduktion til landet Tyskland, hvor der arbejdes videre på 
elevernes forhåndskendskab til landet. Eleverne introduceres for forskellige 

http://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
http://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
https://www.youtube.com/watch?v=ctqzFbfsneE
https://www.youtube.com/watch?v=ctqzFbfsneE
https://p.dw.com/p/1CeZZ
http://online.seterra.com/da/vgp/3014
http://online.seterra.com/da/vgp/3030
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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teksttyper, der alle fortæller noget om landet. Derudover er der fokus på 
Hamborg, da eleverne i forbindelse med en introtur skal til netop denne 
storby. 
Derefter fulgte SO1-forløbet Kultur og Kommunikation, hvor eleverne er ble-
vet bedt om at udarbejde reklamemateriale til det tysksprogede marked for 
en forudbestemt virksomhed. 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning med efterfølgende opsamling. 
Gruppepræsentation med forskellige emner; alle relateret til Hamborg.  
 
SO1: 
Eleverne har arbejdet i lærerbestemte grupper, og forløbet er afsluttet med 
en præsentation af deres resultater til en forældreaften. 

Retur til forside 
 
  
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 Jung sein 
Indhold Netzwelt (Mai 2012): 

• Reportage: Auf Entzug. 

• Interviews: Internet ist eigentlich Pflicht 

Anne Lønberg Eskesen: “Genau” (Gyldendal, 2018): 
• Anonym: Dazugehören. 

PaschNet: 
• LieblingsApps weltweit 

• Tattoos und Piercings 

Deutsche Welle: Uddrag af „Snapchat – Jugendtrend der Stunde“ af Jenny 
Toben (https://www.dw.com/de/snapchat-jugendtrend-der-stunde/a-
19248624)  
 
Film: 
Kriegerin (2011) 
Tschick (2016) 
 
Supplerende materiale: 
Helle Egendal: Gattungen (Gyldendal, 2017): 

• Begriffskarte: Kurzgeschichte 
• Merkmale der Kurzgeschichte 
• Erzähler und Erzählperspektiven 
• Aufgaben 

 
Omfang Januar – marts 2020 (ca. 35 NS) 

https://www.dw.com/de/snapchat-jugendtrend-der-stunde/a-19248624
https://www.dw.com/de/snapchat-jugendtrend-der-stunde/a-19248624
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Særlige fo-
kuspunkter 

I dette forløb er der arbejdet med livet som ung. Der er arbejdet med emner 
som ”LieblingsApps”, at høre til (Novellen Dazugehören) og at skille sig ud 
(Teksten ”Tattoos unf Piercings”). Derudover fokus på Identitet i forbindelse 
med filmen ”Kriegerin” og ”Tschick”. Filmen Tschick er desuden brugt både 
som afslutning på dette forløb og optakt til det næste ”Reisen und Touris-
mus”. 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Der er arbejdet med såvel klasseundervisning og –gennemgang såvel som 
gruppearbejde og –præsentationer. 
Fokus har været på ordforråd i form af adjektiver samt oversættelse med 
fokus på kongruens og substantiver. Derudover analyse ift. budskab og 
tema. 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 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) – set en del af emnekredsen ”Jung Sein”. 
 
Supplerende materiale: 
Case: Ein Ferienhaus buchen (hjemmestrikket opgave om booking af et 
sommerhus i Danmark) 

Omfang Marts - april 2020 (ca. 35 NS) 
Særlige fokus-
punkter 

Forløbet startede med opgaven ”Sesselreisen”, hvor eleverne selv udvalgte 
flere rejsemål i hhv. Tyskland, Østrig og Schweiz. Opgaven udmøntede sig 
en i præsentation for læreren, hvor eleverne fortalte om deres rejsemål, 
rejseformer og opholdssteder. 
Derefter er arbejdet med, hvor den typiske tyske turist rejser hen og hvil-
ken rejseform, de finder mest attraktiv. Derudover er der læst noveller, 

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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hvor fokus har været på analyse af denne teksttype. Sangteksten ”Au 
revoir” har tjent som perspektiveringstekst i forhold til ”Der Mord im Zug”. 
Derover er der arbejde med novellen ”Ferienplanung” samt ”Deutschland 
als Reiseland”, hvor fokus har været på Tyskland som feriemål. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse opgaver løst over Teams. 
Gruppearbejde med PP omkring ”Sesselreisen”. 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 Deutsche Unternehmen 
Indhold Anne Bundgaard, Anette Lind & Hanne Meldgaard: Los geht’s – auch mit 

Marketing: Unternehmen! (Øknom, 2010): 
• Innovation: Dr. Oetker – Geschichte 

 
Dr. Oetker reklamer:  

• Jeden Sonntag einen Kuchen – selbstgebacken mit Backin 

(https://www.pinterest.de/pin/569142471641817883/?autolo-

gin=true) 

• Back deinen Mann glücklich (https://www.focus.de/familie/kam-

pagne-in-der-schweiz-back-deinen-mann-gluecklich-dr-oetker-

erzuernt-mit-wm-werbung_id_9056904.html) - Kun reklamen; ikke 

artiklen. 

Dan Albertsen, Martin Groh & Anne-Marie Mehl Knudsen: „Kultur & Wirt-
schaft“ (Lindhardt og Ringhof, 2015): 

• „Die Rotkäppchen GMBH“ 

20 Jahre BahnCard – diverse opgaver om DB’s reklamespot. 
(https://www.youtube.com/watch?v=YNup2OBxwdY)  
 
Klett: Die Brüder Albrecht – was ist der Aldi Äquator? (https://www.der-
diedaf.com/idee-des-tages/2018-04-11/die-brueder-albrecht) 
 
Anette Müller & Dr. Sabine Schlüter: „Im Beruf“ (Hueber, 2019): 

• Richtig gekleidet zum Vorstellungsgespräch. 

Film: 
ZDF: Die Aldi-Story (2017) 
Soulkitchen (2009) 
 
Supplerende materiale: 
AIDA analyse-model  

https://www.pinterest.de/pin/569142471641817883/?autologin=true
https://www.pinterest.de/pin/569142471641817883/?autologin=true
https://www.focus.de/familie/kampagne-in-der-schweiz-back-deinen-mann-gluecklich-dr-oetker-erzuernt-mit-wm-werbung_id_9056904.html
https://www.focus.de/familie/kampagne-in-der-schweiz-back-deinen-mann-gluecklich-dr-oetker-erzuernt-mit-wm-werbung_id_9056904.html
https://www.focus.de/familie/kampagne-in-der-schweiz-back-deinen-mann-gluecklich-dr-oetker-erzuernt-mit-wm-werbung_id_9056904.html
https://www.youtube.com/watch?v=YNup2OBxwdY
https://www.derdiedaf.com/idee-des-tages/2018-04-11/die-brueder-albrecht
https://www.derdiedaf.com/idee-des-tages/2018-04-11/die-brueder-albrecht
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 April – maj 2020 + august-september 2020 (ca. 40 NS) 
Særlige fokus-
punkter 

Der er lagt vægt på viden omkring udvalgte virksomheder samt ordforråd i 
forbindelse med en beskrivelse af en virksomhed. Derudover er der arbej-
det med at skrive en jobansøgning med efterfølgende jobsamtale. 
I forløbet er der ligeledes udarbejdet en firmaprofil. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Udarbejdelse af en ansøgning, rollespil: Jobsamtale, præsentation af en 
virksomhed ud fra lærerudarbejdet PowerPoint, reklameanalyse.  
Dette forløb er delvist gennemført virtuelt. 

 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 Deutschland nach ’45 
Indhold  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) 
 
Lone Holm og Jenny Gibson: ”Wir sind wir. Grundbog i Landeskunde“ 
(Gyldendal, 2010): 

• Planet Wissen: Wirtschaftswunder (2007) 

Uddrag fra ukendt bog/forfatter:  
• Das geteilte Deutschland 

Leben in der DDR: 
• http://infografik-ddr.zdf.de/ 

1989: Mauerfall – Der 9. November (https://www.y-
outube.com/watch?v=9tj54f-B-9E&t=30s)  
 
Zeitclicks.de: „Die deutsche Teilung, die DDR und die Wende“ (sammenklip-
pet tekst fra forskellige websider). 
 
30 Jahre deutsche Wiedervereinigung 
Goethe Institut: „Es gab überhaupt keine Alternative“ – Interview mit Freya 
Klier (https://www.goethe.de/ins/in/de/kultur/soc/21989542.html) 
 
#kurzerklärt: Unterschiede in Ost und West (https://www.y-
outube.com/watch?v=LdpmxtQJY0c) 
 
Film: 

Das Wunder von Bern (2003) 

Das Leben der Anderen (2006) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTNfAzCmhgg
https://www.youtube.com/watch?v=JTNfAzCmhgg
http://infografik-ddr.zdf.de/
https://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=9tj54f-B-9E&t=30s
https://www.goethe.de/ins/in/de/kultur/soc/21989542.html
https://www.youtube.com/watch?v=LdpmxtQJY0c
https://www.youtube.com/watch?v=LdpmxtQJY0c
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Supplerende materiale: 

Paul van Dyk & Peter Heppner (2004): Wir sind wir 
(http://www.youtube.com/watch?v=V66cr41DNnM ) 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_sind_wir) 
 
Tagesschau: Wie erleben Schüler die deutsche Einheit (https://www.y-
outube.com/watch?v=RiTx3Nj02Nc)  

Omfang Oktober – december 2020 (ca. 45 NS) 
Særlige fo-
kuspunkter 

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. Ele-
verne skal opnå forståelse for delingen af Tyskland, begrebet ”Wirtschaf-
tswunder” og den proces, der i sidste ende førte til det forenede Tyskland. 
Til sidst i forløbet har fokus været på indstilling til genforening, 30 år efter 
den fandt sted. 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning samt tekstgennemgang i mindre grupper 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 6 Arbeitswelt und Karriere 
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 selvstændig: 
• Hung Nguyen 

• Ahmet Demir 

Adeline Raahauge Muntenjon & Anne-Sofie Dideriksen/Projekt Uddanelse 
og Bildung (2018): „Zwei Länder – ein Arbeitsmarkt“: 

• Die Arbeitsmärkte im Grenzland. 

• Einkommen, Steuer und soziale Sicherung. 

Kulturfokus dk-de: Grenzüberschreitende Berufsausbildungen 3 
(https://www.youtube.com/watch?v=SUHGHAomwfM) 
 
Easy German: Duzen oder Siezen (https://www.y-
outube.com/watch?v=R7DKffk25_g)  
 

http://www.youtube.com/watch?v=V66cr41DNnM
http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_sind_wir
https://www.youtube.com/watch?v=RiTx3Nj02Nc
https://www.youtube.com/watch?v=RiTx3Nj02Nc
https://www.youtube.com/watch?v=SUHGHAomwfM
https://www.youtube.com/watch?v=R7DKffk25_g
https://www.youtube.com/watch?v=R7DKffk25_g
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Virksomhedskorrespondance 
Diverse øvelser og opgaver fra bl.a. ”Tyske breve – tysk handelskorrespon-
dance for Handelsskolen. Niveau B” (Forlaget Sprogbøger, 2004): 

• Mønsterbrev 

• Brevets enkelte dele 

• Forespørgsel/tilbud 

Derudover kopi fra ukendt bog: 
• Ein schriftliches Angebot 

• Eine Bestellung 

Systime: ”Tysk virksomhedskommunikation”: 
• E-mails i ekstern og intern kommunikation” (https://tyskvirksom-

hed.systime.dk/?id=126) 

Supplerende litteratur: 
Goethe: Diverse opgaver (https://www.goe-
the.de/de/spr/ueb/daa/all/ds0/ds1.html) 
 
Diverse lytte-, læse- og skriveopgaver fra Deutsches Sprachdiplom DSD 1 
PRO. 

Omfang Januar – april 2021 (ca. 40 NS) 
Særlige fo-
kuspunkter 

At snakke om både tyske og danske unges forventninger til arbejdslivet, der 
venter efter skolen/uddannelse; hvilke drømme, håb og forventninger har 
de til den verden, der venter dem. 
Derudover er der arbejdet med intern og ekstern virksomhedskommunika-
tion. 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

En del af dette forløb er foregået virtuelt og har været præget af gruppear-
bejde og fremlæggelse i mindre grupper. Derudover er der arbejdet med 
indtalinger på Teams. 

Retur til forside 
 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 7 Grammatik 
Indhold Diverse grammatikopgaver og -øvelser om: 

• Substantivernes køn (princip, simple regler) 

• Sætningsanalyse (opfølgning på AP) 

• Kasus (bestemte og ubestemte artikler) 

• Kongruens 

• Hjælpeverber 

• Svage verber (i de fem grundtider) 

• Stærke verber (i de fem grundtider) 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/ds0/ds1.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/ds0/ds1.html
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• Ordstilling 

• Personlige pronominer 

• Possessive pronominer 

• Modalverber 

• Præpositioner 

• Ordbogsopslag 

 
Opgaver, oversigter og øvelser er taget fra: 
Gurli Hougaard og Kurt Jonas: ””Tysk øvehæfte 3” (Forlaget Sprogbøger, 
2002). 
Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove: “Melde dich mal!” (Lindhardt og 
Ringhof, 2016) + https://lru.praxis.dk/Lru/microsites/meldedichmal/arbejds-
ark.html 
Mette Herman: ”Wie geht’s” (Gyldendal, 2016) 
Mette Kjær Nielsen: Oversigtsskema over tysk grammatik. 
 
www.ordbogen.com 
https://ordbog.gyldendal.dk/  
 

Omfang Både 1. og 2.G. 
Særlige fo-
kuspunkter 

At eleverne får et godt indblik i reglerne for den tyske grammatik og lærer 
at bruge dem i såvel skrift som tale. 
Der er arbejdet med både selvstændige grammatikopgaver og selvprodu-
cerede intertekstuelle opgaver.  

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klassegennemgang og -opfølgning. 
 

Retur til forside 
 
 

https://lru.praxis.dk/Lru/microsites/meldedichmal/arbejdsark.html
https://lru.praxis.dk/Lru/microsites/meldedichmal/arbejdsark.html
http://www.ordbogen.com/
https://ordbog.gyldendal.dk/

