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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin: Maj/juni 2021 

Institution: Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier (Svendborg Handelsgymnasium) 

Uddannelse: HHX 

Fag og niveau: Tysk B 

Lærer: Nina Haugaard Lund 

Hold: HH120TYB1  à  HH221TYB1 

 
 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1: Ab ins Deutsche (Grundforløbet)                                     Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 2: Typisch dänisch – typisch deutsch                                   Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 3: Meine Karriere 

Forløb 4: Migrantenliteratur 

Forløb 5: DDR vs. BRD 

Forløb 6: Ungleichheit (+ SO4)                                                       Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 7: Unternehmen und Marketing                                     
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Forløb 1: 
 

Ab ins Deutsche (Grundforløbet)       Opgives IKKE til eksamen 

Indhold: Primærlitteratur: 
 

- Bourani, Andreas (2014): Auf uns (sang + musikvideo):  
             https://www.youtube.com/watch?v=k9EYjn5f_nE 

- Die Brüder Grimm (1819): Die Sterntaler (eventyr): 
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_stern-
taler 
 

 
Sekundærlitteratur + supplerende materiale: 
 

- Die deutschen Frageworte (Word) 
- German language Compared to other Languages (2014): 

https://www.youtube.com/watch?v=NcxvQI88JRY 
- Auf uns: 

    -  “Intro: Ab ins Deutsche”: 
       https://aufuns.ibog.gyldendal.dk/?id=130 

- Leciht Deutsch Lernen: Das deutsche Alphabet:  
https://leicht-deutsch-lernen.com/alphabet 

 
 
Grammatik: 

- Substantivernes køn 
 
 
Afleveringer: 

- Skriftlig screening (1 time) 
- Skriftlig eksamen i AP Tysk (1 time) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 8 moduler á 95 min. = ca. 12 ½ timer 

 
Fordybelsestid: 

- 2 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimo-

dale teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstne-

risk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, 

historiske, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i 

tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland 

- grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig 

sprogbrug og kommunikation på tysk, herunder for anvendelse 
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af ordforråd i forskellige kulturelle, samfundsmæssige og er-

hvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
  
 
Forløb 2: 
 

Typisch dänisch – typisch deutsch                         Opgives IKKE til eksamen 

Indhold: Primærlitteratur: 
 

- Easy German (2016): Duzen und Siezen – Easy German 133 (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=R7DKffk25_g 

- FOCUS (2019): Was ist typisch deutsch? (artikel) 
- Galileo (2015): Typisch deutsch! – Galileo Lunch Break (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=eEkKHANV7fY 
 
 
Sekundærlitteratur + supplerende materiale: 
 

- Bundesländer: https://www.deutsche-staedte.de/bundeslaender_fr.html 
- Dein Deutschland – tysk fortsættergrundbog: 

    - „Das deutsche Schulsystem“: https://dd.systime.dk/?id=184 
    - „Landeskunde Light: https://dd.systime.dk/?id=130 

- Deutschlernerblog: Deutsche Zahlen von 1 bis 100 lernen: 
https://deutschlernerblog.de/deutsche-zahlen-von-1-bis-100-lernen/ 

- Møller, Grethe Nyholm (2003): Typisch deutsch? – Ein Mosaik („Duzen oder 
siezen?“) 

- Typisch dänisch – typisch deutsch (Teil 1-3) 
https://dd.systime.dk/?id=173 

- Tysk politik (PowerPoint) 
 
 
Grammatik: 

- Sætningsanalyse 
- Artikler 

 
 
Afleveringer: 

- Opgave 1: Sætningsanalyse (1 time) 
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Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 11 moduler á 95 min. = ca. 17 ½ timer 

 
Fordybelsestid: 

- 1 time 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten 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 kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Forløb 3: 
 

Meine Karriere 

Indhold: Primærlitteratur: 
 

- Deichkind (2008): Arbeit nervt (sang + musikvideo):  
https://www.youtube.com/watch?v=Py-_ZKDfkrk 

- Easy German (2021): 131: Die Qual der Wahl (podcast): 
https://open.spotify.com/episode/3Qt7GWIgtXUUNpRqrnQxCb 

- Eppendorf, Katharina Meyer zu und Catiana Krapp (2017): Ich bin süchtig 
nach Geld: https://genau.ibog.gyldendal.dk/?id=144 

- Gräßler, Sophie (2016): Generation Z – Willkommen in der Arbeitswelt: 
             https://genau.ibog.gyldendal.dk/?id=143 
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- Zech, Monika und Annabarbara Gysel (2013): Vor dem Sprung in die Ar-
beitswelt: https://genau.ibog.gyldendal.dk/?id=142 

 
 
Sekundærlitteratur + supplerende materiale: 
 

- Genau!: 
    - ”MEINE KARRIERE” (”Einstieg zum Thema“): 

                   https://genau.ibog.gyldendal.dk/?id=141 

 
 
Grammatik: 
 

- Genitiv 
- Hjælpeverber – sein, haben og werden (+ furutum og passiv) 

 
 
Afleveringer: 
 

- Opgave 2: Genitiv (1 time) 
- Abgabe 3: Mein Traumberuf (3 timer) 
- Opgave 4: Hjælpeverber (1 ½ timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 15 moduler á 95 min. = ca. 24 timer 

 
Fordybelsestid: 

- 5 ½ timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten 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 kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  - Læreroplæg 
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arbejdsformer: - Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 

 
 
 
 
Forløb 4: 
 

Migrantenliteratur: 

Indhold: Primærlitteratur: 
 

- Atalay, Erdogan (2005): Die Türkei ist da oben: 
https://dd.systime.dk/?id=133 

- Büyrü, Canan (2005): Macht der Kulturen: 
https://dd.systime.dk/?id=138 

- Die Prinzen (2001): Das alles ist Deutschland (sang + musikvideo): 
https://www.youtube.com/watch?v=gF2kl7K-sP0 
https://genius.com/17704494? 

- Easy German (2016): Integration in Germany (with Abdul and Allaa from 
German LifeStyle) – Easy German 130 (rapportage): 
https://genius.com/17704494? 

- Fler feat. Bushido (2010): Das alles ist Deutschland (sang + musikvideo): 
https://www.youtube.com/watch?v=SapMxGokXMc 
https://genius.com/Fler-das-alles-ist-deutschland-lyrics 

- Samdereli, Yasemin (2011): Almanya – Willkommen in Deutschland (spille-
film): https://www.youtube.com/watch?v=SapMxGokXMc 

- Kaiser, Tobias (2019): Wie viele Zuwanderer braucht der deutsche Arbeits-
markt? (artikel):  
https://www.welt.de/wirtschaft/article188621949/Migration-Wie-viele-Zu-
wanderer-braucht-der-deutsche-Arbeitsmarkt.html 

 
 
Sekundærlitteratur + supplerende materiale: 
 

- Almanya – Willkommen in Deutschland – Personen (PDF) 
- Almanya – Willkommen in Deutschland – Resümee (PDF) 
- Dein Deutschland – tysk fortsættergrundbog: 

    - 4. Migrantenliteratur: 
        - „Identitätstheorie“: https://dd.systime.dk/?id=134 
        - „Integrationstheorie“: https://dd.systime.dk/?id=135 
        - „Migrantenliteratur“: https://dd.systime.dk/?id=131 

- Goethe Institit (2012): Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde 
(PDF) 

- Odar, Baran bo & Jantje Frise (2017-2020): Dark: 
    - ”Geheimnisse” (S1:E1) 
    - ”Lügen” (S1:E2) 
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    - ”Bevor und jetzt” (S1:E3) 
 
 

Oster: 
- Das Osterfest  
- Oster-ABC 

 
 
Grammatik: 

- De svage verber 
- Sætninger 

 
 
Afleveringer: 

- Abgabe 5: Zwischen zwei Kulturen leben? (3 timer) 
- Abgabe 6: Die Flüchtlingskrise (3 timer) 
- Årsprøven (3 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 22 moduler á 95 min. = ca. 35 timer 

 
Fordybelsestid: 

- 9 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- hovedtræk i den kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i Tysk-

land efter 1945 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten 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 kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
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- Klasseundervisning og -diskussion 
 

 
 
 
Forløb 5: 
 

DDR vs. BRD       

Indhold: Primærtekster: 
 

- Biermann, Wolf (1972): Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz, der eine 
Glatze kriegte (novelle) + karikaturtegning af Wolf Biermann 

- Rein, Heinz (1976): Im Gebüsch (novelle) 
- Donnersmarck, Florian Henckel von (2006): Das Leben der Anderen 

(spillefilm) 
- Seyfried, Gerhard (1992): Flucht aus Berlin (satiretegning) 
- Mario Röllig (interviews): 

             https://niemalsvergessen.systime.dk/?id=170 
- DW (2019): Ost und West ein mehr, als sie trennt (artikel): 

https://www.dw.com/de/ost-und-west-eint-mehr-als-sie-trennt/a-51158855 
 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- DDR (dansk faktatekst) 
- Das Ministerium für Staatssicherheit (Die Stasi) (faktatekst) 
- Die Stasi (faktatekst) 
- ZDF (2017): logo! erklärt: Was war die DDR? (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=lsnIuUue_RE 
- DW (2009): Eingemauert! – Die innerdeutsche Grenze (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k 
- IMDb (2021): Das Leben der Anderen (internetside): 

https://www.imdb.com/title/tt0405094/?ref_=nv_sr_srsg_0 
- Simpleshow (2012): Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer 

(video): https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo 
- Berliner Morgenpost (2019): Fotoverglcih: Berlin mit und ohne Mauer 

(internetside): https://interaktiv.morgenpost.de/berliner-mauer-damals-heute/ 
ZDF (2019): logo!-Sendung: 30 Jahre Mauerfall (video): 
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-am-samstagabend-104.html 

 
 
Grammatik: 

- Opsamling på grammatikken i 1.g 
- Modalverber 
- Stærke verber 

 
 
Afleveringer: 



 
 

Side 9 af 12 

- Abgabe 7: Meine Sommerferien (3 timer) 
- Abgabe 8: Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi (3 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 19 moduler á 95 min. = ca. 30 timer 

 
Fordybelsestid: 

- 6 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- hovedtræk i den kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i Tysk-

land efter 1945 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten 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 kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Forløb 6: 
 

Ungleichheit (+ SO4)                                             Opgives IKKE til eksamen 

Indhold: Primærlitteratur: 
 

- #wtf?! wissen, thesen, fakten (2018): Gender was? Wie sieht es aus mit der 
Gleichberechtigung in Deutschland? Mirko Drotschmann erklärt es: 
https://www.youtube.com/watch?v=678GAHpPn9c 

- Borchert, Marc-Andreas (1999): Kleingeld (kortfilm):  
https://www.youtube.com/watch?v=HFHGkihWmtU 
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- Borchert, Wolfgang (1947): Das Brot (novelle) 
- MDR-Fernsehen (2021): Ein Leben mit Hartz-IV:  

https://www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-530260.html 
- Vorlícek, Václav (1973): Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (spillefilm): 

https://hval.dk/mitCFU/Lo-
gin/?path=L21pdENGVS9tbS9wbGF5ZXIvP2NvcHlkYW49MjQxNjEy-
MTAxNDMw 

 
 
Sekundærlitteratur + supplerende materiale: 
 

- Grundbog til tysk: 
    - Kapitel 5: Wirtschaftskrise – Wirtschaftswunder:  
      https://tyskbogen.systime.dk/?id=178 

 
 
SO4 – Ungleichheit 
 
 
Grammatik: 

- Sammensatte verber 
 
 
Afleveringer: 

- Abgabe 9: Ungleichheit in Bildern (3 timer) 
- SO4-synopsis (5 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 11 moduler á 95 min. = 17 ½ timer 

 
Fordybelsestid: 

- 3 timer (+ 5 timer) 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland 

- kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle 

mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold 
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- grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Titel 7 
 

Unternehmen und Marketing                            

Indhold: Primærtekster + virksomheder: 
 

- Stennert, Philipp og Cyrill Boss (2016): Die Dasslers – Pioniere, Brüder und 
Rivalen (miniserie) 

- Zalando (hjemmeside – kunder):  
https://www.zalando.de/damen-home/?_rfl=de 

- Zalando (hjemmeside – corporate): 
https://corporate.zalando.com/de 

- Haribo (logo + slogan) 
- Tyske bilmærker: Audi, Mercedes-Benz, BMW, Opel og Volkswagen 

(logoer + slogans) 
- Valgfri tysk virksomhed 

 
Sekundærtekster: 
 

- Boerse.de (2018): Größte Unterehmen in Deutschland (internetside): 
https://www.boerse.de/wissen/groesste-unternehmen-deutschland 

- Einstieg – Unternehmen (faktatekst):  
https://tyskbogen.systime.dk/index.php?id=210 

- Die Welt der Unternehmen (faktatekst): 
https://tyskbogen.systime.dk/index.php?id=217#c849 

- Stähler, Patrick: Geschäftsmodellekarte (model) 
- SWOT-Analyse (model) 
- Kuznetsova, Anna (2021): Wie man einen einprägsamen Slogan erstellt 

(artikel – uddrag) 
 
 
Grammatik:  

- Pronominer 
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Afleveringer: 
- Abgabe 10: Porträt eines globalen deutschen Unternehmens (3 timer) 
- Abgabe 11: Prüfungstraining (4 timer) 

 
 

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 13 moduler á 95 min. = 21 timer 

 
Fordybelsestid: 

- 7 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Kernestoffet er: 

- aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med ho-

vedvægten på Tyskland 

- tekst- og casemateriale om tyske virksomheder 

- virksomhedens eksterne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende 

erhvervsrelateret terminologi og fraseologi 

- 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, samfundsmæssige og erhvervsmæs-

sige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland 

- grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kom-

munikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge 

- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


