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EMNE OG 
OMFANG 

(i alt 152,25 t.) 

PENSUM KOMPETENCER (fokus) 

1.HF:  

Glück 

(ca. 29 timer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flucht 

(ca. 29 timer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forløbet beskæftiger eleverne sig 
med lykken og ”det gode liv”. 
Igennem forskellige tekster, sange, 
digte og aktuelle artikler bevæger 
vi os igennem forskellige aspekter 
af emnet, fra den menneskelige 
søgen til lykken til arbejde vs. tid 
og det at være ung og (u)lykkelig.  

Materiale (bl.a.): 

Erich Kästner: Das Märchen vom 
Glück 

Grimm: Hans im Glück  

Michael Ende: Momo (uddrag) 

Heinrich Böll: Anekdote zur 
Senkung der Arbeitsmoral  

Julia Engelmann: Grüner wird´s 
nicht (sang) 

Aktuelle artikler om tyskernes 
forståelse af lykke og „det gode 
liv“. 

Grammatik: transparente ord, 
modalverber 

Grammatik-øvelser fra bl.a. ”Wie 
geht´s” (M.Hermann), ”Melde dich 
mal” (M.N. Beck og C. Hove) og 
”Tysk du kan tale”. 

 

Forløbet tematiserer det at være 
på flugt. Der lægges fokus på 
kulturelle, historiske og 
samfundsmæssige forhold i 
Tyskland efter 1945 og frem til i 
dag.  

Materiale (bl.a.): 

Fred von Hoerschelmann: Das 
Schiff Esperanza (uddrag) 

Jane Teller: Krieg (uddrag) 

Historiske og aktuelle artikler til 
emnet. 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse, og at kunne 
anvende relevante læse-, såvel 
som lyttestrategier  

-at opleve sprogets kvaliteter, 
forskellige udtryksformer og 
virkelighed  

-at kunne redegøre for tekster, 
analysere og fortolke disse 

-igennem samtaler, skriftlige 
opgaver og små fremlæggelser 
at udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt på tysk om det 
studerede emne 

-at udvikle evnen til at føre en 
samtale på tysk 

-at opbygge et varieret 
ordforråd  

-at konsolidere kendskab til 
elementære grammatiske 
strukturer  

 

 

 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse og -analyse, 
mundtlig sprogfærdighed og 
skriftlig udtryksformåen 

-at opbygge et varieret 
ordforråd  

-at konsolidere kendskab til 
elementære grammatiske 
strukturer  

-at tilegne sig grundlæggende 
viden om kulturelle, historiske 
og samfundsmæssige forhold i 
Tyskland efter 1945. 



 

 

 

 

Deutschland 

heute 

(20,25 timer - 
fordybelsesfag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatik-øvelser fra bl.a. ”Wie 
geht´s” (M.Hermann), ”Melde dich 
mal” (M.N. Beck og C. Hove) og 
”Tysk du kan tale”. 

I dette forløb arbejdes især med 
aktuelle tekster fra de sidste 10år. 
Vi beskæftiger os bl.a. med det 
politiske system, og med generelle 
levevilkår, værdier og normer i 
Tyskland i dag. Der lægges op til at 
eleverne perspektiverer til 
kulturelle og samfundsmæssige 
forhold i Danmark. Projektarbejde 
indgår i forløbet og den 
selvstændige fremlæggelse på tysk 
øves. Aktuelle nyheder fra 
Tyskland inddrages løbende.  

 

 

 

 

 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse og -analyse, 
mundtlig sprogfærdighed og 
skriftlig udtryksformåen 

-at opbygge et varieret 
ordforråd  

-at konsolidere kendskab til 
elementære grammatiske 
strukturer  

-at tilegne sig viden om 
kulturelle og samfunds-
mæssige forhold i nutidens 
Tyskland, og at præsentere 
dette på tysk  

-at søge og anvende relevant 
tysksproget materiale på nettet 
samt dokumentere anvendelsen 
heraf. 

2.HF: 

Urbanes Leben 

(ca. 25 timer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergangenheits-

bewältigung 

(ca. 25 timer) 

 

 

 

 

I forløbet diskuteres fordele og 
ulemper ved at bo i en storby 
baseret på egne erfaringer med at 
være i et urbant miljø, fx Berlin. 
Forskellige aspekter af storbylivet 
tematiseres igennem tekster, digte, 
billed- og filmmateriale.  

Grammatik-øvelser fra bl.a. ”Alles 
in allem” og ”Tysk du kan tale”. 

Materiale (bl.a.): 

Kurt Tucholsky: Augen in der 
Großstadt (tekst og podcast) 

Jörg Immendorff: Solo (billede) 

Sebastian Schipper: Victoria (film) 

Grammatik-øvelser fra bl.a. ”Wie 
geht´s” (M.Hermann), ”Melde dich 
mal” (M.N. Beck og C. Hove) og 
”Tysk du kan tale”. 

 

I forløbet beskæftiger vi os med 
forholdet til fortiden, især den 
nationalsocialistiske fortid, og 
hvordan tyskerne ser på dette i 
dag. Igennem forskellige tekster, 
sange etc. diskuterer vi normer 
omkring, hvad man må sige og 
ikke må sige om Tysklands fortid. 
Vi arbejder med forskellige 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse og -analyse, 
mundtlig sprogfærdighed og 
skriftlig udtryksformåen 

-at opleve sprogets kvaliteter, 
forskellige udtryksformer og 
virkelighed  

-at opbygge et varieret 
ordforråd  

-at forberede og optage et 
radioindslag om filmen 
(podcast)  

-at konsolidere kendskab til 
elementære grammatiske 
strukturer  

 

 

 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse og -analyse, 
mundtlig sprogfærdighed og 
skriftlig udtryksformåen 

-at opbygge et varieret 
ordforråd til emnet 

-at konsolidere kendskab til 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwartungen/ 

Aufbruch 

(ca. 24 timer) 

 

 

 

 

 

 

erindringsstrategier, og taler om 
forskellen mellem individuel og 
kollektiv erindring. 

 
Der arbejdes primært med 
materiale fra ”Niemals vergessen” 
(af M.S. Thellesen, R.L. Peters og 
L.E. Nielsen, Systime 2016) 

Grammatik-øvelser fra bl.a. ”Wie 
geht´s” (M.Hermann), ”Melde dich 
mal” (M.N. Beck og C. Hove) og 
”Tysk du kan tale”. 

 

I det afsluttende forløb er fokusset 
på fremtiden og de forventninger / 
muligheder der er forbundet med 
det – personlige såvel som 
politiske/ samfundsmæssige. 
Udover tekstarbejdet står centralt i 
forløbet det selvstændige arbejde 
med et selvvalgt emne, der 
præsenteres foran klassen.  

Materiale (bl.a.): 

Tekster fra bogen „Auf Uns“ (K. 
Fuchs og M.Sinding, Gyldendal, 
2018) 

 

elementære grammatiske 
strukturer  

-at tilegne sig viden om 
historiske, kulturelle og 
samfundsmæssige forhold  

-at søge og anvende relevant 
tysksproget materiale på nettet 
samt dokumentere anvendelsen 
heraf. 

 

 

 

-at arbejde videre med 
tekstforståelse og -analyse 

-at øve den spontane samtale 
på et klart forståeligt og 
nogenlunde flydende tysk 

-at konsolidere kendskab til 
elementære grammatiske 
strukturer  

-at tilegne sig viden om 
kulturelle og samfundsmæssige 
forhold i nutidens Tyskland  

-at arbejde selvstændigt med 
et projekt omkring et selvvalgt 
emne indenfor temaet 
”Aufbruch” og præsentere dette 
på tysk. 



 


