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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse 6637

Fag og niveau Tysk fortsættersprog C

Lærer Jacob Boddum (jb)

Hold hhx1c19

Forløbsoversigt (2)

Forløb 1 Grammatikintro mm

Forløb 2 Ich und mein Leben
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Forløb 1: Grammatikintro mm

Forløb 1 Grammatikintro mm

Indhold General intro til tysk grammatik og tysk sprog.

Diverse info om Tyskl-
and.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/8-ting-du-maaske-ikke-vidste-om-muren-der-delte-
oest-og-vest

"Landeskunde
Light", "Blick auf Hamburg" fra "Dein Deutschland", systime

Supplerende stof:
sein werden haben skema
ordstilling regler
Grammatikoversigt

Noter:
I "Tysk Basisgrammatik" læses § 51 om sætningsopbygning
Gennemgang af afsnittet "Landeskunde Light" i "Dein Deutschland" + "Bl-
ick auf Hamburg" (under afsnittet "Drei Grossstädte")
tjek dato for studietur til Bremen og Hamburg 27.4. - 1.5.
I "Dein Deutschland" læses "Oliver Gehrs: So leben wir" https://dd.sys-
time.dk/?id=c1299 Forbered at kunne fortælle om de fire familiemedlemm-
er på dansk.

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
udtrykke sig forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et
basalt ordforråd og i relation til de studerede tekster og emner
analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse
af relevant terminologi
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Væsentligste
arbejdsformer
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Forløb 2: Ich und mein Leben

Forløb 2 Ich und mein Leben

Indhold Fortælle om sig selv, sin familie, sit liv og sine fremtidsplaner.

Ud-
arbejdelse af stamtræ

Præsentation af hvilke jobs, man kunne tænke
sig / ikke tænke sig.

Hvordan man skriver et CV (vedhæftet fil)

Teks-
tlæsning:
"Die moderne Familie", "So leben wir" fra ibog "Dein Deutsch-
land", systime

"Echo aus Berlin", Jespersen og Nordbek, forlaget ViCa
I/S

Noter:
I ibogen "Genau" under emnet "Meine Karriere" i afsnittet "Einstieg
zum Thema" laver I : 1. en beskrivelse - på tysk - af, hvad manden på
tegningen drømmer om. 2. Fortæller om jeres egne drømme og planer for
fremtiden. 3. Læser teksten "Vor dem Sprung in die Arbeitswelt" - vær
klar til at kunne fortælle om de fem unge på dansk. (Teksten er også
vedhæftet her)
De sidste fremlæggelser om "Plus- und Minusjobs" Gennemgang af tysk
CV Ang. begge dele: se under lektionsnoterne fra i fredags.
De allersidste fremlæggelser om plus- og minusjobs I den udleverede
bog "Echo aus Berlin" læses side 5-7 og lav opgaverne, der hører til.
Brug desuden 15 min. på at lave en beskrivelse af dit eget værelse.
I "Echo aus Berlin" laves øvelsen på side 11. Lav desuden et tysk resu-
mé af teksterne på side 9 og 10 (må gerne sammenskrives)
Forbered en præsentation af nogle job, som du gerne ville have og nogle
jobs, som du ikke vil have. Begrund! Varighed: 2-3 minutter (pr. pers-
on, hvis I vælger at fremlægge som gruppe)

Omfang 16 lektioner / 12 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå talt tysk sprog om kendte emner formidlet gennem forskellige me-
dier, når der tales et enkelt standardsprog
læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysks-
progede tekster, herunder tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
redegøre for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og for-
tolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et ba-
salt ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks
føre en samtale på et forståeligt, enkelt og sammenhængende tysk om em-
ner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige
synspunkter
udtrykke sig forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et
basalt ordforråd og i relation til de studerede tekster og emner
analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse
af relevant terminologi
anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige ko-
mmunikationsstrategier
på tysk redegøre for, analysere, fortolke og reflektere over forskelli-
ge tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive i tilknytning
til profilen for den uddannelse, hvori valgfaget udbydes
give udtryk på tysk for indsigt i udvalgte kulturelle, historiske og
samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskl-
and efter 1945 samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emn-
er med kultur- og samfundsforhold i andre lande
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
grundlæggende tysk ordforråd, grundlæggende tysk grammatik, sprogtileg-
nelse
grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
et udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyp-
er og -genrer, som kan give eleverne en kunstneriskoplevelse og en ind-
sigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede
lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945. Der skal indgå tyskspro-
gede tekster fra de sidste 10 år
grundlæggende normer for mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk
grundlæggende regler for tysk udtale og intonation

Væsentligste
arbejdsformer


