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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium (INNO) 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Tysk fortsættersprog B 

Lærer(e) Niels Møller Kjemtrup 

Hold 2 es INNO Tysk 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Soziale Medien 

Forløb 2 
Innovation und Unternehmen 

Forløb 3 DDR 

Forløb 4 Nachhaltigkeit 
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Forløb 1 

 

Soziale Medien 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

Målet med undervisningsforløbet er at eleverne opnår et kendskab om unges brug 

af og færden i de sociale netværk, herunder både fordele og ulemper ved disse - 

samt tilegner sig kommunikative kompetencer til at formidle og indgå i samtaler 

om dette tema. 

 

Faglige mål • redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og 

fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuance-

ret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 

• føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde 

flydende tysk om emnet, samt redegøre for og diskutere forskellige syns-

punkter 

• udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et 

varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og 

syntaks 

• anvende lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige 

kommunikationsstrategier 

• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster så-

vel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 

• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og er-

hvervsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med ikke-fiktive 

tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede 

tekster og emner med kultur-, samfunds- og erhvervsforhold. 

Kernestof • redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige for-

hold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter opfindelsen 

af Sociale Medier 

• på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster så-

vel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse. Her med fokus 

på kommunikation på Sociale Medier, specifikt Instagram og mere over-

ordnet SoMe generelt. 

• anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi i arbej-

det med virksomheders eksterne kommunikation, mundtligt og skriftligt, 

her med specifikt fokus på Instagram. 

Anvendt materi-

ale. 

 

5 moduler af 100 minutter, 8,5 timer 

 

Lukas Böing: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und 

Co.? Ein Vergleich, Auf Uns 

Lukas Böing: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und Co.? Ein 

Vergleich | Auf uns (systime.dk) 

2,5 normalsider 

 

5 Tipps für einen erfolgreichen Instagram-Post, Johannes Lemm 

5 Tipps für einen erfolgreichen Instagram-Post (trustedshops.de) 

2,5 normalsider 

 

Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media, Auf Uns 

Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media | Auf uns (systime.dk) 

https://aufuns.systime.dk/index.php?id=143
https://aufuns.systime.dk/index.php?id=143
https://business.trustedshops.de/blog/tipps-instagram-post/
https://aufuns.systime.dk/index.php?id=144
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3 normalsider 

 

Arbejdsformer Forløbet har været bygget op omkring klasseundervisning, hvor centrale tematikker 

i teksterne behandles og diskuteres. Dertil gruppearbejde/pararbejde, projektar-

bejdsform, skriftligt arbejde og enkelte virtuelle moduler. 
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Forløb 2 

 

Innovation und Unternehmen 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne opnår et kendskab til Tyskland 

som "Gründerland" og "Innovationsweltmeister" - med indblik i både etablerede 

(familieejede) virksomheder og nyetablerede start-ups - samt tilegner sig kommuni-

kative kompetencer til at formidle og indgå i samtaler om dette tema. 

 

Formålet med forløbet er også, at eleverne kan anvende begrebet innovation samt 

arbejde innovativt med fokus på de tre trin af innovation: Inkrementel-, Disruptiv- og 

Markedsforandrende innovation. Dertil lidt om de forskellige innovationsformers resul-

terende betydning for samfund, mennesker og tidligere innovatio-

ner/praksis/erhverv.  

 

Fokusområder: ordforrådstilegnelse og anvendelse af ordforråd i forskellige kom-

munikative sammenhæng. 

 

Faglige mål • Temaspecifikt ordforråd 

• redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere 

og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nu-

anceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 

• udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster 

og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende 

faste vendinger og udtryk 

• analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse 

af relevant terminologi 

• anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og 

skriftlige kommunikationsstrategier 

• redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige 

forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 

• anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og 

erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med 

ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier. 

 

Kernestof Definition af de tre forskellige trin af innovation; Inkrementel, Disruptiv og Mar-

kedsforandrende, har været gennemgående tema i behandling af alle tekster. 

– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede 

tekster 

– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige 

medier 

– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og for-

tolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordfor-

råd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 

– føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende 

tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige 

synspunkter  

 

Anvendt mate-

riale. 

9 moduler, hver bestående af 100 minutter. Sammenlagt 15 timer 
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 Was ist Innovation?, XO Projects 

Was ist Innovation? Nicht nur eine Neuheit! Eine kurze Definition und Beispiele - 

YouTube 

2,5 minutter 

 

DEUTSCHE STARS >50 INNOVATIONEN,DIE JEDER KENNEN 

SOLLTE, Goethe.de 

untitled (goethe.de) 

50 normalsider 

 

Haribo, Leckereien, Elise Burmeister, Gyldendal 2017 

1 normalside 

 

MANUSKRIPT: PLANTBREAK BEI ”HÖHLE DER LÖWEN” am 29. 

Oktober 2019 

1,5 normalside 

 

14-Jähriger schlägt Deal aus, sofort Millionär zu werden, welt.de 

Jungunternehmer: 14-Jähriger schlägt Deal aus, sofort Millionär zu werden - 

WELT 

1,5 normalsider 

 

Die 25 erfolgreichsten Startups in Deutschland, Gründer.de 

Die 25 erfolgreichsten Startups in Deutschland - Gründer.de (gruender.de) 

8,5 normalsider 

 

Arbejdsformer Forløbet har været bygget op omkring klasseundervisning, hvor centrale tematikker 

i teksterne behandles og diskuteres. Der har også været en del gruppeprojekter, 

pararbejde, skriftligt arbejde. Dertil enkelte virtuelle moduler, da dele af undervis-

ningen er foregået på Microsoft Teams grundet nedlukning af fysisk undervisning 

på grund af COVID19. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOueZe8e82Y
https://www.youtube.com/watch?v=hOueZe8e82Y
https://www.goethe.de/resources/files/pdf134/00_deutsche_stars.pdf?msclkid=6a94fa7ed12711ecab8e93a3207abb3d
https://www.welt.de/wirtschaft/article155314303/14-Jaehriger-schlaegt-Deal-aus-sofort-Millionaer-zu-werden.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article155314303/14-Jaehriger-schlaegt-Deal-aus-sofort-Millionaer-zu-werden.html
https://www.gruender.de/startups/die-25-erfolgreichsten-startups-in-deutschland/#n26
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Forløb 3 

 

DDR 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

I dette forløb arbejder klassen med emnet Berlin og DDR, her med fokus på kul-

turelle, historiske og samfundsmæssige ligheder og forskelle mellem øst og vest 

frem til murens fald.  

 

Klassen arbejder derudover med overvågningssamfund som repræsenteret af STA-

SI og et omfattende system af Uofficielle medarbejdere (stikkere). Vi er kommet 

omkring forskellige centrale punkter i Berlin: Bernauer Strasse, Hohenschönhau-

sen og områder, hvor tidligere enklaver af STASI og DDR medarbejdere bor. 

 

Faglige mål Kompetencer, læreplanens mål, progression  

• Forstå̊ talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige 

medier.  

• Læse og forstå̊ forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede 

tekster.  

• Redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og 

fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret 

ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt.  

• Udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og 

emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste ven-

dinger og udtryk.  

• Analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af 

relevant terminologi.  

• Anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skrift- 

lige kommunikationsstrategier.  

• Redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige for- 

hold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945.  

Kernestof • Anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervs-

mæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med ikke- fiktive tysksprogede 

tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med 

kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i andre lande (her forstået som BRD kontra 

DDR). 

Anvendt materi-

ale. 

 

10 moduler af  100 minutter, sammenlagt 16,5 timer 
 
Text 44: Deutschland nach dem Weltkrieg, Berliner Leben 

Text 44: Deutschland nach dem Weltkrieg ** | Gyldendal 

2,5 normalsider 

 

Leben in der DDR, Tyskbogen 

Kapitel 6: Die DDR | Tyskbogen (systime.dk) 

1,5 normalsider 

 

Das Leben der Anderen, Spillefilm, Florian Henckel von Donnersmarck 

137 minutter 

 

Der Bau der Berliner Mauer, Berlin.de 

2 normalsider 

https://berlinerleben.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=239#c824
https://tyskbogen.systime.dk/?id=137
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Der Bau der Berliner Mauer - Berlin.de 

 

Mario Röllig: Begegnung mit der Vergangenheit, Niemals vergessen 

5.3 Mario Röllig | Niemals vergessen – Vergangenheitsbewältigung 1945 bis heute 

(systime.dk) 

 

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns", Niemals vergessen 

5.4 Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns" | Niemals vergessen – Vergan-

genheitsbewältigung 1945 bis heute (systime.dk) 

1,5 normalsider 

 

Bernauer Straße - Brennpunkt Berliner Mauer, Dokumentarfilm, ARD 

Bernauer Straße - Berlinmurens brændpunkt - mitCFU.dk (hval.dk) 

45 minutter 

 

Arbejdsformer Forløbet har været bygget op omkring klasseundervisning, hvor centrale tematik-

ker i teksterne behandles og diskuteres. Der har også været en del gruppeprojekter, 

pararbejde, skriftligt arbejde. Dertil enkelte virtuelle moduler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.berlin.de/mauer/geschichte/bau-der-mauer/?msclkid=af4f4a8ad11d11ecb2af7254a4ba8da6
https://niemalsvergessen.systime.dk/index.php?id=170
https://niemalsvergessen.systime.dk/index.php?id=170
https://niemalsvergessen.systime.dk/index.php?id=172
https://niemalsvergessen.systime.dk/index.php?id=172
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Die%20Bernauer%20Straße%20-%20Brennpunkt%20Berliner%20Mauer&orderby=title&SearchID=88a1c885-29b3-4ae8-9a69-e574290ea797&index=1
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Forløb 4 

 

Nachhaltigkeit 

Forløbets ind-

hold og fokus 

I forløbet behandles begrebet Nachhaltigkeit (bæredygtighed), ligesom det sættes i 

relation til miljø, ressourceforbrug, livsstil og CO2 udledning. Begrebets traditio-

nelle betydning: ”Et handlingsprincip, der sikrer at ressourceforbrug er afstemt 

med et givent systems regenerationsevne.” Er indarbejdet igennem dele af forlø-

bet. 

 

Der har været arbejdet med problemstillinger som: 

Konsumsamfund kontra bæredygtighed, reparation kontra brug-og-smid-væk-

mentalitet, økonomi kontra økologi.  

 

Forløbet har også i korte træk omhandlet grøn omstilling, både ideologisk og fysisk 

manifesteret. Eksempelvis i skift fra plasticposer og konventionelle fødevarer til 

papirposer of økologisk mad. 

 

Faglige mål Lytteforståelse 

– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige 

medier, herunder videoer om begrebet Nachhaltigkeit. 

 

Læseforståelse 

– læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede 

tekster 

 

Talefærdighed 

– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og for-

tolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordfor-

råd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt 

– føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende 

tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige 

synspunkter  

– udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og 

emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendin-

ger og udtryk  

– anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi i arbejdet 

med en virksomheds eksterne kommunikation, mundtligt og skriftligt. 

 

Skrivefærdighed og Strategiske kompetencer 

– udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varie-

ret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks 

– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige 

kommunikationsstrategier 

 

Tekstforståelse, præsentation og analyse 

– på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede ikke-fiktive tek-

ster samt analysere og fortolke disse  

Kernestof – redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i 

tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945 og specifikt fra 1953 
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(plastposens opfindelse) og frem til 2017 (seneste tekst) 

– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervs-

mæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet ikke-fiktive tysksprogede tekster og 

medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, 

samfunds- og erhvervsforhold i resten af verden som helhed. 

– anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi i arbejdet 

med en virksomheds eksterne kommunikation, mundtligt og skriftligt. Eksempel-

vis kommunikation fra Welleda. 

Anvendt materi-

ale. 

 

10 moduler af 100 minutter, sammenlagt 16,5 timer 

 

Antje Trölsch: Berliner Repair Cafés bieten kostenlose Hilfe, Genau! 

Antje Trölsch: Berliner Repair Cafés bieten kostenlose Hilfe | Genau! (systime.dk) 

2 normalsider 

 

Nachhaltig - Das Wort, DW 

Nachhaltig | Sprachbar | DW | 26.10.2009 

2 normalsider 

 

Was bedeutet Nachhaltigkeit?, ZDFtivi 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? logo! erklärt - ZDFtivi - YouTube 

1,25 minutter 

 

Bio-Lebensmittel, Almut Röhrl (2008), Greif Zu! 

1,5 normalsider 

 

Trend „Zero Waste“: Der Jahresmüll in einem Glas, Focus.de 

Immobilien: Trend „Zero Waste“: Der Jahresmüll in einem Glas - FOCUS Online 

2 normalsider 

 

Werbeanzeigen, Dein Deutschland 

Werbeanzeigen | Dein Deutschland - tysk fortsættergrundbog (iBog) (systime.dk) 

1,5 normalsider 

 

Wie die Digitalisierung der Umwelt schadet, DW 

Wie die Digitalisierung der Umwelt schadet | Top-Thema – Podcast | DW | 

20.05.2016 

1,5 normalsider 

 

Weleda, von Andrea Horn-Straub und Tobias Jakob 

2,5 normalsider 

 

Ist die Plastiktüte out? 

Ist die Plastiktüte out? - deutsch-to-go.de - Kurze Hörtexte für zwischendurch ... 

1 normalside 

Arbejdsformer Forløbet har været bygget op omkring klasseundervisning, hvor centrale tematik-

ker i teksterne behandles og diskuteres. Der har også været en del gruppeprojekter, 

pararbejde og skriftligt arbejde. 

 

https://genau.systime.dk/index.php?id=152
https://www.dw.com/de/nachhaltig/a-4696120?msclkid=02d02e1cd12111eca323d6b531744693
https://www.youtube.com/watch?v=hcAju5dqTQ4
https://www.focus.de/immobilien/wohnen/immobilien-trend-zero-waste-der-jahresmuell-in-einem-glas_id_5862791.html?msclkid=5f717956d12211eca3188a59ec8794c5
https://dd.systime.dk/index.php?id=140#c1068
https://www.dw.com/de/wie-die-digitalisierung-der-umwelt-schadet/a-19266669?msclkid=48787112d12311eca4872cf7ddebd0ca
https://www.dw.com/de/wie-die-digitalisierung-der-umwelt-schadet/a-19266669?msclkid=48787112d12311eca4872cf7ddebd0ca
https://www.deutsch-to-go.de/ist-die-plastiktuete-out/?msclkid=8d3794a4d12511ec87a75af1afe3827c

