Studieplan 1.hf og 2.hf 2019/2020 – 2020/2021 B fortsætter
Emne og
Omfang
1.Deutschland
nach 1945
30 timer

Kernestof
Lærerforedrag om den tyske historie 1945-1989
DDR
https://www.chronik-der-mauer.de/chronik/
Leben in der DDR
https://www.zdf.de/kinder/logo/deutschedemokratische-republik-ddr-100.html
Wende
https://www.zdf.de/geschichte/30-jahremauerfall-100.html
Uddrag af: Wahnsinn, Geschichten vom Umbruch
in der DDR, Peter Abraham, Ravensburger, 1990:
Claudia Rusch: Meine freie deutsche Jugend
Udvalgte noveller
Good bye Lenin, Wolfgang Becker (film)
Klara Fleischer Rejsebrev fra en barndom bag
jerntæppet, POV

Faglige mål
-

-

-

-

20 timer

Mundtlige øvelser, præsentationer, kreativ
skrivning i forbindelse med emne 1
Repetition af grundlæggende grammatik: Los
gehts af Mette Hermann

-

2.Berlin –
früher und
jetzt
30 timer

Rasmus Schou Terkelsen Voll schön,
Gyldendal,2017.Tekst og opgaver
Research på nettet, Mundtlige præsentationer af
udvalgte steder i Berlin. Research, indsamling af
materiale og gruppearbejde om identitet og
segmentering under studierejsen. Beate Neubauer:
Von der Siedlung im Sumpf zu Metropole (foredrag
)
BVG -Werbefilme: Is mir egal, BVG-Arie, Nächster
Halt Kulturerbe.

-

redegøre på tysk for
historiske og
samfundsmæssige
forhold i Tyskland efter
1945
forstå talt tysk
standardsprog
læse og forstå forskellige
genrer og typer af
tekster
føre en samtale på tysk
udtrykke sig mundtligt
på tysk om forskellige
emner
anvende relevante lytteog læsestrategier
søge og anvende
relevant tysksproget
materiale på internettet
Analysere og beskrive
tysk sprog grammatisk
At udtrykke sig
mundtligt på tysk
Føre en samtale på tysk
Udtrykke sig klart,
forståeligt og
sammenhængende på
skriftligt tysk
At anvende en
grundlæggende viden
om kulturelle, historiske
og samfundsmæssige
forhold i tysksprogede
lande gennem arbejdet
med Berlin som
eksempel.
Arbejde med drama og
film som genre

Good bye Lenin (Film)
Theater: #Berlin, Berlin, Theater Stahl, Halle
Ostkreuz, Berlin Lichtenberg (Schülermaterial)
Felix Gruber: Berlin ist eine große Stadt opgaver og
øvelser fra: https://dd.systime.dk/?id=144
Grammatik
tempus og
kasus 5 timer

Lille grammatikkursus udvidet. Alles in Allem
kapitel 1.

3. Mord und
Totschlag

Milena Moser: Der Haarschnitt, Sonnenbrand
Ferdinand von Schirach: DNA
Arbejde med billeder, kreativ skrivning,
billedbeskrivelser

20 timer

-

-

-

-

Grammatik,
skriftlige
øvelser,
mundtlige
præsentationer
15 timer

- søge og anvende
relevant tysksproget
materiale på internettet
læse og forstå forskellige
genrer og typer af
tekster

anvende relevante lytteog læsestrategier
læse og forstå forskellige
genrer og typer af
tekster
føre en samtale på tysk
udtrykke sig klart,
forståeligt og
sammenhængende på
tysk

Repetition af den grundlæggende grammatik på
forskellige niveauer og dertilhørende skriftlige
øvelser. Minlæring.dk
Kapitlerne 2-3, 7+8 Alles i Allem.
Øvelser til træning af mundtlig sprogfærdighed

Studieplan 2.hf 2020/2021

Emne og
Omfang
4. Ausländer
in
Deutschland

Kernestof

25 timer

Dilek Güngör: Anderssein ist kein Widerspruch, fra “Los
gehts” s.35 (2017)

Einheitsmelodie, Neele, Leana Vollmar
Film: https://www.youtube.com/watch?v=etIexsxJGRk

Samdereli, Yasemin: Almanya – Willkommen in
Deutschland (2011) (90 min. svaremde til ca. 30 sider)
Opgaver til filmen fra Goetheinstitut.
https://www.goethe.de/resources/files/pdf100/8963326standard.pdf

Faglige mål
-

at styrke elevernes
kommunikative
kompetencer,
- at træne
tekstforståelse og
analyse og
fortolkning,
- at sætte fokus på
segregation,
integration og
assimilation,
fordomme og
forskelle i mødet

Anna Reimann: Das Wunder von Kreuzberg fra
Angekommen- Gyldendal
Osman Engin: 3 Osis und 17 Skins
Alles in Allem kap 4 + 9

5. Leben
unter dem
Hakenkreuz
20 timer

mellem flere
kulturer, særligt det
tyrkiske-tyske
forhold.
- at arbejde med
forskellige
tekstgenrer, drama,
noveller og
interviews, film

Propagandafilme und Plakate, (bl.a. fra Lemo)
Leni Riefenstahl, Triumph des Willens (Film)
Fritz Hippler, Der ewige Jude (Film 1940)
Franz Fühmann, Das Judenauto
Udvalgte noveller fra: Damals war ich vierzehn
„Die Puppe“

-

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/nsregime/innenpolitik/rassenpolitik.html

-

https://rp-online.de/sport/olympiasommer/historie/olympia-1936-die-propaganda-spielevon-adolf-hitler_aid-18197615
Paul Celan, Todesfuge

-

-

-

6. Niemals
vergessen
15 timer

Forløb om ”Vergangenheitsbewältigung”
https://niemalsvergessen.systime.dk/
Wolfskinder, Dokumentarprogram
Arno Surminski, Schneetreiben im Juli
Louise Rinser, Die rote Katze

-

-

-

7.Das
moderne
Theater

Brecht Die Dreigroschenoper (uddrag)
Das epische Theater (samspil med dramaprojekt)
Max Frisch - Andorra

-

- søge og anvende
relevant tysksproget
materiale på
internettet
At arbejde med
plakater og film som
medie
at træne
tekstforståelse
analyse og
fortolkning
tilegne sig
grundlæggende
viden om historiske
forhold
at øve mundtlige
præsentationsformer
og styrke
kommunikative
kompetencer
at træne
tekstforståelse
analyse og
fortolkning,
redegøre på tysk for
historiske og
samfundsmæssige
forhold i Tyskland
efter 1945
at styrke elevernes
kommunikative
kompetencer

Drama som genre
Redegøre på tysk for
studerede emner

20 timer

Dürrenmatt – der Besuch der alten Dame, udvalgte
skuespil i uddrag
Zeitgenössisches Theater was wird auf deutschen Bühnen
gespielt? Elevpræsentationer

-

-

Behandle
problemstillinger i
samarbejde med
andre fag
Søge og anvende
relevant tysksproget
materiale på
internettet

