Studieplan for 2. HF Tysk B 2019-2022
30.08.2021 - Dr. Olaf C. Nybo

10. kl. 2019/20
3 ugentlige fagtimer = lektioner á 45 min. = 2,25 timer x 35 uger = 78,75 timer
1. hf 2020/21
3 ugentlige fagtimer = lektioner á 45 min. = 2,25 timer x 36 uger = 81 timer
Én periode (1 uge) = 10 timer
2. hf 2021/22
3 ugentlige fagtimer = lektioner á 45 min. = 2,25 timer x 31 uger = 69,75 timer

Kalender
10. Kl.*
2019/20
3 lektioner
ugentligt i
37 uger =
83,25 timer

Emne og
omfang
Tysk – Dansk
Kontrastiv
Wie erleben
Deutsche Dänen
und umgekehrt.

Pensum

Kompetencer

Deutsch-Dänisch Kendskab til det tysk
samfund, land,
kultur.
Lone Holm og
Jenny Gibson:
Wir sind wir. En
Deutsche Kultur
grundbog til
Læse og forstå
Landeskunde i ubearbejdede tyske
Deutsche
gymnasiet og HF. fiktive og nonfiktive
Landeskunde. Die
tekster
16 Bundesländer Materiale fra
nettet
Være i stand til at
udtrykke sig skriftligt
og mundtligt om
Grammatik:
kendte emner på
Verber i alle tider.
tysk
Kongruens.
Bøjning af
(kommunikativ og
substantiver.
global kompetence)
Enkel syntax
Læse, samtale,
oversættelser, frie
opgaver samt
grammatiske
øvelser.

1. Hf
2020-2021

Landeskunde:
Berlin

3 lektioner
ugentligt i
37 uger = 83,25
timer

(fortsætter)
Lone Holm og
Jenny Gibson:
Wir sind wir. En Kendskab til den
grundbog til
tyske
Landeskunde i litteraturhistorie
gymnasiet og HF

Tysk
litteraturhistorie
Én periode på 1 uge Auszüge aus der
deutschen
Film, digte,
= 10 timer
Literatur:
drama og
Literaturgeschichte: prosalitteratur.
Prosa und Gedichte
Oversættelser
samt øvelser
Geschichte:
Die DDR

Grammatik:
Verber i alle tider.
Kongruens.
Bøjning af
substantiver.
Enkel syntax

Litterære
Strømninger og
væsentlige værker

Kendskab til den
tyske historie.
Analysemetoder og
fortolkning.
Være i stand til at
præsentere og
redegøre for kendte
problemstillinger og
kommunikere om
kendte emner på et
nogenlunde
flydende tysk.

Være i stand til at
udtrykke sig skriftligt
som mundtligt om
kendte emner på
engelsk
(kommunikativ,
analytisk og global
kompetence).

2. Hf
2021-2022

Goethe: Das
Märchen

Kurzgeschichten
3 lektioner
ugentligt i
32 uger = 72 timer Gedichte

Arbejde med det
udvidede
tekstbegreb
Kommunikativ
kompetence
(Sprogkompetence:
lytte, tale, læse,
skrive),
karrierekompetence,
global kompetence.

*10. kl.2021/22: Der meritoverføres timer fra 10. kl. til 1. og 2. hf.

