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Fag og niveau
Beskrivelse af fagets niveau
(A,B,C), fagets overordnede
formål, indhold og opbygning.
Evt. særlige krav til
forudsætninger for at kunne
følge faget.

Tysk B
Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag.
Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse
af samfundsmæssige og historiske forhold.
Et overordnet formål er at opnå kompetence til at kommunikere, dvs.
føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk.
Herudover lægges der vægt på indsigt i kulturelle, historiske og
samfundsmæssige forhold samt forståelse af litteratur. Det forudsættes
at du har haft tysk på C-niveau og derfor har et vist kendskab til tysk.
Fagets kernestof
• Udvalgte sider af de tysksprogede landes kultur, historie og
samfundsforhold.
• Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945. Dog skal der i
mindst ét af emnerne indgå tysksproget tekst fra før 1945.
• Et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster. Der skal indgå
tekster fra de seneste 10 år.
• Grundlæggende ordforråd og grammatik.
Fjernundervisning på tysk B-niveau på Randers HF & VUC er tilrettelagt
sådan, at der vil være 6 overordnede emner, som skal læses hen over
forløbet. Emnerne er Liebe, Familie, Märchen, Anderssein, Krimis og Das
geteilte Deutschland. Emnerne vil fordele sig på skoleåret i såkaldte
moduler, hvortil der også vil være mødegange.
Der vil blive tale om i alt 8 moduler (og mødegange), der fordeler sig
således:
1
2
3
4
5
6
7
8

INTRO
LIEBE
FAMILIE
MÄRCHEN
ANDERSSEIN
KRIMIS
DAS GETEILTE DEUTSCHLAND
EKSAMEN: Øvelser til mundtlig eksamen.

Inden for alle emner vil du blive præsenteret for en bred vifte af
materiale. Det kan f.eks. være noveller, artikler, digte, billeder, film og
musikvideoer. Der vil blive tale om mundtlige og skriftlige afleveringer,
der vil relatere til det læste stof sådan at der trænes ordforråd, udtale og
grammatik. Desuden opnås gennem arbejdet den nødvendige
baggrundsviden til perspektivering af teksterne i forbindelse med
eksamen.
Både tekstlæsning, øvelser og afleveringer har til formål at understøtte
de faglige mål, som kort er skitseret ovenfor og som du kan læse mere
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om på HF-bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil55
EKSAMEN
Der er kun mundtlig eksamen.
•

•

•
•

Oversigt over moduler og
emner:
Modul 1

24 timers forberedelse: En ukendt tekst på 6 normalsider skal
analyseres og sættes i perspektiv til et af de læste 6 temaer.
Foregår på tysk.
30 minutters forberedelse umiddelbart før mundtlig eksamen: En
ukendt tekst på 1 normalside skal refereres på dansk. Ordbøger,
elektronisk ordbog og grundbøger må være til rådighed i
forberedelsestiden.
Eksaminationstid: 30 minutter.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

INTRO: Mødegangen her vil være aktiverende og samtidig give dig
redskaber til at løse de opgaver, som du vil bliver stillet overfor i
løbet af året. Du vil her også blive introduceret til de emner, som
du vil komme til at arbejde med.

Modul 2

LIEBE

Modul 3

FAMILIE

Modul 4

MÄRCHEN

Modul 5

ANDERSSEIN

Modul 6

KRIMIS

Modul 7

DAS GETEILTE DEUTSCHLAND

Modul 8

EKSAMEN: Øvelser til mundtlig eksamen.
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