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Undervisningsplan for detail-, handel- og event-
uddannelsen med grundfaget TYSK C 

 

Undervisningen fokuserer på mundtlighed og på at fremme den enkelte elevs lyst til at formulere sig 

på tysk. Eleverne skal gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnå viden og færdigheder 

inden for overordnede kompetenceområder: 

1. Vi skal lære at forstå og tale tysk. 

2. Vi skal lære at forstå den tyske kultur og historie. 

3. Vi skal lære at kommunikere med tyskere i forskellige situationer både skriftligt og mundtligt, 

særligt erhvervskommunikation) 
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Side 1 

Tysk C 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  D E T A I L - ,  H A N D E L -  O G  E V E N T -
U D D A N N E L S E N  M E D  G R U N D F A G E T  T Y S K  C  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Landeskunde 

Indhold Kernestof 

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter At forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige 
emner. og forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 
alsidige og varierede emner, kunne redegøre mundtligt for og 
forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper, 
kunne anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation 
og lyd, til at kommunikere. vælge hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer drage sammenligninger mellem egen 
kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle. 

Berørte kernestofområder • Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

• Samfund og kultur 

Væsentlige arbejdsformer Undervisningsformerne er et mix af klasseundervisning, pararbejde, 
gruppearbejde, fremlæggelse og individuelt arbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med tyske 
virksomheder   

 

  

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elev fordybelse 

1 Landeskunde   

2 Kultur   

3 Tysk virksomhedsforståelse   

4 Den individuelle opgave   

5 Werbeanalyse   

    

    

I alt Anvendt undervisningstid   
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Undervisningsforløb 2 Grammatik 

Indhold iBogen Tysk basisgrammatik https://tyskbasis.systime.dk/ 
- Ordklasser 
- Sætningsled 
- Substantiver og artikler 

iBogen Tysk du kan tale https://tysktale.systime.dk/ 
Udleveret kompendie 

Omfang 40% af undervisningen 

Særlig fokuspunkter At eleverne får forståelse af grammatik så de kan udtrykke sig 
skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog. 
At eleverne kan anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion. 

Berørte kernestofområder • Nævn hvilke kernestofområder der er i spil 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, samt individuelt arbejde  

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med tyske 
virksomheder   

 

Undervisningsforløb 3 Tysk virksomhedsforståelse  

Indhold Ibogen: Tysk virksomhedsforståelse  
https://tyskvirksomhed.systime.dk/  
- Kulturforskelle  
- Forretningsbreve – sådan!  

Omfang 10 % af undervisningen 

Særlig fokuspunkter - Skriftlig kommunikation  
- Kulturforståelse  
- Arbejde med det merkantile fagområde  

Berørte kernestofområder • Nævn hvilke kernestofområder der er i spil 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, samt individuelt arbejde  

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med tyske 
virksomheder   

 

Undervisningsforløb 4 Den individuelle opgave  

Indhold Eleverne har arbejdet selvstændigt med deres individuelle projekt, 
som skal bruges til eksamen.  
Eleverne fik til opgave at arbejde med et erhvervsfagligt tema på 
tysk.  
De har udarbejdet en synopsis og har selv valgt, hvad de vil arbejde 
med  

Omfang 5 % af undervisningen 

Særlig fokuspunkter Arbejde med mundtlig redegørelse  
Arbejde med evnen til at formulere og udtrykke sig på fremmedsprog 
såvel mundtligt som skriftligt.  
Arbejde med skriftlig og mundtlig formidling på fremmedsprog.  
Analyse og perspektivering  

Berørte kernestofområder • Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

Væsentlige arbejdsformer individuelt arbejde, skriftligt arbejde  

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med tyske 
virksomheder   

 

https://tyskbasis.systime.dk/
https://tysktale.systime.dk/
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Undervisningsforløb 5 Werbeanalyse  

Indhold ”Werbeanalyse” fra Ibogen: ”Dein Deutschland”, Systime  
https://dd.systime.dk/index.php?id=140  
o Die Zielgruppe  
o Das Minerva-Modell  
o Forskellige reklameeksempler fra dette kapitel  
- AIDA-modellen  
o http://www.wirtschafts-lehre.de/aida-modell.html  
o https://www.markenprofil.com/wie-werbung-wirksam-wird-das-
aida-modell/  
 
Billeder af reklamer, som eleverne selv har fundet  

Omfang 5 % af undervisningen 

Særlig fokuspunkter Arbejde med mundtlig redegørelse  
Arbejde med evnen til at formulere og udtrykke sig på fremmedsprog 
såvel mundtligt som skriftligt.  
Arbejde med skriftlig og mundtlig formidling på fremmedsprog.  
Træning af ordforråd fx vha. glosetræning.  
Analyse og perspektivering  

Berørte kernestofområder • Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold 

Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, pararbejde, 
skriftligt arbejde  

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt med tyske 
virksomheder   

 

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Erhvervsfaglige og 
erhvervsmæssige 
forhold 

Tekster, der omhandler og kommunikerer om erhvervsfaglige og 
erhvervsmæssige forhold, med relevans for den uddannelse eller det 
erhvervsfaglige hovedområde, som eleven har valgt  

Samfund og kultur Tekster, der afspejler kulturelle forskelle og ligheder mellem egen og 
andres kultur på jobbet, i samfundslivet eller i personlige sammenhænge 

Almene og personlige 
forhold 

Tekster, der afspejler samfundsmæssige, almene eller personlige forhold. 

  

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

 Kernestof og supplerende stof vælges med relevans for elevens 
uddannelse og erhverv og så det udvikler elevens almene og 
erhvervsfaglige kompetencer. 

 Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger 
med udgangspunkt i elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og 
fagretning. 
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 Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den 
pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt 
omfang. 

  

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

Induktiv og/eller deduktiv undervisning. Elevernes mulighed for eksperimenter, for at udvikle eleverne 

kreativitet og innovative kompetencer. Skriftlig/mundtlig. Arbejdsform. Inddragelse af IT. Inddragelse af 

motion og bevægelse. Eventuelt samspil med andre fag. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 
Hvordan anvendes IT i undervisningen og hvad er formålet? 

EVALUERING 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i 

forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. Helhedsvurdering? Eller er der vægtning af de forskellige 

opgaver. Der lægges i faget op til løbende evaluering af elevernes arbejde i såvel portfolio/projekt som 

i den daglige undervisning. Ved evaluering af den daglige undervisning kan skriftlige prøver og tests 

inddrages for at evaluere elevernes faglige udbytte. Der foretages en midtvejsevaluering med fokus på 

at vejlede eleven til en forbedring af fagets metode og teori og fastholdelse i uddannelsen, fordi Dansk-

faget indgår som en vægtning af den samlede beståelseskarakter for uddannelsen. 

Elevernes mundlige færdigheder vægtest mest. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 

Dokumentation - det vi taler ud fra. I dette tilfælde en præsentationsportfolio. 

Elevens besvarelse af caseopgaverne og de stillede ukendte spørgsmål. Elevens skriftlige besvarelse 

indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. BESLUT om der skal stilles 3 eller flere og eventuelt hvordan 

spørgsmål kan stilles for karakteren 02, 4, 7, 10, 12 - kan være farligt. DRØFT i faggruppen. 

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 

Det vi ser på! Elevens mundtlige præstation ved prøven. Der kan indgå materiale udarbejdet af eleven i 

forbindelse med en opgaveløsning på caseundervisningsdagen. Elevens skriftlige arbejde skal ikke indgå 

som bedømmelsesgrundlag, kun den mundtlige præstation. BESLUT om der skal indgå elevarbejde i 

caseopgaven. 

BEDØMMELSESKRITERIER 

Tegn på opfyldelse af de faglige mål - henvis til fagbilaget. 

Det væsentligste, med fokus på den erhvervsrettede kompetence… (kan eventuelt oversættes til 

elevsprog). Lav gerne en prioritering. 

Kommenterede [JV(-U-S-L1]: Hvordan evalueres og hvilken 
progression skal beskrives. Elevens refleksion noteres i elevens 
uddannelsesplan. 
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1) Eleven anvender og reflekterer over kommunikationsmodeller og fortolkning både i almene og 
erhvervsfaglige sammenhænge 

2) Eleven demonstrerer i sine fremlæggelser og besvarelser, at eleven har arbejdet selvstændigt, 
struktureret og reflekteret 

3) Eleven formulerer sig sproglig korrekt, reflekteret og situationsbestemt 
4) Eleven læser, kan forstå, fortolke og vurdere tekster ud fra forskellige perspektiver 
5) Eleven går i dialog om og kan bedømme korrekt anvendelse af sprogbrug og sproglige normer 

både i almene og erhvervsfaglige sammenhænge 
6) Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og multimodale 

tekster og kan reflektere, diskutere og bedømme disse genrer 


