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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Trends und Perspektiven – der Weg in eine nachhaltigere Welt 

Uddannelsessted: Det Blå Gymnasium Tønder Undervisningstimer i klokketimer: 20 

Uddannelse:  HHX Verdensmål: alle 

Fag: Tysk Forløbsnummer: Toha_HHX_Ty_A_057 

Niveau:  A 3. årgang Underviser: Anette Okholm 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
 
Undervisningsforløbet ”Trends und Perspektiven – der Weg in eine nachhaltigere Welt” 

beskæftiger sig med emnet bæredygtighed i forhold til de 17 verdensmål. Ved at arbejde med 

forskellige tekster skal de studerende forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad betyder 

bæredygtighed? Hvordan implementeres bæredygtighed? Hvilke lokale og globale initiativer i 

forhold til en mere bæredygtig verden findes der? Hvad kan den enkelte gøre for et mere 

bæredygtigt miljø? Hvordan hænger de enkelte aspekter af bæredygtighed sammen med de 17 

verdensmål?  

Derudover blev der i forbindelse med forløbet udviklet et undervisningsmateriale til danske elever, 

som arbejder med bæredygtighed i byen Hamborg. 

I det store og hele er denne undervisningsenhed relateret til alle verdens mål, da de enkelte 

verdensmål konstant er forbundet med de tekster, der skal arbejdes med.   

 

 

INDHOLD  

 
„Was bedeutet Nachhaltigkeit“?, 
auf: https://www.youtube.com/watch?v=hcAju5dqTQ4&feature=emb_err_woyt 
 

Leubecher, Marcel u. Meyer, Simone: Mhmmm. Lecker, Müll, in: Genau.  Gyldendal, 2018. S. 128-
30 
 
„Die 17 Weltziele“,: https://nordicwaste.dk/fns-17-verdensmaal/?lang=de 
 
Hecking, Mirjam: ”Meins ist auch deins“, in: Genau. Gyldendal, 2018, S. 107-109 
 
Sido: „Astronaut“, auf: https://www.youtube.com/watch?v=pFoTykKIP1k 
 
„Warum die Textilindustrie Mensch und Umwelt schadet“, auf: https://www.quarks.de/ 

 

Caseaufgabe 1: Nachhaltigkeit in der Stadt Hamburg.  

Entwicklung von Unterrichtsmaterial zur Umweltrallye in Hamburg.  

https://www.entdeckerrouten.org/umweltrallye-hamburg/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hcAju5dqTQ4&feature=emb_err_woyt
https://nordicwaste.dk/fns-17-verdensmaal/?lang=de
https://www.youtube.com/watch?v=pFoTykKIP1k
https://www.quarks.de/
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Caseaufgabe 2: Wie geht die deutsche Textilindustrie mit Nachhaltigkeit um? 

Schülerpräsentationen am Beispiel von verschiedenen Firmen. (Firmenprofil, Wie geht die Firma 

mit Nachhaltigkeit um? Wie kommuniziert die Firma das Thema Nachhaltigkeit) 

 
 

FAGLIGE MÅL  

- forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier 
- læse og forstå 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 varieret og nuanceret ordforråd samt 
anvender korrekt morfologi og syntaks 

-  føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nuanceret 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 varieret ordforråd og relevante faste vendinger og udtryk  

- udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et nuanceret 
ordforråd og med sikkerhed i ortografi, morfologi og syntaks 

- på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som 
ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse 

- anvende en grundig viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier 
samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, samfunds- og 
erhvervsforhold i andre lande 

 

ANDET 
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