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Türkisch für Anfänger

Diese Arbeitsblätter gibt es:

1. Vokabeln zur Sendung
2. Ideenkiste (auf Deutsch)
3. Türkisch für Anfänger – om serien (på svenska)
4. Basarbetsblad (på svenska)
5. Theater spielen
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1. Vokabeln zur Sendung

das Waisenhaus -er“ hem för föräldralösa barn

die Gnade -n nåd

alle sein vara slut

aus Versehen av misstag

die Enttäuschung -en besvikelse

einem die Beichte abnehmen ta emot någons bikt

eifersüchtig svartsjuk

sich trauen våga

schätzen gissa, antaga
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Drei Fragen
1. Welche neuen Wörter hast du in dieser Folge 

gelernt?
2. Beschreibe eine Szene, die du besonders gut 

findest. Was gefällt dir daran?
3. Nun hast du sechs Folgen von „Türkisch für 

Anfänger“ gesehen. Wie findest du die Serie?

Inhaltsfragen
1. Warum putzt Yağmur die ganze Zeit?
2. Wie versucht Doris, Yağmur zu helfen?
3. Wie findet es Lena, dass Axel und Ching sich 

gut verstehen?
4. Wie reagieren Yağmurs Freundinnen auf ihr 

„Geständnis“ (medgivande)?
5. Warum ist Axel so gern bei Lena?

Teil 6

Türkisch für Anfänger
2. Ideenkiste

Diskussionsfragen
1. Doris versteht, dass Yağmur wegen ihr große 

Probleme hat und versucht, ihr zu helfen.
 a)  Wie findest du das, was sie tut?
 b)  Hast du andere Vorschläge? Was hätte   

 Doris anders machen können?
2. Lena meint, dass Axel keine Zeit mehr für sie 

hat, wenn er eine Freundin hat. Verstehst du 
Lena? Warum?/Warum nicht?

3. Lena sagt: „Mädchen sind kompliziert. Sie  
wissen oft nicht, was sie wollen.“

 a)  Hat sie Recht? 
 b)  Und wie ist es mit Jungs – sind sie genauso       

 kompliziert wie Mädchen?

Theater spielen
Yağmur hat aus Versehen Schweinefleisch geges-
sen und ist völlig verzweifelt. Doris will ihr helfen und 
redet mit ihrer Koranlehrerin ...

Die Szene findest du auf einem anderen Arbeits-
blatt.
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3. Om serien 

Världen faller samman för 16-åriga Lena i Berlin. 
Hennes mor Doris har, efter sju års singelliv, träf-
fat den turkiska kriminalkommissarien Metin. Han 
är hennes stora kärlek och hon vill fl ytta ihop med 
honom. 
 Lena och hennes yngre bror Nils måste därför 
inte bara dela mamman med en ny man, utan också 
komma överens med sina nya syskon. Metin tar 
nämligen med sig två barn in i den multikulturella 
lapptäcksfamiljen: Yağmur, den ”nya systern”, är en 
strängt troende muslim och ”brodern” Cem är en 
wannabe-macho. Han känner sig, som traditionen 
bjuder, ansvarig för Lena. De fyra syskonens olika 
kulturer krockar med varandra. Doris och Metin gör 
sitt bästa för att hålla ihop den kaotiska tysk-tur-
kiska storfamiljen. 
 Men där fi nns också den föräldralösa Axel. Han 
går i terapi hos Doris och blir Lenas klasskamrat. 
Axel söker efter ett familjesammanhang och vill 
ha ett förhållande med Lena. När Cem och Lena 
också börjar utveckla känslor för varandra är kaoset 
fulländat. 
 Följ med familjen Schneider-Öztürk på deras 
irrande och kaosartade väg! Vi visar sex avsnitt av 
den prisbelönta serien ”Türkisch für Anfänger”. 

Persongalleri
Lena berättar om den dagliga fasan i den nya stor-
familjen för sin enda kompis Kati. Hon gör det med 
hjälp av en videokamera – till Amerika!
Nils är Lenas yngre bror. 
Doris är mamma till Lena och Nils. Hon är mycket 
liberal, mycket kaotisk och en riktig nolla i hushållet. 
Cem är en machokille som till varje pris försöker 
dölja sin romantiska sida.
Yağmur är Cems syster och en familjemänniska. 
Hon längtar efter sitt turkiska hemland och saknar 
sin döda mor. Hon tycker att Doris, Nils och Lena är 
bara jobbiga.
Metin är konfl ikträdd och lider därför svårt av alla 
problem i sin nya storfamilj. 
Ching är – ja vem? Och vem vill hon ha: Cem eller 
Axel?
Axel har inga föräldrar längre och vill bli en del av 
familjen Schneider-Öztürk. Och av Lena vill han ha 
mer… 
Costa är Cems bästa vän. 
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4. Basarbetsblad

Avsnitt 6 – med hemligheterna

Lena tror att Axel är förälskad i Ching och att han 
därigenom förråder deras vänskap. Yağmur har 
också problem. Hon har ätit fläskkött av misstag 
och tycker att det är Doris fel. Hela situationen är 
för mycket för Metin, så Doris bestämmer sig för att 
göra något. Men hon gör det bara värre…

Tre frågor
1. Vilka nya ord har du lärt dig i det här avsnittet?
2. Beskriv en scen som du tycker är särskilt bra. 

Vad är det du gillar med scenen? 
3. Nu har du sett sex avsnitt av ”Türkisch für An-

fänger”. Vad tycker du om serien? 

Innehållsfrågor
1. Varför städar Yağmur hela tiden?
2. Hur försöker Doris hjälpa Yağmur?
3. Vad tycker Lena om att Axel och Ching gillar 

varandra? 
4. Hur reagerar Yağmurs vänninor på hennes 

”medgivande“?
5. Varför vill Axel så gärna vara hos Lena? 

Diskussionsfrågor 
1. Doris förstår att hon har orsakat Yağmur stora 

problem, och försöker att hjälpa henne.
 a) Vad tycker du om det hon gör? 
 b) Har du andra förslag?
2. Lena tror inte att Axel har tid för henne när han 

har en tjej. Förstår du henne? Varför/varför inte? 
3. Lena säger: ”Tjejer är komplicerade, de vet ofta 

inte vad de vill.”
 a) Har hon rätt? 
 b) Och hur är det med killar – är de lika   

 komplicerade som tjejer? 

Spela teater
Yağmur har ätit fläskkött av misstag och är helt 
förtvivlad. Doris vill hjälpa henne och pratar med 
hennes koranlärarinna…

Scenen hittar du på ett annat arbetsblad. 
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5. Theater spielen

Yağmur hat aus Versehen Schweinefleisch gegessen und ist völlig verzweifelt. Doris will ihr helfen und redet 
mit ihrer Koranlehrerin ...
Hier sind drei Vorschläge, wie ihr mit der folgenden Szene arbeiten könnt:
1. Lest die Szene mehrere Male mit verteilten Rollen. Spielt sie dann in der Klasse.
2. Spielt die Szene mit eigenen Worten. 
3. Denkt euch eine Fortsetzung aus. Was macht Yağmur, als Güneş zu ihr sagt, sie sei keine Muslima 

mehr?

DORIS: Frau Sismano Oglu, äh, mein Name ist Schneider. Do you speak English?
SISMANO OGLU: Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Die Hausfrauenkurse sind auf den Vormittag 

verlegt.
DORIS: Ich arbeite Vollzeit. Akademikerin. Ich bin mit Metin Öztürk liiert, der Vater von ...
SISMANO OGLU: ... Yağmur. Ah, dann sind Sie also die „teuflische Doris“?
DORIS: Amüsant. Und genau um Yağmur geht es. Yağmur bestraft sich selbst, Frau Sismano 

O... Kann man den Namen übersetzen?
SISMANO OGLU: Sismano Oglu. Frau Fettsack.
DORIS: Ah, im Türkischen klingt das doch besser. Yağmur ist 15. Wenn Sie ihr vielleicht die 

Beichte abnehmen könnten?
SISMANO OGLU: Wir sind keine Katholiken.
DORIS: Sie könnten ja kurz so tun, denn ehrlich gesagt ist Yağmur ziemlich verzweifelt, nur weil 

sie einen Happen Schweinefleisch gegessen hat. Ungewollt.
TÜRKINNEN: (murmeln durcheinander)
SISMANO OGLU: Ich werde die Sache mit Yağmur besprechen.
DORIS: Teşekkür.
SISMANO OGLU: Sie müssen das „r“ rollen. Teşekkürrrr.
DORIS: Teşekkürrrr.

Nach dem Unterricht trifft Yağmur draußen auf die anderen Koranschülerinnen.

GÜNEŞ: Du hast dich immer für was Besseres gehalten. Du hast immer die besten Noten gehabt 
und uns hast du vorgeworfen, wir hätten keine Disziplin mehr.

YAĞMUR: Was tust du? Wenn du eine echte Muslima wärst, dann würdest du mir verzeihen!
GÜNEŞ: Echte Muslima? Du bist keine Muslima mehr, du Streberin!


