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tvWir in Berlin

FRÅN: år 9 (svensktextad version: år 8, steg 2)
SPRÅKNIVÅ: medel
TV:  4 x 15 min och 4 x 5 min
AV-NR: se sändningsschema sid 24 
ARBETSBLAD/PROGRAMMANUS: www.ur.se/tyska
ELEVHÄFTET: sid 22-45

Defne, Nina, Anatol, Nastia och Gregor är fem av 
huvudpersonerna i höstens egenproducerade tv-sats-
ning ”Wir in Berlin”. I totalt åtta program lär vi känna  ett 
tiotal ungdomar som alla tar oss med genom sina favo-
ritkvarter i Berlin. Vi träffar deras kompisar, fl ick-/pojk-
vänner och föräldrar. Vi hänger med på lägenhetsjakt, 
på disco, konsert och till skolan. Serien är en färgstark 
resa genom en ungdomlig världsstad som sjuder av liv. 
Programmen sänds både svensktextade och tysktex-
tade.
 
Syfte
• Eleverna ska möta Berlin på ett trevligt och intresseväckande 

sätt.
• Eleverna ska få insikt om hur några ungdomar bor och lever 

i Berlin.
• Eleverna ska få kunskap om staden Berlin.
• Eleverna ska möta ett autentiskt språk. 

Så här kan du använda programmen
Serien består av 4 program à 15 minuter och 4 program à 5 
minuter. 
I elevhäftet fi nns till alla programmen en presentation av respek-
tive huvudperson samt bilder och texter som hör till det aktuella 
programmet. Vi rekommenderar att eleverna tar del av texterna 
som presenterar de tyska ungdomarna innan de ser programmen, 
faktatexterna kan sparas till efter programmet.
Som inledning till serien ”Wir in Berlin” hittar ni i elevhäftet på 
sidan 22-25 en introduktionstext till staden Berlin och ett uppslag 
med  en karta och sevärdheter. Där kan ni också se var i Berlin 
alla ungdomarna bor.
Texter till sevärdheterna fi nns på arbetsblad.
Till varje 15-minutersprogram fi nns bland annat ett omfattande 
”basarbetsblad” med frågor och arbetsuppgifter. Dessa fi nns 
både på tyska och på svenska. På så sätt kan man använda 
programmen tidigt i tyskundervisningen. 
Arbetsuppgifterna är indelade i sex kategorier: 
Gemensamma frågor: Dessa frågor återkommer till varje 
program.
Innehållsfrågor: Dessa är relativt enkla och passar även 
nybörjare.
Skrivuppgifter: Här fi nns uppgifter av varierande slag.
Diskussionsfrågor: Dessa förslag anknyter till något i pro-
grammet.
Temauppgifter: Här har vi tänkt att man kan integrera fl era 
skolämnen för att lösa uppgifterna.

J: Denna kategori har vi valt att kalla ”smiley” för att uppgifterna 
är lättsamma och roliga!

Till varje 5-minutersprogram fi nns bland annat ett arbetsblad med 
en lite större uppgift som anknyter till programmets tema.
På separat arbetsblad fi nns en slutuppgift där eleverna får möjlig-
het att planera en resa till Berlin!
Nedan kan ni läsa om programmens innehåll. Här fi nns också en 
översikt över de texter och uppgifter som fi nns till programmen i 
elevhäftet respektive på arbetsblad. Välj de texter och uppgifter 
som passar dig och dina elever. 

Defne aus 
Wilmersdorf  15 MIN

Innehållsdeklaration
Defne presenterar sig. Defne hos sångpedagogen. Defne och 
kompisar gör sig i ordning för kvällens disco besök och åker 
tunnelbana till 2Be Club. Defne läser bostadsannonser tillsam-
mans med pojkvännen Johannes, berättar om Berlin, tar oss 
med till Bergmannstraße i Kreuzberg och tittar på en lägenhet 
i Schöneberg tillsammans med kompisen Vera. Möter pappan, 
som är lärare i Neukölln och strosar runt där tillsammans med 
honom. Hemma hos Defne: Hon spelar piano och sjunger, 
pappan lagar mat i köket. Defne berättar om vad som är viktigt 
för henne i livet.
1. Presentationstexter av Defne –    

elevhäftet sidan 26
2. Faktatext: Berlin isst und trinkt – 
 elevhäftet sidan 27
3. Faktatext: Auf Zimmersuche? – 
 elevhäftet sidan 28
4. Faktatext: Shoppen in Berlin – 
 elevhäftet sidan 29
5. Frågor och arbetsuppgifter till programmet på tyska – ar-

betsblad 
6. Frågor och arbetsuppgifter till programmet på svenska 

– arbetsblad 
7. Glosor till programmet – arbetsblad 
8. Tankekarta – arbetsblad. Denna kan användas för att be-

skriva Defne eller för att kunna återge programmet. Mallen 
kan användas till samtliga program.

9. „Wer bist du?“ – arbetsblad. Här får eleverna hjälp med 
ord för att kunna göra en personbeskrivning på tyska.

10. „Wohnungssuche auf Deutsch“ –  arbetsblad med upp-
gift 

www.ur.se/berlin: Presentation av Defne på svenska. ”Steckbrief” 
på tyska. Länk till Defnes favoritställe 2Be Club. 



Lärarinformation
till programmen

2005/06

Anatol aus 
Charlottenburg  15 MIN

Innehållsdeklaration
Anatol presenterar sig och vi ser hans rum med ”ministudion”. 
Doris, Anatols mamma, beskriver honom och berättar att hon 
ibland måste fl y till biblioteket när sonen och hans kompisar spelar 
in musik. Anatol berättar om hur det är att bo i Charlottenburg, 
går på loppmarknaden i  Friedrichshain tillsammans med en 
kompis, de berättar också om Friedrichshain. 
Doris, som blev ”utslängd”  från DDR som student, visar sin Sta-
siakt och tar oss med till före detta Stasifängelset ”Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen“.
Anatol berättar om hur ungdomar i dag tänker om Öst-/ Västber-
lin. Till sist följer vi med till ungdomsklubben ”Die weiße Rose“, 
där Anatols band ARET har konsert.

1. Presentationstexter av Anatol – 
 elevhäftet sidan 30
2. Faktatext: Doris – Anatols Mutter – 
 elevhäftet sidan 32
3. Faktatext: Berlin – heimliche Musikhauptstadt – 
 elevhäftet sidan 33
4. Frågor och arbetsuppgifter till programmet på tyska – ar-

betsblad 
5. Frågor och arbetsuppgifter till programmet på svenska 

– arbetsblad 
6. Glosor till programmet – arbetsblad 
7. Steckbrief – arbetsblad
 Eleverna kan här beskriva sig själva. 
8. Faktatext om Stasi och Wolf Biermann – arbetsblad. Om 

ni väljer att jobba med temauppgiften som handlar om DDR 
så kan den här faktatexten vara till hjälp, liksom texterna till 
”Ramp auf Deutsch” (elevhäftet sidan 46-49) och arbetsbla-
den till dessa program.

www.ur.se/berlin: Presentation av Anatol på svenska. ”Steck-
brief” på tyska. Länk till ARET:s hemsida (Anatols band). 

Nina aus Kreuzberg   
15 MIN

Innehållsdeklaration
Nina visar Kottbusser Tor i Kreuzberg. Hon köper ”Ayram”, en 
turkisk specialitet. Vi följer med till mammans second-hand affär. 
Nina berättar om sig själv. Vid East Side Gallery (en bevarad del 
av Berlinmuren) träffar vi Ninas pojkvän Stefan. Han berättar om 
Nina. De visar oss Checkpoint Charlie och Brandenburger Tor. 
Nina och hennes syster Linda, 7 år, åker tunnelbana. Nina visar 
oss sin våning och sina fi skar. Nina visar oss runt i kulturhuset 
Podewil, där hon gör praktik. Sedan blir det grillkväll på balkongen 
med Ninas familj. Vi hör Stefans födelsedagslåt till Nina. Och 
sist Stefan om sina framtidsdrömmar med Nina.

1.  Presentationstexter av Nina – 
 elevhäftet sidan 34
2.  Presentationstext av Ninas pojkvän Stefan – 
 elevhäftet sidan 36
3.  Faktatext: Metropole Berlin – 
 elevhäftet sidan 35-36
4.  Faktatext: Die Berliner Mauer – 
 elevhäftet sidan 37
5.  Frågor och arbetsuppgifter till programmet på tyska – ar-

betsblad 
6.  Frågor och arbetsuppgifter till programmet på svenska 

– arbetsblad 
7.  Glosor till programmet – arbetsblad 
www.ur.se/berlin: Presentationer av Nina och Stefan på svens-
ka. ”Steckbrief” på tyska. Länk till en tysk sajt om ”Kois” (Ninas 
dyra fiskar). Videoklipp där Stefan berättar om inspelningen av 
födelsedagsrappen. Nina spelar låten.

Nina aus Kreuzberg   
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Nastia und Gregor 
aus Köpenick 15 MIN

Innehållsdeklaration
Vi möter Nastia i tandläkarstolen. Gregor visar oss sin och Nastias 
skola. Nastia beskriver Gregor, visar oss Fernsehturm och det 
östberlinska kultfenomenet ”Ampelmännchen” (”Herr Gårman”). 
Han har hatt i östra Berlin! Gregor beskriver Nastia. Nastia och 
kompisen Julia åker tunnelbana till Kurfürstendamm. Gregor 
berättar mer om vardagen i skolan. På hemvägen får han och 
kompisarna ett specialerbjudande om billig ”Döner”.
Nastia och Julia sitter gärna på trappan vid Gedächt niskirche och 
tittar på folk – och hundar. På hemvägen ser vi fl ickorna vid en 
stor tunnelbanekarta. Gregor visar familjens våning i Köpenick 
och Nastia hur hon bor i en annan del av Köpenick. Nastia och 
Gregor berättar om sin relation till varandra.

1.  Presentationstexter av Nastia och Gregor –
 elevhäftet sidan 38-39
2.  Faktatext: Schulalltag – elevhäftet sidan 39-40
3. Faktatext: Unterwegs in Berlin – 
 elevhäftet sidan 40-41
4.  Faktatext: Hunde mit Dreadlocks – 
 elevhäftet sidan 41
5.  Frågor och arbetsuppgifter till programmet på tyska 

– arbetsblad 
6.  Frågor och arbetsuppgifter till programmet på svenska 

– arbetsblad 
7.  Glosor till programmet – arbetsblad 
8.  Faktatext: Schule in Deutschland – arbetsblad. Om det 

tyska skolsystemet.
9. „Was ist dein Traumberuf?“ – arbetsblad. Här får eleverna 

möjlighet att lära sig olika yrken på tyska.
10. Karta över ”S- +U-Bahn-Netz” – arbetsblad 
www.ur.se/berlin: Presentationer av Nastia och Gregor på 
svenska.”Steckbrief” på tyska. Länk till en tysk sajt med en enkel 
hundquiz. Länk till en tysk hemsida om Gregors hobby ”Hacky Sack” 
(spelas på skolgården i programmet).

 

Kung-Fu mit Yann  
5 MIN

Innehållsdeklaration
Vi träffar Yann på  ”Kung Fu Akademy”. Han presenterar sig 
och sin familj, berättar om sin träning och vad som inspirerade 
honom att börja med denna sport. Tar oss sedan med hem till 
sig, presenterar pappan och visar stolt upp autografen från 
Jackie Chan. Visar också sitt rum med affi scher och pokaler 
från lyckade tävlingar.

1.  Presentationstext av Yann  – elevhäftet sid 42
2.  Faktatext: Kampfsport in Berlin – 
 elevhäftet sid 42
3.  Arbetsuppgift  till programmet – arbetsblad. Här får 

eleverna chansen att arbeta med temat sport. 
4.  Glosor till programmet – arbetsblad 

www.ur.se/berlin: Presentation av Yann på svenska. ”Steckbrief” 
på tyska. Länk till ett Jackie Chan-test på tyska. Videoklipp där Yann 
visar runt hemma hos sig.

Nastia und Gregor 
15 MIN

Kung-Fu mit Yann  
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Headspin mit Frieda 
5 MIN

Innehållsdeklaration
Kort presentation av Frieda. Hon packar sin väska inför träningen, 
berättar om Breakdance och hur hon själv blev intresserad. Vi ser 
lite av hennes gata och affärer där hon bor. Frieda på träning med 
en massa killar. Hon berättar om killarnas inställning till henne 
och om hur det gick för hennes ”crew” i VM i Breakdance. Sist 
ett par bilder från ett framträdande på Grips-Theater.

1.  Presentationstext av Frieda  – 
 elevhäftet sid 43
2.  Faktatext: Breakdance in Berlin – 
 elevhäftet sid 43
3.  Arbetsuppgift  till programmet – arbetsblad 
 Här får eleverna chansen att packa en väska – på tyska! 
4.  Glosor till programmet – arbetsblad 

www.ur.se/berlin: Presentation av Frieda på svenska. ”Steckbrief” 
på tyska. Länk till Friedas dansgrupps ”Dirty Mamas” hemsida. 
Videoklipp hemma hos Frieda.

Markus + Natascha = 
Liebe 5 MIN

Innehållsdeklaration
Markus och Natascha äter glass. Markus presenterar sig och 
sin fl ickvän. De berättar växelvis om sin relation. Markus om vad 
kärlek betyder för honom. Natascha beskriver Markus.

1.  Presentationstext av Markus  – 
 elevhäftet sid 44
2.  Citat ur programmet – elevhäftet sid 44
3.  Arbetsuppgift  till programmet – arbetsblad
 Här är det kärlek som gäller. Eleverna får välja mellan några 

olika uppgifter.
4. Glosor till programmet – arbetsblad 
www.ur.se/berlin: Presentation av Markus på svenska. ”Steckbrief” 
på tyska. Videoklipp där Markus sjunger en egen låt.

On air mit 
Boussa 5 MIN

Innehållsdeklaration
Hela programmet utspelar sig på radiostationen KISS FM. 
Boussa talar omväxlande med oss och omväxlande med sina 
lyssnare. Hon berättar om programutbudet, lyssnarna och om 
sig själv. Vi ser kolleger, bland annat favoritkollegan Basty.

1. Presentationstext av Boussa  – elevhäftet sid 45
2.  Faktatext: Radio in Berlin – elevhäftet sid 45
3.  Arbetsuppgift till programmet – arbetsblad. Här får 

eleverna chansen att göra ett eget radioprogram. 
4.  Glosor till programmet – arbetsblad 

www.ur.se/berlin: Presentation av Boussa på svenska. ”Steck-
brief” på tyska. Länk till KISS FM:s hemsida (där det går att höra 
kanalen live!). Videoklipp där Boussas kollega Basty läser högt ur 
en upphittad dagbok.

www.ur.se/berlin
Till projektet fi nns en egen webbplats! Där presenteras alla ung-
domarna – på svenska.  För den som använder de svensktextade 
versionerna av programmen fi nns här chansen att på svenska 
låta eleverna  lära  känna de tyska ungdomarna, innan de tittar på 
programmen. För den som vill se och höra mer fi nns här videoklipp 
med extramaterial. Här fi nns också ett spel där eleverna kan testa 
sina Berlinkunskaper genom att så snabbt som möjligt göra ett 
fotoalbum. Det gäller att klistra in bilder på sevärdheter vid rätt 
rubrik. Och så ska en kort kommentar placeras vid rätt bild.

 

Tips
Fyra bra program om Berlin och DDR-tiden:
Ramp auf Deutsch: Berlin 1945-1961, sid 15–16.
Ramp auf Deutsch: Berlin 1961-1989, sid 15–16.
Ramp auf Deutsch: Sport und Propaganda – das Beispiel 
DDR, sid 16–17.
Zonenkinder: Tänk dig att alla miljöer och saker från barndomen 
försvann över en natt. Författaren Jana Hensel berättar om vad 
hon saknar från sin barndom i DDR. (Gy 2004/2005) AV-nr: 
41415 ra5

C R E D I T S
Research: Ulrika Koch
Foto/ljud: Fredrik Wenzel
Projektassistent, webbskribent: Angelica Israelsson
Projektledare/reporter: Kristina Blidberg
Producent/redigerare: Peter Rolandsson

Pedadogiskt upplägg: Johan Poppen
Ett varmt tack till tyskeleverna i klass 9 CD på 
Ekenässkolan i Eslöv för fina synpunkter och tips.

Headspin mit Frieda 

Markus + Natascha = 




