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Denna lektion är hämtad från Språkvägen för sfi kurs C av Caroline Söderqvist och Ulrika 
Ekblad. 

Språkvägen är ett läromedel med en metod som utgår från talet. Det har en tydlig och 
strukturerad arbetsgång med ett rikt bildmaterial.   

Under denna lektion får dina elever: 

•       lyssna  

•       tala 

•      skriva 

•       läsa  

 

 

 

Förslag på arbetsgång/introduktion till lektionen 

I år är det 25 år sedan Berlinmuren revs. Här är en text om murens historia. 

1. Du som lärare återberättar texten från s. 49 med egna ord. Skriv inte ord på tavlan  
           utan låt eleverna fokusera på att lyssna och följa med i bildtankekartan på s. 47 

2. Låt eleverna svara på muntligt frågorna s. 46, i par eller grupp. 

3. Låt dem själva berätta om Berlinmuren med stöd av bildtankekartan. 

4. På s. 48 får de muntligen sätta ord på sina egna erfarenheter och lite ordkunskap. 

5. Dela ut ordlistan (LH s. 68) och läs uttalsspalten tillsammans innan de skriver. 

6. Repetera ev. substantiv i singular och plural och bestämd och obestämd form innan       
           du delar u en av grammatikövningarna (LH s. 76) . 

7. När eleverna har ett bra uttal och förståelse för orden kan de få lyssna på texten (se  
           Sanomautbildnings hemsida under Språkvägen)och sedan läsa den i par.  
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Berlinmuren
Lyssna
Lyssna på din lärare som berättar om Berlinmuren.

Prata 
Svara på frågorna. 

1 När var andra världskriget?

2 Hur delades Tyskland upp efter kriget? 

3 Vilket land kontrollerade Östtyskland?

4 Vilka länder kontrollerade Västtyskland?

5 Låg Berlin i Öst- eller Västtyskland?

6 Hur delades Berlin upp efter kriget?

7 Varför	fl	ydde	människor	till	Västtyskland?	
8 Varför byggdes Berlinmuren?

9 Var byggdes Berlinmuren?

10 Hur	försökte	människor	fl	y	över	muren?
11 När revs muren?

12 Varför revs muren?

 Berätta om Berlinmuren med hjälp av tankekartan.

A

B

Kapitel 5
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Samtala
Berätta för varandra.

1 Läste du om Berlinmuren när du gick i skolan?

2 Från	vilka	länder	fl	yr	människor	idag?	Varför	fl	yr	de?
3 Vad betyder orden?

C

fl yr

fl yger

fl yttar

Kapitel 5

4 Vad heter orden i preteritum och perfekt?
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Berlinmuren
Mellan 1939 och 1945 var det krig i 
världen. Det kallas andra världskriget. 
Efter kriget delade man Tyskland i två 
delar, Östtyskland och Västtyskland. 
Sovjetunionen kontrollerade Östtyskland. 
Storbritannien, Frankrike och USA 
kontrollerade Västtyskland.

Tysklands huvudstad Berlin låg mitt i Östtyskland. Man 
delade också Berlin i öst och väst. Människor kunde 
passera fritt mellan de två delarna. Många bodde i 
Östberlin men jobbade i Västberlin.

Det fanns skillnader mellan Öst- och Västtyskland. 
Västtyskland var en demokrati, hade bättre ekonomi och 
fler jobb. Eftersom gränsen mellan Östberlin och Västberlin 
var öppen flydde många människor till väst. Under 
sommaren 1961 flydde fler och fler människor. Ibland 
flydde 5 000 människor över gränsen på en enda dag.

Ledningen i Östtyskland ville stoppa flykten. Natten 
mellan den 12 och 13 augusti började 14 500 östtyska 
soldater, poliser och arbetare bygga en mur och sätta 
upp taggtråd runt Västberlin. Människor vaknade på 
morgonen och kunde inte gå till sina jobb eller besöka 
sina vänner på andra sidan staden. Många människor 
försökte fly över muren trots att det var livsfarligt. En 
familj flög över muren i en luftballong, men de flesta 
grävde en tunnel under muren. 

I slutet av 80-talet demonstrerade många människor för 
demokrati i flera östtyska städer. Det blev också lättare 
att fly över gränsen till Ungern. Flera hundra tusen 
människor flydde. Östtysklands ledning hade svårt att 
kontrollera situationen så de rev muren 1989.

Tysklands huvudstad Berlin låg mitt i Östtyskland. Man 
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• Översätt orden till ditt språk.
• Öva uttalet med din lärare.
• Skriv orden två gånger.

Ord Översättning Uttal Skriv 

ett krig krig

ett världskrig världs  krig

Tyskland Tysk  land

delar de  lar

en del del

kontrollerar kon  troll  e  rar

öst öst

väst väst

en demokrati de  mo  kra  ti

en gräns gräns

flyr flyr

en flykt flykt

en mur mur

sätter upp sätt  er upp

en taggtråd tagg  tråd

livsfarligt livs  far  ligt

en luftballong luft  ball  ong

gräver grä  ver

en tunnel tunn  el

demonstrerar de  mon  stre  rar

en situation si  tu  a  tion

Ordlista

ett krig ett världskrig

Tyskland delar

en del kontrollerar

öst väst

demokrati en gräns

flyr en flykt

en mur sätter upp

en taggtråd livsfarligt

en luftballong gräver

en tunnel demonstrerar

en situation en huvudstad 

Ordkort

Kapitel 5 – Berlinmuren
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E Substantiv    Språkvägen s. 184-186   

Skriv substantiven i singular eller plural.

Exempel: ett krig flera krig

1 ____________________________ flera gränser

2 ____________________________ flera somrar

3 en dag ____________________________

4 ____________________________ flera murar

5 ____________________________ flera huvudstäder

Skriv substantiven i bestämd eller obestämd form.

Exempel: 

(en huvudstad) Tysklands _______________________ heter Berlin.  

 ____________________________ var förr delad i två delar.

6 (ett krig) Efter ________________ delade man Tyskland i två delar.

7 (en gräns)  ________________ mellan Öst- och Västberlin var öppen  

 före 1961.

8 (en sommar) Under _____________________1961 flydde tusentals människor.

9 (en dag)  Ibland flydde 5 000 människor under en enda ______________ 

10 (en mur)  1961 byggdes en _________________ runt Västberlin. Många  

 människor försökte fly över ________________.

huvudstad

Huvudstaden
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