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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 – forløb på e-learning afsluttes juni 2019  

Institution Vestegnen HF og VUC (Albertslund-afdelingen). 

Uddannelse Hf – enkeltfagsbekendtgørelsen (bekendtgørelsen af 2017). 

Fag og niveau Arabisk B – hvor undervisningen har bestået af 100% e-learning + skype ses-

sions efter behov 

Lærer(e) Souzane Høgh  

Hold 7arB1S19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd 

Titel 2 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd  

Titel 3 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd 

Titel 4 Familierelationer-årstid/vejret, basis grammatik samt ordforråd  

Titel 5 Hverdag og hobby, basis grammatik samt ordforråd  

Titel 6 Studier / fremtid, basis grammatik samt ordforråd  

Titel 7 Forberedelse til eksamen med fokus på billedanalyse 

Titel 8 Forberedelse til eksamen med tema Jeg kan lide/jeg kan ikke lide, repetition af grammatik  
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Titel 1 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd 

 

Indhold Anvendt litteratur  

Alif Baa introduction to Arabic Letters and Sounds, 3rd edition  

2010, Georgetown University Press 

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi  

 (Unit 1 -2 -3) 

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med un-

dervisningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. 

 

Omfang 

 

Modul 1 svarer til 15 timers selvstændigt arbejde. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Udtale og genkendelse af de arabiske bogstaver på skrift. 

Skelne bogstaver fra hinanden, sammenskrive og læse simple ord. 

Hilsefraser, præsentation af navn og by.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Aflevering af individuelle lydfiler, hvor gloser indtales, samt skriftlig afle-

vering af grammatikopgaver.  

Der gives feedback i form af lydfil fra underviser. 

Der sendes retteark til de skriftlige afleveringer.  
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Titel 2 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd 

 

Indhold Anvendt litteratur  

Alif Baa introduction to Arabic Letters and Sounds, 3rd edition  

2010, Georgetown University Press 

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi  

 

(Unit 4 -5 -6) 

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med un-

dervisningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. 

 

Omfang 

 

Modul 2 svarer til 30 timers selvstændigt arbejde. 

Særlige fokus-

punkter 

Fortsættelse af modul 1 med fokus på alfabet og lyde 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Udtale og genkendelse af de arabiske bogstaver på skrift. 

Skelne bogstaver fra hinanden, sammenskrive og læse simple ord. 

Hilsefraser del 2, talord, forskellige gloser præsenteres for at forstå gram-

matik omkring hankøn og hunkøn. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Aflevering af 2 individuelle lydfiler, hvor gloser indtales.  

Der gives individuel feedback i form af lydfil fra underviser. 
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Titel 3 Det arabiske alfabet, basis grammatik samt ordforråd 

 

Indhold Anvendt litteratur  

Alif Baa introduction to Arabic Letters and Sounds, 3rd edition  

2010, Georgetown University Press 

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi  

 

(Unit 7 - 8 - 9) 

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med un-

dervisningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. 

 

Omfang 

 

Modul 3 svarer til 20 timers selvstændigt arbejde 

Særlige fokus-

punkter 

Fortsættelse af modul 2 samt afslutte ALIF BAA 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Udtale og genkendelse af de arabiske bogstaver på skrift. 

Skelne bogstaver fra hinanden, sammenskrive og læse simple ord. 

De arabiske lande 

Den bestemte artikel, Idaafa-konstruktion m.m.   

Nye gloser med fokus på at beskrive personer. 

  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Individuelle afleveringer af 1 lydfil med gloser – fokus på udtale. 

Dernæst selv udarbejde sætninger og indtale lydfil.  

Der gives feedback i form af lydfil fra underviser.  

 

 

 

Titel 4 Familierelationer-Årstid-vejret, basis grammatik samt ordforråd 

 

Indhold Ny grundbog anvendes fra modul 4 til og med modul 8  

 

Al Kitaab fii Ta’allum al’Arabiyya with DVD part,  

3rd edition, 2010, Georgetown University Press  

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi 

 

I modul 4 arbejdes der med kapitel 1-2 med fokus på nye gloser og grammatik, som 

kan genkendes i tekst. Teksterne om Maha anvendes som pensum.  

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med undervis-

ningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. Der er udarbejdet oplæsningsvide-

oer, hvor grammatik gennemgås trin for trin. 
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Omfang 

 

Modul 4 svarer til 25 timers selvstændigt arbejde (angivet i Al-Kitaabs forord) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Udtale og genkendelse af nye gloser i kapitel 1-2. 

Skrive teksten, hvori gloserne indgår.  

Anvende gloserne i længere sætninger. 

Producere selvstændige sætninger inspireret af teksterne om Maha. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Individuelle afleveringer af lydfiler hvor gloserne fra kapitel 1-2 i Al-kitab (sva-

rende til siderne 2,3 og 20). 

Individuel skriftlig aflevering af teksterne på side 13, 33, 104, 120 samt 145 så-

ledes at den studerende får lyttet aktivt til teksterne, øvet udtale, læst teksten ef-

ter at have trænet gloser for derefter at skrive teksten.  

Der gives feedback i form af lydfil fra underviser sendt til e-mail.   

 

 

 

 

Titel 5 

 

Hverdag og hobby, basis grammatik samt ordforråd 

Indhold Al Kitaab fii Ta’allum al’Arabiyya with DVD part,  

3rd edition, 2010, Georgetown University Press  

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi 

 

I modul 5 arbejdes der med kapitel 3-4 med fokus på nye gloser og grammatik, 

som kan genkendes i tekst. Teksterne om Maha anvendes som pensum.  

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med undervis-

ningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. Der er udarbejdet oplæsningsvide-

oer, hvor grammatik gennemgås trin for trin. 

 

Omfang 

 

Modul 5 svarer til 25-30 timers selvstændigt arbejde  

(angivet i Al-Kitaabs forord) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Udtale og genkendelse af nye gloser i kapitel 3-4. 

Skrive teksten, hvori gloserne indgår.  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Aflevering af individuelle lydfiler, hvor man både skal læse gloserne høj, men 

også selvstændigt producere arabiske sætninger på skrift og indtale disse.  

Der gives feedback i form af lydfil fra underviser sendt til e-mail.   
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Titel 6 

 

Studier / fremtid, basis grammatik samt ordforråd 

Indhold Al Kitaab fii Ta’allum al’Arabiyya with DVD part,  

3rd edition, 2010, Georgetown University Press  

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi 

 

I modul 6 arbejdes der med kapitel 5-6-7 med fokus på nye gloser og grammatik, som 

kan genkendes i tekst. Teksterne om Maha anvendes som pensum.  

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med undervis-

ningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. Der er udarbejdet oplæsningsvideoer, 

hvor grammatik gennemgås trin for trin.  

 

Omfang 

 

Modul 6 svarer til 25-30 timers selvstændigt arbejde  

(angivet i Al-Kitaabs forord) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Udtale og genkendelse af nye gloser i kapitel 5-6-7. 

Skrive teksten, hvori gloserne indgår.  

Lytte til gloser, udtale højt 2-3 gange, skrive gloserne ned, genkende gloserne i 

teksterne, som man efterfølgende skal arbejde med.  

 

Grammatik:  

Der arbejdes selvstændigt med masdar (infinitiv) 

Spørgeord på arabisk. 

Sætningstyper. 

 

Læreplanens mål: 

Det er mit mål med dette forløb, at den studerende på dette tidspunkt i forløbet har 

erhvervet sig tilstrækkelig ordforråd, at vedkommende kan få stillet et spørgsmål 

på arabisk, forstå nogenlunde hvad der bliver spurgt om og svare med nogenlunde 

grammatisk korrekthed.  

 

Progression: 

På nuværende tidspunkt kender den studerende det arabiske alfabet, har indlært en 

del gloser og fået indsigt i det mest basale grammatik, som forventes på b-niveau.  

Der er nu opnået større sproglig bevidsthed omkring det arabiske sprog, og der er 

nu lagt op til at der i modul 7+8 udvikles en mere analytisk og kritiske evne i den 

mundtlige fremstilling.  
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Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Aflevering af lydfiler omhandlende kapitel 5-6-7. Indtale en lydfil hvor man selv 

vælger en tekst fra pensum, som man ønsker at læse højt. Skriftlig aflevering af 8 

selvstændigt producerede sætninger med fokus på kongruens.  
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Titel 7 

 

Forberedelse til eksamen: Billedanalyse 

Indhold Al Kitaab fii Ta’allum al’Arabiyya with DVD part,  

3rd edition, 2010, Georgetown University Press  

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi 

 

Kapitel 8-9 med fokus på nye gloser og grammatik, som kan genkendes i tekst.  

 

Hovedsageligt arbejde selvstændigt med DVD materiale, suppleret med undervis-

ningsvideoer af Souzane Høgh på FRONTER. Der er udarbejdet oplæsningsvide-

oer, hvor grammatik gennemgås trin for trin.  

 

Supplerende stof: 

www.analysemodel.dk/billede/billedanalyse-2/ 

 

Omfang 

 

Modul 7 svarer til 30 timers selvstændigt arbejde  

(angivet i Al-Kitaabs forord) 

Herudover anbefales det at anvende 5-10 timer på at arbejde med billedanalyse 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Udtale og genkendelse af nye gloser i kapitel 8-9 (Hermes afsluttes arbejde med 

grundbogens tekster og gloser)  

Skrive teksten, hvori gloserne indgår fra side 160 og side 189. 

 

Forløbet beskæftiger sig i særdeleshed med billedanalyse,  

som er en eksamensdisciplin. 

Den studerende har mulighed for selv at finde et relevant billede eller vælge bil-

ledet på FRONTER, som forestiller en arabisk familie rundt om et middagsbord. 

 

Der er her lagt op til selvstændig produktion af arabiske sætninger og analyse af 

billedet. Den studerende guides vha. en skabelon for billedanalyse 

 

Desuden dækker forløbet over indlæring af og indtaling af gloserne side 152, 
153, 180 og 181.  
 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Aflevering af individuelle lydfiler samt aflevere skriftlige produktion dels af 

egne sætninger (billedanalyse), dels skrive teksterne fra kapitel 8-9. 

Der gives feedback i form af lydfil fra underviser sendt til e-mail 

 

 

 

Titel 8 Forberedelse til eksamen med tema ”Jeg kan lide/jeg kan ikke lide”  

Indhold Afslutte forløbet og påbegynde eksamenslæsning.  
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Al Kitaab fii Ta’allum al’Arabiyya with DVD part,  

3rd edition, 2010, Georgetown University Press  

af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi 

 

Repetition af kap. 1-9 med fokus på tidligere gloser, udsagnsord, tillægsord, sted-

ord m.m., gloselisterne og grammatik øves igen.  

 

Omfang Modul 8 svarer til 25 timers selvstændigt arbejde  

(angivet i Al-Kitaabs forord) 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Der er fokus på mundtlighed og sproglig præsentation og produktion. 

Den studerende skal demonstrere evne til at forstå et spørgsmål på arabisk om 

teksten og svare på arabisk. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Aflevering af 3 lydfiler med udgangspunkt i en tekst med hunkøn, en med han-

køn og den sidste med en jeg-person. På denne måde får den studerende øvet 

forskellig grammatik.  

 

 
 


