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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj 2020 

Institution HF VUC Vestegnen 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Valgfag arabisk a, e-learning 

Lærer(e) Souzane Høgh 

Hold 7arA1S2019-20 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Overblik Der er 8 moduler i alt: Al-Kitaab kapitel 10-20 fordelt over 6 moduler. 
Bogen kan lånes på skolen eller anskaffes af kursisten. Alle tekster og gloser er tilgæn-
gelige her https://alkitaabtextbook.com/part1/3e/lesson1/ 
 

Herudover er der anvendt tekster med forskellige temaer fra tidligere eksamenshæfter. 
Det fagdidaktiske argument for netop at anvende disse eksamenshæfter er at give den 
enkelte kursist en ide om det sproglige niveau, indholdets forskellige karakter samt 
sværhedsgraden af det forventede grammatiske element i opgaverne.  
Alle de anvendte tekster fra tidligere eksamenshæfter er fra den gamle ordning, og kan 
eftersendes til censor som pdf-fil efter behov. 

Alle tekster og dertil indtalt lydfiler er tilgængelige for e-learningskursisterne på CAN-
VAS  
Pt. Eksisterer hæfterne kun i fysisk format i bogkælderen på skolen og kan ikke vedhæf-
tes pga. Corona. 
Nedenfor præsenteres emnerne. Der er to per titel: den første titel er tilpasset al-kitaabs 
kapitler 10-20, den anden titel henviser til de danske emner som har et historisk, kultu-
relt og samfundsmæssigt perspektiv jf. læreplanen.  
I alt opgives der 13 emner og tekster til eksamen, som beskrives udførligt nedenfor. 

Titel 1 Den arabiske familie // Nyheder og medier i den arabiske verden 

Titel 2 At rejse og bo i udlandet //Besættelse af Algeriet 

Titel 3 Venskaber og ny kultur //Fejring og højtider i den arabiske verden 

Titel 4 Khaled fejrer ramadan // Yemen – før og nu 

Titel 5 Al-Hijra del 1 // Tekst om June Dahy 
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Titel 6 Al-Hijra del 2 // Arabisk eller vestlig ungdomskultur  

Titel 7 Billedanalyse // Youtube-stjerne Taim  

Titel 8 Eksamen og repetition  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
 
Titel 1 Den arabiske familie // Nyheder og medier i den arabiske verden 

 
Indhold Modul 1 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 10 og 

11. Gloserne findes i bogen på side 200-201 og 226-227, men er også tilgængeli-
ge på Canvas i form af lyd og tekst. Ift. grammatik så optræder gloserne i sætnin-
ger, som kursisten bedes arbejde med.  
 
Tekster og diktater for kap. 10-11 er pensumtekster og dermed kernestof. 
 
Skriftlig arabisk nye prøvesæt fra materialeplatformen.dk, hvor der er fokus på 
lytte, løse opgaver og skrive til selve eksamen. Der fokuseres på selvsamme di-
scipliner i modulafleveringerne.  
 
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2018.html 
 
Lydfil om klima og miljø – lyt og skriv ned. 
Tekst a (som er en lydfil). Tekst b laves først i næste modul. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fuj3jES6vr4&feature=emb_logo 
 
Dansk samtale til eksamen: 
 
I dette modul er emnet ”Nyheder og medier i den arabiske verden”. Kursisten 
skal på baggrund af de 3 kilder først skrive et oplæg på dansk, hvor der gøres 
rede for teksternes indhold. Herefter skal der analyseres og perspektiveres. 
Når den danske tekst på 2-3 sider er skrevet, skal kursisterne indtale den danske 
tekst som lydfil. Således er der et produktionskrav på dansk, med udgangspunkt i 
arabisk materiale. 
Det er også forventningen, at kursisten kan tale om emnet på arabisk, og at kursi-
sten kan relatere emnerne til Maha/Khaled teksterne kap. 10-20.  
 
 
Kilder til denne del er: 
 
Al-Jazeera tekst fra Al-Kitaab 2 second edition – er på Canvas i form af lyd og 
tekst. 
 
2 link: Dansk artikel om arabiske unges brug af medier og youtube link 
https://magasinet360.dk/magasiner/2019-4/ytringsfrihed-paa-youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=nACSFKeJkQ8&feature=emb_logo 
 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 20-
24 timer. 

Særlige fokus-
punkter 

De sproglige færdigheder jf. læreplanen med fokus på kommunikation på stan-
dardarabisk om dagligdags forhold samt studerede emner og tekster. 
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Der fokuseres på indlæring af nye gloser indenfor de forskellige ordklasser, bøj-
ning af verber, masdar-former fremgår m.m. 
 
Der er fokus på det almene ordforråd som gør sig gældende i al-kitaab materialet. 
Gloserne udtales og læses i en sætning, for at se ordet i en typisk anvendt sam-
menhæng. Det nye vokabularium gør sig herefter gældende i kerneteksten, og der 
øves dialog i form af spørge-svare om teksterne. 
 
Der er fokus på progression således at man arbejder med gloser og tekster.  
 
Fokus på kultur, historie og samfundsforhold i den arabiske verden: 
Med emnet nyheder og medier i den arabiske verden zoomes der ind på et helt 
afgørende vilkår, særligt for de unge, som anvender sociale medier på nye måder. 
Ift. læreplanens formål er der her mulighed for at kursisten kan præsentere et em-
ne og herefter argumentere for sit eget synspunkt. 
 
Fokus på arabisk mundtlighed og skriftlighed ved at veksle mellem mundtlige og 
skriftlige afleveringer på baggrund af det samme materiale. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlighed, 
mest på arabisk, dog også skriftlighed og mundtlighed på dansk. Fordeling er ca. 
80 % arabiske afleveringer og 20 % danske. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvide-
oer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 

 
 
 
Titel 2 At rejse og bo i udlandet //Besættelse af Algeriet 
Indhold Modul 2 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 12 

og 13. Tekster og gloser findes på Canvas i form af lydfiler og pdf. Gloserne ses 
i kontekst og sætninger, så grammatik øves og repeteres.  
 
Oplæsningsvideo med underviser, som gengiver alle gloser og sætninger. 
Kursister kan selv vælge at skaffe sig bogen. 
 
Tekster og gloser for kap. 12-13 er pensumtekster og derved kernestof. 
 
 
Dansk samtale til eksamen: 
 
I dette modul er emnet ”Besættelse af Algeriet”. Kursisten skal på baggrund af 
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de 3 kilder skrive et 2-3 siders oplæg på dansk og indtale dette som en dansk 
lydfil, så der reflekteres over emnet på dansk, og således udarbejder et produkt 
som kan medbringes til eksamensforberedelsen.  
 
Der er lavet en undervisningsvideo for, hvordan man løser denne modulopgave, 
hvilken metode man skal anvende og hvordan man går analytisk til værks, og 
ikke kun referere indholdet af kilderne.  
 
 
Kilder til denne del er: 
 
Algeriet tekst fra Al-Kitaab 2 second edition – er på Canvas i form af lyd og 
tekst. Denne tekst og nedenstående film opgives også som pensumtekster og 
er dermed kernestof 
 
 
Se spillefilmen på filmstriben ved UNILOGIN og bibliotekskode: 
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002947/flugten-til-frihed 
 
Sekundær kilde: 
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/02/algerian-
revolutionary-larbi-ben-mhidi-190210091105038.html 
 
Skriftlig arabisk nye prøvesæt fra materialeplatformen.dk, hvor der er fokus på 
lytte, løse opgaver samt skrive på arabisk. I modulafleveringen skal kursisten 
løse samme opgavetyper.  
 
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2018.html 
 
Lydfil om klima og miljø (fortsættelse fra modul 1, hvor det skriftlige eksamens-
hæfte er delt op i to dele, TEKST A og B. Her arbejder kursisten med TEKST B 
og arbejdsark, som er udarbejdet af opgavekommissionen. Alt materiale er gjort 
tilgængeligt for kursisten på Canvas under modul 2, hvor kursisten kan downloa-
de opgaveark og teksterne.   
 
Disse tekster opgives også som pensumtekster og kernestof 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 
20-24 timer. 

Særlige fokus-
punkter 

De sproglige færdigheder jf. læreplanen.  
 
Der fokuseres på indlæring af nye gloser indenfor de forskellige ordklasser, bøj-
ning af verber, masdar-former fremgår m.m. 
 
Der er fokus på det almene ordforråd som gør sig gældende i al-kitaab materialet. 
Gloserne udtales og læses i en sætning, for at se ordet i en typisk anvendt sam-
menhæng. 
 
Det nye vokabularium gør sig herefter gældende i kerneteksten, som gør sig gæl-
dende til eksamen. 
 
Der er fokus på progression således at man arbejder med gloser og tekster, og 
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indtaler lydfiler med både gloser og tekster. 
 
Fokus på historie i den arabiske verden jf. læreplanen: 
 
Med emnet besættelsen af Algeriet zoomes der ind på et helt afgørende historisk 
tidspunkt i den arabiske verden. Det forventes at kursisten har arbejdet med alle 
de opgivne tekster og film, og kan besvare spørgsmål om emnet på dansk og på 
arabisk. 
 
Ift. læreplanens formål er der her mulighed for at kursisten kan præsentere et 
emne og herefter argumentere for sit eget synspunkt. 
 
Fokus på arabisk mundtlighed og skriftlighed ved at veksle mellem mundtlige og 
skriftlige afleveringer på baggrund af det samme materiale. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlig-
hed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvi-
deoer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 

 
 
 
Titel 3 
 Venskaber og ny kultur //Fejring og højtider i den arabiske verden 

Indhold Modul 3 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 14 og 
15. Tekster og gloser findes på Canvas i form af lydfiler og pdf. Gloserne ses i 
kontekst og sætninger, så grammatik øves og repeteres.  
 
Oplæsningsvideo med underviser, som gengiver alle gloser og sætninger. 
Kursister kan selv vælge at skaffe sig bogen. 
 
Tekster og gloser for kap. 14-15 er pensumtekster og derved kernestof. 
 
Dansk samtale til eksamen: 
 
I dette modul er emnet ”Højtider og fejring i den arabiske verden”. Kursisten skal 
på baggrund af de 2 kilder først skrive et oplæg på dansk, hvor der gøres rede for 
teksternes indhold. Der opgives ligeledes en sekundær tekst. 
 
Herefter skal der analyseres og perspektiveres. 
Når den danske tekst på 2-3 sider er skrevet, skal kursisterne indtale den danske 
tekst som lydfil. Således er der et produktionskrav på dansk, med udgangspunkt i 
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arabisk materiale. 
Det er også forventningen, at kursisten kan tale om emnet på arabisk, og at kursi-
sten kan relatere emnerne til Maha/Khaled teksterne kap. 10-20.  
 
 
Kilder til denne del er: 
 
Påske-tekst fra Al-Kitaab 2 second edition – er på Canvas i form af lyd og tekst. 
 
Link: youtube-video om en arabisk ung kvinde og hilsefraser på arabisk. 
https://www.youtube.com/watch?v=0Do02ld05qw&feature=emb_logo 
 
Weekendavis artikel om påske – sekundær tekst. 
https://www.weekendavisen.dk/2019-17/samfund/paaskens-ofre 
 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 20-
24 timer. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Modulopgave 3.4 er formuleret således, at kursisten kan vælge mellem de tre for-
udgående emner fra modul1+2+3 og derved gå i dybden med ét af emnerne på 
arabisk, modsat første gang kursisten arbejdede med emnet på dansk. 
 
(Nyhedsbilledet i den arabiske verden, Algeriet og besættelsen og fejring og høj-
tider i den arabiske verden).  
 
Det giver kursisten mulighed for en fri opgave, hvor kursisten kan demonstrere 
både sit sproglige niveau og argumentation i både skriftlig og mundtlig form på 
arabisk. 
 
De særlige fokuspunker her i modul 3 er som de foregående moduler: fokus på 
mundtlighed, gloser, teksterne fra al-kitaab, grammatik m.m. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlighed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvide-
oer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 

 
 
 
Titel 4 
 

Khaled fejrer ramadan // Yemen – før og nu 



 

Side 8 af 14 

Indhold Modul 4 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 14 
og 15. Gloserne er tilgængelige på Canvas i form af lyd og tekst. Ift. grammatik 
så optræder gloserne i sætninger, som kursisten bedes arbejde med.  
Emnet er Ramadan og det forventes at kursisten kan se sammenhængen mellem 
dette emne og der forrige om påske.  
 
Tekster og diktater for kap. 14-15 er pensumtekster og dermed kernestof. 
 
 
Dansk samtale til eksamen: 
 
I dette modul er emnet ”Yemen – før og nu”. 
 
Kursisten skal læse og lytte til en arabisk tekst om Yemen, som er faktuel. Heref-
ter skal kursisten lytte til en dansk podcast (2 afsnit) om en dansk kvinde som er 
flyttet til Yemen. Og endelig er der opgivet 2 arabiske artikler om krigen i Ye-
men og hungersnød. 
 
På baggrund af de 3 kilder først skrive et oplæg på dansk, hvor der gøres rede for 
teksternes indhold. Kursisten skal arbejde med kilde-typer: hvilke typer kilder er 
der tale om? Herefter skal de analyseres og og perspektiveres. 
 
Når den danske tekst på 2-3 sider er skrevet, skal kursisterne indtale den danske 
tekst som lydfil. Således er der et produktionskrav på dansk, med udgangspunkt i 
arabisk materiale. 
 
Det er også forventningen, at kursisten kan tale om emnet på arabisk.  
 
Kilder til denne del er – alle kilder er opgivet pensum 
 
Yemen-teksten fra Al-Kitaab 2 second edition – er på Canvas i form af lyd og 
tekst. 
 
To arabiske artikler: 
https://learning.aljazeera.net/en/weeklylearning/pages/7cb4fc8e-e2ed-4d22-8b1f-
479fa86e03f6 
 
https://www.bbc.com/arabic/media-51873433 
 
Links til podcast: 
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/k%C3%A6rlighed-kidnapninger-og-
krisewhisky-min-s%C3%B8ster-i/id1435767046?i=1000420033644 
 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 
20-24 timer. 

Særlige fokus-
punkter 

De sproglige færdigheder jf. læreplanen.  
Grammatik – fokus på flertal og grammatik herom. Der er undervisningsvideoer 
og pdf filer fra grundbogen, med eksempler på flertal og gennemgang af de for-
skellige typer flertal (hankøn, hunkøn samt den brudte og uregelmæssige). 
 
Der fokuseres på indlæring af nye gloser indenfor de forskellige ordklasser, bøj-
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ning af verber, masdar-former fremgår m.m. 
 
Der er fokus på det almene ordforråd som gør sig gældende i al-kitaab materialet. 
Gloserne udtales og læses i en sætning, for at se ordet i en typisk anvendt sam-
menhæng. 
 
Det nye vokabularium gør sig herefter gældende i kerneteksten, som gør sig gæl-
dende til eksamen. 
 
Der er fokus på progression således at man arbejder med gloser og tekster, og 
indtaler lydfiler med både gloser og tekster. 
 
Fokus på historie i den arabiske verden jf. læreplanen: 
 
Med emnet Yemen før og nu zoomes der ind på et helt afgørende historisk tids-
punkt i den arabiske verden. Det forventes at kursisten har arbejdet med alle de 
opgivne arabiske tekster og artikler, samt den danske podcast. 
 Det forventes at kursisten kan besvare spørgsmål om emnet på dansk og på ara-
bisk. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlig-
hed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvi-
deoer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 

 
 
 
Titel 5 
 

Al-Hijra del 1 // Tekst om June Dahy 

Indhold Modul 5 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 16 
og 17. Gloserne er tilgængelige på Canvas i form af lyd og tekst. Ift. grammatik 
så optræder gloserne i sætninger, som kursisten bedes arbejde med.  
Emnet er Hijra del 1, da flere af de kommende tekster, netop beskriver forskelli-
ge fortællinger om arabiske personer som udvandrer fra de arabiske lande. Dette 
er således at stort emne i arabisk a på e-learning, og det forventes at kursisten 
kan binde tråd mellem de forskellige tekster og personer.  
  
 
Tekster og diktater for kap. 16-17 er pensumtekster og dermed kernestof. 
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Dansk samtale til eksamen: 
 
I dette modul er emnet ”Teksten om June Dahy”, og teksten om hende opgives 
også til eksamen. 
 
Emnet er fortsat udvandring fra et arabisk land. I denne tekst møder kursisten 
June Dahy, som har en dansk og en syrisk forældre. Hendes fortælling er en per-
sonlig og ikke-fiktiv tekst, som er et krav ifl. Læreplanen. 
 
Tekst og lyd forefindes på Canvas.  
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 
20-24 timer. 

Særlige fokus-
punkter 

Samme fokuspunker som de andre moduler mht. glose-indlæring og se gloser i 
kontekst både i sætninger og senere i tekst. 
 
Der er fokus på det almene ordforråd som gør sig gældende i al-kitaab materialet. 
Gloserne udtales og læses i en sætning, for at se ordet i en typisk anvendt sam-
menhæng. 
 
Det nye vokabularium gør sig herefter gældende i kerneteksten, som gør sig gæl-
dende til eksamen. 
 
Der er fokus på progression således at man arbejder med gloser og tekster, og 
indtaler lydfiler med både gloser og tekster. 
 
Særligt fokus på emnet Hijra. Med emnet Hijra eksemplificeres der adskillige 
personlige beretninger, så kursisten får indsigt i forskellige miljøer, samt forstå-
else for de bagvedliggende faktorer, som gør sig gældende for personer som rej-
ser fra deres hjemland.  
 
Det forventes at kursisten kan tale om dette emne på dansk og på arabisk, og at 
al-kitaab teksterne kan relateres til June Dahy teksten. Det forventes, at kursisten 
kan besvare spørgsmål om emnet på dansk og på arabisk. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlig-
hed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvi-
deoer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 
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Titel 6 
 

Al-Hijra del 2 // Arabisk eller vestlig ungdomskultur 

Indhold Modul 6 tager udgangspunkt i Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 1 kapitel 20, 
hvor der er 2 tekster. Herudover er der en tekst fra et tidligere arabisk a hæfte som 
handler om den arabiske ungdom og vestlig kultur (3arabiizii). 
 
Al materiale – både gloser og tekster - findes på Canvas som lyd og tekst. 
 
Alle disse ovenstående tekster er på arabisk og er opgivet som pensum. 
 
I al-kitaab kapitel 20 fortæller Mahas mor om sin opvækst i Jerusalem, udvan-
dringen og nu livet i USA med Maha og Mahas far, Mahmoud. 
 
Emnet er således igen Hijra, da det handler om en personlig beretning om en ara-
bisk ung kvinde som rejser fra sit land. Det forventes at disse tekster kan sammen-
lignes og perspektiveres til June Dahy teksten fra forrige modul. 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 20-
24 timer. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Der er fokus på det almene ordforråd som gør sig gældende i al-kitaab materialet. 
Gloserne udtales og læses i en sætning, for at se ordet i en typisk anvendt sam-
menhæng. 
 
Det nye vokabularium gør sig herefter gældende i kerneteksten, som gør sig gæl-
dende til eksamen. 
 
Der er fokus på progression således at man arbejder med gloser og tekster, og 
indtaler lydfiler med både gloser og tekster. 
 
Særligt fokus på emnet Hijra. Med emnet Hijra eksemplificeres der adskillige 
personlige beretninger, så kursisten får indsigt i forskellige miljøer, samt forståel-
se for de bagvedliggende faktorer, som gør sig gældende for personer som rejser 
fra deres hjemland.  
 
Det forventes, at kursisten kan tale om dette emne på dansk og på arabisk, og at 
al-kitaab teksterne fra kap. 20 kan relateres til June Dahy teksten.  
 
Modulopgave 6.4 er en kombinationsøvelse, hvor der først er en skriftlig arabisk 
opgave (skriv 130 ord) baseret på emnet 3arabiizii. Herefter skal kursistens egen 
tekst indtales som lydfil. Skriftlighed er i fokus, men med udgangspunkt i velstu-
derede gloser og tekster. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlighed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvide-
oer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
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Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter be-
hov. 

 
 
 
Titel 7 Billedanalyse // Youtube-stjerne Taim 

 
Dette modul er todelt. Der er både billedanalyse og pensumtekst gennemgang. 
 

Indhold Billedanalyse og skema for fremgangsmåde præsenteres:  
http://analysesiden.dk/billedanalyse/ 
 
Gennemgang af grammatik om farver og anvendelse heraf. Underviser har ud-
arbejdet 2 grammatikvideoer med forklaring og anvendelse af heraf. 
Kursisten skal selv producere sætninger og beskrive de billeder, som underviser 
har lagt op.  
 
Billeder forefindes på CANVAS under modul 7.2, og kan eftersendes ved be-
hov. Lignende billeder med samme familiære og hverdagsagtige situationer vil 
gøre sig gældende til eksamen og med fokus på at anvende gloser fra al-kitaab 
kapitel 10-20. 
 
Pensumtekst: Youtube-stjerne Taim er lagt op i form af tekst og lyd.  
Teksten er fra et tidligere eksamenshæfte, for at styrke kursistens skriftlighed, 
ordforråd ift. tema 1 fra modul 1 ”medier og nyheder i den arabiske verden”. 
Der er således tale om repetition af modul 1 emnet, samt en udvidelse af emnet, 
idet vi får en personlig beretning fra Dubai om Taim.  
 
Kursisten skal her selv anvende ordbogen.com, for at øve denne disciplin frem 
til den skiftlige eksamen.  
 
Kursisten skal lytte og forstå teksten, herefter selv indtale hele teksten på ara-
bisk.  

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 1. Hver opgave er estimeret til 4-6 timer. I alt 
20-24 timer. 

Særlige fokus-
punkter 

Del 1: Fokus er at få lavet en billedanalyse på arabisk, analyser og beskrive 
billede med et elementært sprog med gloser fra de gennemgåede tekster og glo-
ser. 
Kursisten får grammatik undervisning i farver og tal, og skal demonstrere an-
vendelse af dette i en skriftlig og mundtlig aflevering. 
 
Del 2: læse tekst om youtube-stjernen Taim. 
 
Kursisten skal her selv anvende ordbogen.com, for at øve denne disciplin frem 
til den skiftlige eksamen.  
 
Fokus på arabisk skriftlig fremstilling med udgangspunkt i Taim-teksten. Man 
kan vælge mellem 3 forskellige spørgsmål om Taim. 
Aflevering skal både skrives og afleveres som lydfil, således at mundtlighed 
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også er i fokus. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skriftlig-
hed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og grammatikvi-
deoer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgåede 
materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendelse af 
kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet efter 
behov. 

 
 
 
 
Titel 8 
 

Eksamen og mundtlig repetition af alle tekster 
 

Indhold Al-kitaab kapitlerne 10-20 om Maha, Khaled og deres forældre er i fokus og 
alle emner repeteres. Alle tekster findes i lyd og tekst på Canvas.  
 

Herudover er der fokus på eksamen og andre pensumtekster, således at de 
kendte tekster, som kursisterne kan trække til eksamen alle er tydeligt mar-
kerede.  

 

Emneteksterne er følgende: 

Klimateksterne TEKST A + B  fra materialeplatformen.dk 

Nyheder og medier i den arabiske verden 

Besættelsen af Algeriet  

Fejring og højtider i den arabiske verden 

Yemen - før og nu 

June Dahy 

Arabisk og vestlig kultur 

Youtube-stjernen Taim 

ALLE tekster forefindes her på CANVAS i lyd og tekst under de forskellige 
moduler.  

Podcast på dansk om den danske kvinde i Yemen afsnit 

Dokumentarfilm om Algeriet på engelsk 
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Spillefilm Algeriet og besættelsen 

Arabiske artikler om Yemen 

 
Det er således alle tekster, artikler, youtube-klip, lydfiler, podcast og film 
som er opgivet i de 7 forudgående moduler der udgør pensum 
 
Det forventes, at man kan tale om teksterne på dansk og på arabisk. 
 

Omfang 
 

Der er 4 modulopgaver i modul 8, hvor kursisten skal oplæse tekster, samt 
gengive indhold og besvare på konkrete grammatiske spørgsmål. 
Hver lydfil er estimeret til 4 timer. I alt 20 timer. 

Særlige fokuspunk-
ter 

Der er i dette modul kun fokus på mundtlig repetition af alle pensumtekster. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

E-learning er kun virtuel undervisning med fokus på mundtlighed og skrift-
lighed. 
 
Kursisterne lytter til en del gloser, tekster, oplæsningsvideoer og gramma-
tikvideoer for at få vekslende arbejdsform. 
 
Der tilbydes telefon eller Skype-samtale med udgangspunkt i det gennemgå-
ede materiale efter kursistens behov. Dette gør en række kursister brug af. 
 
Aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver foregår på intranettet Canvas. 
 
Feedback gives i form af lydfiler, sendt til kursistens e-mail, samt anvendel-
se af kommentarfeltet i Canvas, suppleret af skriftlige rettelser i dokumentet 
efter behov. 

 
 


