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DR LIGETIL Lærervejledning til tema om Berlinmurens fald 
 

Tema: Berlinmurens fald 
Om aftenen den 9. november 1989 faldt Berlinmuren efter at have delt Berlin i 28 år. Det er 

dermed 30 år siden, at det skete.  

Men hvorfor blev muren bygget? Hvordan påvirkede muren livet for berlinerne? Hvad førte til 

murens fald? Og hvilken rolle spiller muren i dag?  

Disse spørgsmål forsøger DR Ligetil at komme omkring i dette tema. Vi håber, at temaet vil 

inspirere til viden, læring og samtaler om denne epoke i verdenshistorien.  

 

 
Om målgruppen 
Temaet er målrettet undervisningen på sprogskolerne. Temaet henvender sig primært til 
danskuddannelse 2, niveau 4-6. Men det kan også bruges på danskuddannelse 3, modul 3-6. 
Temaet og de tilhørende opgaver kan med fordel også bruges i for eksempel folkeskolen.  

 
Temaets indhold  
Temaet består af syv artikler med billeder, lydklip og videoer.  
  
DR Ligetil sætter fokus på Berlinmurens fald 
Denne artikel er en introduktion til temaet. Her kan man læse, hvordan DR Ligetil sætter fokus på 
30-året for Berlinmurens fald. Du kan også få et overblik over andet indhold hos DR om 
Berlinmurens fald.  
 
Berlinmuren delte Berlin i 28 år 
Artiklen er temaets hovedartikel. Her kan man læse om, hvornår Berlinmuren blev bygget, hvorfor 
den blev bygget, og hvad der førte til Berlinmurens fald. Artiklen er delt op i tydelige afsnit med 
billeder til hvert afsnit. 
 
Berlinmuren skilte familier fra hinanden 
I artiklen kan man læse om, hvordan Berlinmuren skilte familier fra hinanden, da den blev bygget i 
1961. Muren blev nemlig bygget midt på veje og langs husmure. Artiklen indeholder en video, som 
viser, hvordan livet var under Berlinmuren. 
 
Om aftenen den 9. november faldt Berlinmuren 
Denne artikel beskriver den aften, hvor Berlinmuren faldt, og hvad der førte til, at Berlinmuren 
faldt. Artiklen indeholder en billedserie, et lydklip fra Radioavisen og en videoklip fra TV Avisen. 
 
Man kan stadig se dele af Berlinmuren i Berlin 
Denne artikel handler om, at man stadig kan se dele af Berlinmuren i Berlin i dag. Stederne bruges 
som mindesteder for Berlinmurens ofre. Artiklen indeholder en video, som viser den del af 
Berlinmuren, som stadig står i Bernauer Strasse i Berlin. 

https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/dr-ligetil-saetter-fokus-paa-berlinmurens-fald
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/berlinmuren-delte-berlin-i-28-aar
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/berlinmuren-skilte-familier-fra-hinanden
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/om-aftenen-den-9-november-faldt-berlinmuren
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/om-aftenen-den-9-november-faldt-berlinmuren
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/man-kan-stadig-se-dele-af-berlinmuren-i-berlin
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/man-kan-stadig-se-dele-af-berlinmuren-i-berlin
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BILLEDER Berlin markerer Berlinmurens fald 
Artiklen består primært af billeder, som viser, hvordan Berlin markerer 30-året for Berlinmurens 
fald. 
 
Berlinmuren vises frem i Danmark 
Det næste halve år bliver en del af Berlinmuren bliver udstillet i Danmark. Du kan blandt andet se 
oversigt over, hvor man kan se Berlinmuren udstillet. Artiklen er en arkiv-artikel, som tidligere har 
været bragt på dr.dk/ligetil.  
 
 

 
Opgaver  
Undervisningsmaterialet til temaet indeholder i alt seks opgaver, som kan laves hver for sig.  
 
• Der er opgaver, som tjekker kursisternes læseforståelse 

• Der er opgaver, som udvider kursisternes ordforråd 

• Der er små skriveøvelser med udgangspunkt i emnet 
• Der er øvelser, der lægger op til samtale om emnet 
 
 
God fornøjelse med temaet! 
  
Redaktionen på DR Ligetil 

 

file:///C:/Users/VIMI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UV86Q6P5/dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/billeder-berlin-markerer-berlinmurens-fald
https://www.dr.dk/ligetil/berlinmuren-vises-frem-i-danmark

