
Willy Brandt-elevkonkurranse 

Demokrati og medborgerskap før og nå  

– Et tverrfaglig prosjekt 

Oppgaver:  

Kategori 1 – Åpen prosjektoppgave som skal resultere i en podcast eller film på tysk 

Innhenting av kunnskap 1: Skaff dere kunnskap om Willy Brandt. Hvem var han? Hva har han 

med Norge å gjøre? Hvilke personlige og politiske grunner førte ham til Norge? På hvilken 

måte arbeidet Willy Brandt for demokrati og mot nasjonalsosialismen?  

Innhenting av kunnskap 2: Hvorfor fikk Willy Brandt Nobels fredspris? Og hvilke hendelser 

førte til at han fikk prisen? Hvordan drev han forsoningspolitikken fremover?  

Gjennomføring og produksjon: Og hva med i dag? Kjenner dere mennesker i nærmiljøet deres 

som engasjerer seg for demokrati og/eller forsoning? Det trenger ikke nødvendigvis være 

verdensberømte personer, men for eksempel en sosialarbeider på skolen deres eller en engasjert 

medelev. Dere må vise og begrunne godt hvorfor dere har valgt akkurat denne personen, og 

hvor dere ser paralleller til Willy Brandt.  

Presentasjonsform: Podcast og/eller plakat eller en film om engasjementet til personen dere har 

valgt, på tysk.  

Kategori 2 – Ta utgangspunkt i følgende sitat og skriv en tekst i et format som dere velger 

selv (f.eks. essay) på norsk eller tysk 

«Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft 

und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn 

Gutes bewirkt werden soll.» På norsk: «Ingenting kommer av seg selv. Og lite varer evig. Man 

må samle seg om sine egne krefter og vite at hver tid krever sine svar: for å bevirke det gode, 

må man være i takt med tiden.» (Willy Brandt, 15. september 1992)   

Hva ville Willy Brandt si med dette sitatet?  

Hvordan kan sitatet settes inn i en historisk sammenheng? Hvilken kontekst uttrykket Willy 

Brandt seg i her? Er utsagnet relevant og aktuelt også i dag? Begrunn svaret deres!  

Hvilke samfunnsmessige og globale problemer mener dere er de viktigste i dag? Gi en 

begrunnelse! Kan vi finne svar på disse problemene hos Willy Brandt? I tekstene hans, eller i 

politikken han førte?  



Denne oppgaven kan besvares på norsk, f.eks. i form av en drøfting eller et essay. Den 

historiske, kulturelle og politiske konteksten skal stå i fokus.  

Presentasjonsform: Tekstformater i ulik lengde.  

Premier*:  

Kategori 1  

1. Premie: En reise til Berlin – på spor etter Willy Brandt  

2. Premie: Deltakelse på et internasjonalt tyskkurs for ungdom (på ditt nivå)  

3. Premie: Abonnementer og bøker  

Kategori 2  

1. Premie: En reise til Berlin – på spor etter Willy Brandt  

2. Premie: Deltakelse på et internasjonalt tyskkurs for ungdom (på ditt nivå)  

3. Premie: Abonnementer og bøker  

Alle skolene som deltar i konkurransen vil, etter nærmere avtale med arrangørene og under 

forutseting av at de har egnede lokaler til rådighet, få muligheten til å vise vandreutstillingen 

„Willy Brandt“ i noen uker på sin skole.  

Påmelding:  

Meld på klassen din senest innen 30. august 2021 ved å bruke følgende skjema. Påmeldingen 

sikrer at dere får tilsendt en online-materialpakke med plakater, infotekster, tips til 

gjennomføring av prosjektet og et oppgavehefte. Vi sender dere materialpakken i begynnelsen 

av september. Materialet er utviklet av Bundeskanzler-Willy Brandt-Stiftung, både på tysk og 

norsk.  

 

Arrangører:  

Willy Brandt-elevkonkurransen er et samarbeid mellom den norske tysklærerforeningen 

TYSKFORUM, Bundeskanzler-Willy Brandt-Stiftung (i Tyskland) og Den norsk-tyske Willy 

Brandt-stiftelsen (i Norge).  

      
 

*Det tas forbehold om at premiene kan bli endret 

https://forms.gle/FL4pLTtXm6b4Roj36
https://forms.gle/FL4pLTtXm6b4Roj36
https://willy-brandt.de/
http://www.willy-brandt-stiftelsen.no/
http://www.willy-brandt-stiftelsen.no/

