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Feste & Feiern
Überraschungsparty! 

F Ö R E

Börja gärna med att titta på bilderna som finns i elevhäf-
tet och samtala kring vad personerna kan tänkas göra. 
Läs tillsammans igenom texterna och de frågor som hör 
till bilderna. Läs också igenom glosorna på arbetsblad 
till häftestexterna och programmet.

U N D E R

Eleverna lyssnar på programmet och besvarar bildfrågorna. 

E F T E R

• Gå igenom elevernas svar.
• Låt dem eventuellt lyssna på programmet en andra 

gång och sedan med hjälp av bilderna försöka åter-
berätta vad som händer. Kanske i små grupper?

• Arbeta vidare med programmet.

B E S K R I VA V Ä G E N I  M Ü N C H E N

Arbetsbladet till denna uppgift finns i en A- och en B-
version. Uppgiften går ut på att beskriva vägen för någon 
annan – en liknande scen finns i programmet. Dela 
gärna ut kopior av programmanuset, där scenen finns 
att läsa. Lyssna tillsammans på den en eller två gånger. 
Låt eleverna sedan öva orden och uttrycken genom att 
läsa mot varandra i par. När de lärt sig uttrycken är det 
dags att guida sin kamrat genom München. Person A 
och B har likadana kartor på sina arbetsblad, med vissa 
undantag. De behöver varandras hjälp för att hitta. En 
muntlig övning som nästan är på riktigt! Instruktioner 
finns på arbetsbladet.

S K R I VA E-M A I L

Här kan man gärna börja med att lyssna igenom när 
tjejerna i programmet skriver ett e-mail för att bjuda in 
Andrea till festen. På arbetsbladet finns två uppgifter: 
ett e-mail för att bjuda in en kompis och en uppgift där 
man ska svara på inbjudan. Kanske kan eleverna besvara 
varandras e-mail? Gå gärna igenom hur man inleder ett 
brev eller ett e-mail och hur man avslutar det.

S H O P PA P Å VA R D A G S T Y S K A

På det här arbetsbladet finns många användbara fraser 
från programmet. Inled gärna med att gemensamt läsa 
igenom dem och samtala om vad de betyder. Eleverna 
ska sedan i grupper göra en dialog där de går och shop-
par och använder minst tio av fraserna. Låt eleverna 
få rejält med tid för sin kreativitet här. Får de sedan 
tid att öva in dialogen och spela upp den – gärna med 
rekvisita – för klasskamraterna, så har säkert många bra 
vardagsuttryck fastnat! 

C R E D I T S
Arbetsuppgifter: Hanna Lindström
Reporter/producent: Kristina Blidberg

SPRÅKNIVÅ: medel
RADIO: 15 min
AV-NR: 51536/ra4
ARBETSBLAD/PROGRAMMANUS: www.ur.se/tyska
ELEVHÄFTET: sid 16-17

Julia fyller år och hennes kompisar kommer på 
den briljanta idén att ordna en överrasknings-
fest. Följ med när ett kompisgäng i München 
smider planer på ett café, bjuder in vänner, 
handlar present, ordnar med maten och var med 
när festen börjar.

Innehåll
Programmet innehåller ett antal vardagsscener: att 
handla mat till festen, skriva en inbjudan, beskriva 
vägen, köpa present, ringa ett samtal och laga mat. 
Allt görs på vardaglig och ungdomlig tyska i autentiska 
miljöer. Scenerna binds ihop på svenska av en svensk 
tjej i gänget, Cecilia Grufman, som bor och pluggar i 
München. De tyska ungdomarna agerar spontant utan 
manus. Eleverna som lyssnar kan säkert känna igen 
sig i situationerna. 

Syfte
Programmet erbjuder möjligheten att öva vardagstyska 
och att lära sig bra uttryck. Arbetsuppgifterna till pro-
grammet är kommunikativa och kreativa och övar elev-
ernas produktiva förmåga. Prata och skriva är i fokus. 

Till programmet finns
• bilder på scenerna i programmet med korta bildtexter 

samt en eller två frågor till varje scen – elevhäftet
• en text om maträtten Raclette – elevhäftet
• glosor till häftestexter och program – arbetsblad
• muntlig uppgift där eleverna får guida varandra ge-

nom Münchens gator – arbetsblad
• skriftlig uppgift där eleverna får öva att skriva och 

svara på en inbjudan – arbetsblad 
• kommunikativ uppgift där eleverna utifrån ungdomliga 

vardagsuttryck ska skriva en dialog – arbetsblad

Så här kan du arbeta med programmet
Uppgifterna till detta program kan man arbeta med under 
flera lektioner. Första lektionen kan innehålla en avlyss-
ning av programmet, arbete med bildfrågorna samt en 
av uppgifterna på arbetsblad. Under nästa lektion kan 
man med fördel lyssna på hela programmet igen – eller 
på delar av det – och arbeta med någon av de andra 
uppgifterna.


