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Ganz Ohr
Es reicht!

• glosor till novellen – arbetsblad
• webbplats på UR:s hemsida, där elevernas egna 

slut läggs ut för omröstning. Alla detaljer kring detta 
går att läsa på www.ur.se/tyska  från och med 15 
oktober 2007.

Så här kan du arbeta med programmet

FÖRE

• Låt eleverna läsa presentationen av huvudpersonerna 
och början på novellen i häftet.

• Förklara vad uppgiften går ut på: att eleverna själva 
ska skriva ett eget slut!

• Be dem läsa igenom glosorna på arbetsblad till resten 
av texten, det vill säga den text de kommer att få 
höra i programmet.

• Man kan redan nu, efter det att eleverna läst in-
ledningen i häftet, be dem fundera på hur de tror 
historien kommer att utvecklas. På så sätt skapar 
man en förförståelse inför avlyssningen.

UNDER

• Eleverna skriver ner stödord medan de lyssnar. De 
kan också anteckna frågor och notera sådant som 
de är osäkra på.

• För en del elever kan det kanske vara för svårt att 
greppa historien bara genom att lyssna. I så fall kan 
man låta klassen eller enstaka elever få hela eller 
delar av manuskriptet och låta dem omväxlande 
lyssna och läsa.

EFTER

• Vad har eleverna antecknat medan de lyssnade? 
Jämför i klassen. Kanske finns frågor eller oklarheter 
att ta upp gemensamt?

• Eleverna skriver ett eget slut – enskilt, i par eller i 
mindre grupp.

• De olika versionerna presenteras i klassen, jämförs 
och diskuteras. 

• Eleverna kan skicka in sina bidrag  till oss och vara 
med och tävla om bästa slutet på historien. Läs mer 
om detta på www.ur.se/tyska från och med den 15 
oktober 2007.

Länktips
www.bernhardhagemann.de

C R E D I T S
Författare: Bernhard Hagemann
Arbetsuppgifter: Dagmar Pirntke
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ELEVHÄFTET: sid 30-31

Krävs det mod för att hjälpa en klasskompis 
som blir mobbad? Den välbekante barn- och 
ungdomsförfattaren Bernhard Hagemann har 
skrivit novellen Es reicht! exklusivt för Utbild-
ningsradion. Det är en historia att lyssna på, 
att läsa – och att själv skriva en fortsättning 
på! Eleverna skapar alltså slutet på berättelsen 
och har sedan chansen att mejla sina alster till 
oss på UR. Det bästa slutet kommer att röstas 
fram och så småningom spelas in och läggas till 
resten av novellen. Mer om detta hittar ni från 
och med den 15 oktober på www.ur.se/tyska 
Programmet bör fungera för elever i nian och 
uppåt.

Innehåll
Handlingen utspelar sig i skolmiljö. Philipp, som är ny 
i klassen, mobbas systematiskt av klasskompisen Kai 
och hans gäng. Philipp är ett välkommet offer. Han är 
tyst och tillbakadragen. Ensam har han inte en chans 
mot Kai, som är högljudd och alltid ska vara chef över 
alla och som alltid har ett gäng bakom sig som lyder 
hans minsta vink.
Men alla gillar inte det som pågår i klassen, framför allt 
inte Philipp. Det är ur hans perspektiv som historien 
berättas. En dag i bildsalen ställs allt på sin spets och 
där, mitt i den hotfulla situationen, slutar Bernhard 
Hagemanns historia!

Syfte
Eleverna får en interaktiv hör- och läsupplevelse om ett 
dessvärre alltid lika aktuellt och engagerande ämne. 
Eftersom historien medvetet slutar mitt i en dramatisk 
situation, finns det en rad tänkbara möjligheter till fort-
sättning och slut, som eleverna själva skapar. 

Till programmet finns
• början på historien med glosor och en presentation 

av huvudpersonerna – elevhäftet
• texten till hela historien fram till det öppna slutet 

– arbetsblad 

http://www.ur.se/tyska
http://www.ur.se/tyska

