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Aschenputtel

FRÅN: år 8, steg 2
SPRÅKNIVÅ: medel  
RADIO: 20 min
AV-NR: 51546/ra1 
ARBETSBLAD/PROGRAMMANUS: www.ur.se/tyska 
ELEVHÄFTET: sid 4-5

Cendrillon, Centerola, Pepeljuscha och Cinderella 
– Askungen har många namn. I Tyskland kallas hon 
”Aschenputtel”.  Hör sagan i dramatiserad form!

Innehållsdeklaration
Korta scener sammanhållna genom en berättare. Gott om 
musikillustrationer. Programmet är inspelat vid Norddeutscher 
Rundfunk i Hamburg.

Syfte
Att på ett lättsamt sätt ge en hörövning som bland annat kan 
inspirera till att spela teater. Sagan är känd för många elever och 
kan därför säkert användas tidigt i tyskundervisningen. 

Så här kan du använda programmet
I elevhäftet finns en kort introduktionstext, en liten kvittrande 
duvas vers och en bakgrundstext om sagan.
På arbetsblad finns glosor och innehållsfrågor samt tips  för den 
som vill spela teater.

Före
Börja med att be eleverna skriva fem ord på tyska som de 
kommer att tänka på när de hör ordet ”Aschenputtel”. Var och 
en gör en tankekarta. Be dem använda lexikon vid behov. Gå 
sedan gemensamt igenom vad alla skrivit. Var och en kan nu 
komplettera sin tankekarta.
Läs introduktionstexten. Diskutera vad den lilla duvan kvittrar 
– och varför?

Under
Lyssna på sagan i avsnitt. Lämpliga ställen att stanna finns 
angivna i programmanus (när Askungen berättat att hon ska 
plantera en kvist på sin mammas grav och när hon återvänt första 
gången efter festen på slottet).  Eleverna bör ha arbetsbladet 
med glosor och innehållsfrågor framför sig när de lyssnar. 

Efter 
Läs bakgrundstexten om ”Aschenputtel” på sidan 5 i elevhäftet. 
Spela teater. På arbetsblad finns tips på lämpliga scener. Eleverna 
skriver själva dialoger till scenerna och spelar sedan upp dem.
Och för den som vill spela hela Askungesagan – glöm inte att pro-
grammanuskriptet finns på URs hemsida (www.ur.se/tyska).
Kanske inspireras eleverna till att göra en egen modern variant 
av sagan. Varför inte dokumentera med en videokamera?
För de teckningssugna – rita en bild ur sagan. Byt bild med en 
kompis och skriv bildtexter till varandras bilder.
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