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Weihnachtsstress bei 
Familie Kress

FRÅN: år 7
SPRÅKNIVÅ: lätt 
RADIO: 10 min 
AV-NR: 51536/ra3 
ARBETSBLAD/PROGRAMMANUS: www.ur.se/tyska 
ELEVHÄFTET: sid 14-15

Det är den 23 december och hos familjen Kress är det 
stressigt värre. Julia, Tobias och deras föräldrar jäktar 
för att bli klara till julafton. Ännu är inte alla klappar 
köpta, granen ska kläs och julkakorna bakas. Och 
så hunden Balou som testar kakorna och välter ner 
julgranskulorna, grannen som behöver låna verktyg och 
granen som välter …
I det här lilla hörspelet råder verkligen julkaos!

Innehållsdeklaration
Det här lilla hörspelet utspelar sig hemma hos familjen Kress.

Syfte
Tanken är att även elever som inte läst tyska så länge ska få en 
liten trevlig hörupplevelse när julen närmar sig. Programmet är 
förstås fyllt av julord – att lära in eller repetera. 

Så här kan du använda programmet
I elevhäftet på sidorna 14-15 finns en stor bild av familjen Kress 
vardagsrum.
På arbetsblad finns samma bild med en uppgift. På arbetsblad 
finns också glosor och facit.

Före
Börja med att titta på bilden i häftet. Här finns mycket att 
upptäcka. Vad ser man i vardagsrummet? Vilka är huvudper-
sonerna i programmet? Vad gör de?  Genom att prata kring 
bilden får eleverna en förförståelse inför avlyssningen.
Arbeta sedan med den svart-vita bilden på arbetsbladet. Låt 
eleverna enskilt eller två och två kombinera det tyska julordet 
med rätt föremål på bilden. En del ord kan de säkert gissa, till 
exempel ”Adventskranz” eller ”Engel”. Andra måste de kanske 
slå upp i ordbok. Bra tillfälle till lexikonövning!
Glosorna på arbetsbladet underlättar avlyssningen. 

Under 
Vilka av julorden förekommer nu i programmet? Under avlyss-
ningen ska eleverna på sitt arbetsblad kryssa för rätt föremål i 
bilden (facit på arbetsblad).

Efter 
Testa gärna elevernas hörförståelse lite ytterligare. Till exempel 
med hjälp av frågor (”Mit wem telefoniert der Vater?” ”Was 
möchte Tobias morgen Abend um zehn Uhr machen?”) el-
ler genom att eleverna på svenska kort berättar handlingen i 
programmet.
Kanske vill eleverna spela teater? Manus till programmet finns 
att hämta på URs hemsida (www.ur.se/tyska).
Och säkert finns det några elever som vill färglägga sin svart-
vita bild.

Tips
I årets programutbud finns totalt tre program som anknyter till 
temat jul. Se sid 14–21 i elevhäftet.

O Tannenbaum (2004/2005). En julnovell från år 9.  Av-nr. 
41415/ra8.
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