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LEKTIONSPLANERING

Berättelsen om julen
Innan filmen
Börja med att diskutera vad julen betyder för eleverna.
Vad är det först ni tänker på om man säger jul?
Vad har religionen för plats i julfirandet?
Vilka traditioner har ni hemma hos er?
Finns det någon skillnad på religiöst och traditionellt firande. Behöver man
vara kristen för att fira jul – eller inte?
Om man tillhör någon annan religion – finns det någon liknande högtid som
påminner om julen, där man får presenter och äter speciell mat. Kanske någon
i klassen kan berätta om det?

SE FILMEN

Människor har i alla tider firat högtider vid jultiden – varför tror du att man gjort det?
Vad är blot? Finns det kvar i någon form i dagens samhälle? En önskebrunn – där man kastar ner ett
mynt – är det ett blot?
Vad firande man i Skandinavien innan det blev kristnat – och varför?

Julen i Sverige
Jesus föddes enligt den kristna tron - i ett stall i år 0. De tre vise männen kom till stallet och hade med sig
gåvor till Jesus, Guds son. Enligt traditionen är det skälet till att vi ger varandra julklappar. Även om julen
ses som kristen idag så fanns ordet yule innan Jesus föddes och man firade ungefär samtidigt i december.
Så den katolska kyrkan bestämde att det var i december som Jesus föddes. Varför tror ni att man gjorde
så?

Vem var julbocken och vad hade han för uppgifter under 1800-talet?
Krampus var en tradition från alpländerna. Vem var Krampus? Och vad gjorde han?
Vad innebar det att man ”klappade”?
Varifrån kommer traditionen med julgranen?
Hur ”uppfanns” julkalendern?

Jul i andra länder
Hur firar man jul i USA? Är det någon skillnad på svenska och amerikanska tomten?
Japan är inget kristet land – men har ändå ett litet, men annorlunda julfirande. Vilket?

Kommersialiseringen
Julen har kommit att handla mycket om ledighet och att få julklappar. Vad tycker ni är det viktigaste?
Skulle du kunna fira jul utan julklappar?

Kreativa uppgifter
Gör en adventskalender. Använd två tjocka, lite hårdare papper. Skär ut, eller stansa ut hål. Du kan skriva
rim på julklappar som dina klasskompisar får försöka gissa vad det är - eller rita något som hör julen till.
Skriv en julberättelse. Många julberättelser handlar om fattigdom och ensamhet. Ett exempel på detta
är Charles Dickens – ”En julsaga” som även finns som tecknad film. Skriv en kort julsaga om något som
handlar om ensamhet – men som slutar lyckligt på julafton.
Gör några julkort som du vill skicka till familj eller vänner. Ta ett tjockt papper som du klipper upp i vykortsstorlek och rita ett julmotiv.
Gå ut och fotografera julmotiv – och sätt ihop en slideshow med hur julen ser ut i din omgivning. Alternativt kan du söka bilder på nätet. Be er lärare om hjälp så ni använder bilder ni får använda.
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