
Lektion 35 SCIC 27/06/2014 
 

TEMA: SVENSK KULTUR, HISTORIA OCH SAMHÄLLE populärkultur 
 

A. Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul 
 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalle_Anka_och_hans_v%C3%A4nner_%C3%B6nskar_God_Jul) 
 

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul är ett amerikanskt TV-
program som premiärsändes i amerikansk TV den 19 december 1958 
som ett avsnitt i TV-serien The Wonderful World of Disney med titeln 
From All of Us to All of You.[1]  
 
Programmet har sedan sänts i flera länders TV under julen. I Sveriges 
Television sänds det julafton sedan 1960.[2] 
 
 
 
Dagens svenska program 
 
Sedan 1983 har majoriteten av innehållet varit det samma: 
 

• I jultomtens verkstad - med sedan starten 1960. 
• Kalle Anka i djungeln - sedan 1971. 
• en scen ur Askungen - sedan starten, undantaget 1971-1975 och 1978. På senare år dock 

nedklippt. 
• Musse Pigg på camping - åren 1967-70, samt sedan 1982. 
• en scen ur Lady och Lufsen - sedan starten, dock under vissa år utan "Bella notte"-scenen. 
• en scen ur Djungelboken - åren 1968-1970, samt sedan 1977. 
• en scen ur Snövit och de sju dvärgarna - sedan starten. Med joddlingslåten En tokig sång. 
• Tjuren Ferdinand - sedan 1971, undantaget 1982; se nedan. 
• en scen ur Robin Hood - sedan 1974, undantaget[5] 1998; se nedan. 
• Plutos julgran - åren 1967-1970, samt sedan 1983. 

 
Utöver dessa episoder visas numera, i slutet, varje år ytterligare ett eller ett par filmklipp - vanligen 
från nysläppta eller kommande animerade disneylångfilmer. 
 
Programmet har under många år förknippats med att Arne Weise presenterade det. När han 2002 
slutade vara julvärd ville SVT av kostnadsskäl inte längre sända programmet. När detta 
uppmärksammades blev det näst intill folkstorm vilket fick SVT att ändra sig och tvingas förhandla 
fram ett nytt kontrakt med The Walt Disney Company.  
 
Priset har alltid varit hemligt. Fortfarande ses det varje år av mer än tre miljoner människor i Sverige. 

 
B. I jultomtens verkstad (1932) 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=cTiGVj3bg-w) 
 

Titta på I jultomtens verkstad (00:00 – 06:00). Hittar du någonting här som du inte anser vara 
politiskt korrekt. Vad och varför? Läs sedan artiklarna från Aftonbladet på nästa sida och reagera! 
 

Benjamin	  Syrsa	  avslutar	  
programmet	  med	  att	  sjunga	  Ser	  du	  
stjärnan	  i	  det	  blå	  



 

	  

 

 
 
 

Reagera! 
 
Jag håller 
verkligen med X 
om att... 
 
Det håller jag 
verkligen med 
henne/honom om. 

http://www.aftonbladet.se 

UTTAL r-kombinationer: 
• enbart 
• bekänner sig 
• tillhör dem 
• leksakerna 
• bortklippta 
• eftersom 
• har stor näsa 
• bort 

 

UTTAL r-kombinationer: 
• har till slut 
• fördomsfulla 
• svarta 
• vår tid 
• bort scener 
• försöker 
• Ferdinand 
• portarna 
• förstod 

 



 

	  

C. Odödliga citat från Disneys värld 

(http://www.d-zine.se/diverse/disneycitat.htm) 

Hon är säker,  gamla Bettan.  
Vapenhantering i Robin Hood (1973).  

Det är Robin Hood jag vil l  ha!  
Kunglig maktutövning, även detta i Robin Hood.  

Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!  
Broder Tuck tar tillfället i akt att vinna nya själar. Ytterligare ett klassiskt citat från Robin 
Hood.  

Googla dessa uttryck kolla i vilka sammanhang de används. Titta sedan på Robin Hood-
klippet och lägg märke till hur de förkommer där! 

Hur skulle du beskriva de olika personerna? 

Vakterna är... 

Robin Hood är... 

Prins John... 

Sir Väs...  

Broder Tuck... 

• arg 
• dum 
• envis 
• flitig 
• from 
• försiktig 
• girig 
• glad 
• hungrig 
• listig 
• modig 
• noggrann 
• skicklig 
• smutsig 
• snabb 
• snäll 
• stark 
• sömnig 
• vaksam 
• vig 

 

Djur får ofta symbolisera olika egenskaper. 
Vad kan man säga före de här djurnamnen 
(välj ur listan!)? 

 
Ex. Stark som en oxe. 
 
1. ... en räv. 

2. ... en oxe. 

3. ... en varg. 

4. ... ett bi. 

5. ... en åsna. 

6. ... en katt. 

7. ... en myra. 

8. ... en gris. 

9. ... ett lamm. 

	  

Är	  det	  någon	  av	  djuren	  i	  filmen	  
som	  har	  ”typiska”	  egenskaper?	  



 

	  

D. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton 
 

1. Styckena har hamnat i oordning. Ordna dem!  
 

2. Titta sedan på den tecknade filmen och kontrollera om du ordnat rätt! 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=xAsqO_g7pCM) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H          

 
Inledning:  
 
Karl-Bertil Jonsson är en fjortonårig idealist vars pappa är en rik affärsman. Karl-
Bertil jobbar extra på posten inför julen med att sortera paket och drömmer om att 
få göra något för de fattiga i samhället. Så får han en idé: han lägger undan 
julklappar adresserade till rika människor (han kontrollerar deras namn och inkomst 
i taxeringskalendern) för att sedan dela ut dem i slumkvarteren.  
 
A   Chauffören tittade misstänksamt i backspegeln som om han hade att göra med en presumtiv 

taxirånare. Karl-Bertils städade yttre och ärliga uppsyn lugnade honom dock, och han körde 
till de eländiga slumkvarter som fanns i huvudstaden på den tiden då den här sagan tilldrager 
sig. 
  Karl-Bertil steg ur bilen med sin säck, betalade taxin, gick in i en portgång och klädde sig i 
fars något för stora tomtekläder. Så gick han ut på sin humanitära julvandring. 

B   "En synnerligen god jul tillönskar jag dig, min välartade son!" ropade far, som provsmakat 
glöggen. 
  "Nu är granen klar!" sa mor, "Är den inte vacker? Kom, Tyko, och sätt dit stjärnan i toppen!" 
  Detta var fars hedersuppdrag om jularna. Stolt klev han upp på en stol och fäste i granens 
topp den stora glittrande stjärnan för 14:50 som han gratis tagit med hem från sitt varuhus. 

C   Gatorna var nästan folktomma. En och annan familjefar som varit och sagt god jul till några 
andra familjefäder vinglade hem full av julglädje. Karl-Bertil gick fram till en sådan. 
  "Har ni några snälla barn hemma?" 
  Mannen ryckte förskräckt till. Kanske trodde han att han hade att göra med en förklädd 
hemlig polis. 
  "V-va då. . . jaa . . . hurså . . .?" 
  "Tag detta paket och gå genast hem till er stackars familj. God jul!" 
  Mannen stod där ett tag förbluffad med paket i näven och gick sedan rakt och tillnyktrat hem 
till de sina.  

D   I vardagsrummet var julstämningen i full gång. Mor och småsyskonen klädde granen med 
tindrande mor- och barnaögon. I köket stod far och tillredde glöggen. Doppet i grytan stod på 
spisen och doftade fett och gott. Ur radioapparaten strömmande julsånger. Ur TV-apparaten 
strömmande andra julsånger. Alla var snälla och goda ända in i julsjälen. Kort sagt, julen var 
kommen. 

E Karl-Bertil drog en lättad suck. 
  "Nå, här har du en tia till taxi då", sa den glöggfryntlige Tyko. 
  "Tack snälla far", sa Karl-Bertil, beställde en taxi, gick ner i skrubben i källaren där far 
förvarade sin tomtekostym, tog med sig denna, drog ut säcken till taxin och sa till chauffören: 
  "Kör till slumkvarteren!" 



 

	  

F   Karl-Bertil klädde sig och gick ner i tamburen där säcken stod, bar upp den på sitt rum och 
tömde den på golvet. Han satte sig vid sitt skrivbord och tog fram en bunt i förväg inköpta 
gummerade lappar av den typ som brukar sitta på hemmagjorda syltburkar. På varje lapp 
skrev han med rött bläck: 
  GOD JUL ÖNSKAR EN OKÄND VÄLGÖRARE. 
  Han klistrade fast lapparna över adressaten på alla paketen. Avsändarnas namn och adress 
täckte han med en julstjärna av förgyllt papper. Så lade han paketen i säcken igen och bar ner 
den i tamburen. 

G   "Man måste göra sin plikt här i livet, förstår mamma", sa Karl-Bertil och såg lite extra trött 
ut. "Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar." 
  Karl-Bertils ömma moder gick rörd därifrån. 

H Nästa dag var självaste julafton. Karl-Bertil Jonsson väcktes klockan tolv av sin ömma moder, 
som stod vid sängen med glitter i håret och kaffebricka med pepparkaksgrisar i händerna och 
sa: 
  "Karl-Bertil, det har kommit en hel säck med paket till dej!" 
  "Å", svarade Karl-Bertil yrvaket, "det är såna som jag skall sortera. Hemarbete alltså." 
  "Stackars pojke", sa hans ömma moder, "ska han arbeta och slita på själva julafton också." 

I   "Stackars pojke, jag kan ta bilen och köra dej dit", sa far. 
  "Kommer aldrig på frågan, Tyko, du har druckit glögg", sa mor. 

J   Under skämt och glam doppades det i grytan i familjens sköte. 
  Efter maten sa Karl-Bertil: 
  "Ursäkta mej, men nu måste jag tänka på min postsäck." 
  Denna formulering hade Karl-Bertil noga tänkt ut, för man får inte ljuga för sina föräldrar på 
julen. Hans yttrande var ingen lögn - han tänkte verkligen på sin postsäck. 

 

Medan du tittar: 

Hur märker du att historien inte utspelar sig idag? Gör en så lång lista som möjligt på 
tecken på detta (både språkliga och visuella). Vilken tid tror du att det handlar om? Varför? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle du beskriva berättelsens stil? Vilken effekt har den? Vad vill Tage Danielsson 
säga med sin historia tror du? Budskapet är... 
  



 

	  

E. Gemensam europeisk referensram för språk: Hörförståelse 

(https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr) 

1. Sätt rätt rubriker på de olika styckena:  

A1 (Breakthrough) – A2 (Waystage) – B1 (Threshold) – B2 (Vantage) – C1 (Effectiveness) – C2 (Mastery) 

2. Självreflektion 

Var på skalan befinner du dig? Ge exempel och motivera! 

    Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt eller via 
radio, TV och film. Jag förstår även tal i högt tempo som det talas av en infödd under förutsättning 
att jag hunnit vänja mig vid den regionala variationen i språket. 

    Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mina personliga förhållanden, t.ex. 
information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt 
anställning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden. 

    Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man 
regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid, osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt 
kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen 
av personligt intresse. 

    Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer komplicerad 
argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. Jag kan förstå det mesta i 
nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk. 

    Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget 
enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor 
ansträngning. 

    Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min 
direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt. 

  



 

	  

F. Svensk humor 

Vad skrattar du mest åt? 

• ordvitsar som i göteborgshumor? 
• situationskomik som i Dolda kameran? 
• politisk satir som i Public service? 

(https://www.youtube.com/watch?v=R3v7ceEFZb0) 

Robert Gustavsson talar om .....................-tankar. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XOCMQ6o80bk) 

Henrik Dorsin:  

1. Jag går på a-kassa, men jag vill inte bli placerad i ett ..................... för det. 

2. Jag ville bli .....................-man men den drömmen gick upp i ..................... fastän jag 

var .....................och ..................... . 

3. Jag ville bli jurist men saknade .....................-anda. 

4. Kärestan har lämnat mig. Hon blev arg som ett ..................... och sedan ..................... 

hon. 

5. Hunden tog hon med sig också. Han var ju väldigt förtjust i ..................... . Han var 

rätt bra på historia också.  

6. Det är ju mest så att man sitter och väntar på att elinstallatören ska komma så att 

man kan få ..................... .  

Fyll i orden. Varje ord kan betyda två saker. Vilka? 

(http://t.sr.se/1l73l7z) 

Public Service: 

I programmet framställs utbildningsminister Jan Björklund som väldigt..... 

eftersom.... 

 

 

 


