DIGITAL JULSÅNGS-FEMKAMP
-instruktioner & facit
Denna femkamp är särskilt utformad för digitala videosamtal. Syftet är att skapa julgemenskap i denna
avståndstagande Coronatid.
Använd en videosamtalsplattform med tillgång till skärmdelning (för att alla deltagare ska kunna se PowerPointbilderna innehållande frågor och uppgifter). Skärmdelningen måste emellertid stängas av under deltävling 3 och 5
(se nedan)!
Förberedelser

Bläddra igenom hela powerpointpresentationen i förväg! Där finns reglerna för varje deltävling.
För att höja mysfaktorn

Ta på jultröjan och tomteluvan! Värm glöggen och mumsa på en lussekatt trots att ni befinner er på olika platser!
Anpassa svårighetsgraden

Lagom svåra quiz är roliga quiz! Och eftersom vissa människor är genialiska julsångsnördar medan andra
människor är mindre julsångsbegåvade, kan svårighetsgraden behöva anpassas. I deltävling 1 och 2 kan svarstiden
förlängas vid behov. I deltävling 3 och 5 kan ljudsnuttarna spelas upp mer än en gång. Deltävling 1 kan förenklas
genom att klargöra om den efterfrågade julsångstiteln är på svenska eller engelska.
Särskilda instruktioner till deltävling 3 (julsångsintron)

Denna Spotify-lista innehåller låtarna som ingår i deltävlingen:
https://open.spotify.com/playlist/5TN4DtBrAu8vmjICY6ZXkD?si=c7rI4Z2BSRi132CgmKR9tA
Nedan anges lämplig uppspelningslängd för varje låt-intro! Om den rekommenderade uppspelningslängden
överskrids, ändras låtarnas karaktär och gissandet blir för enkelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Julen är här – 5 sekunder
Tänd ett ljus – 3 sekunder
It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas – 4 sekunder
All I Want for Christmas Is You – 5 sekunder
Gläns över sjö och strand – 3 sekunder (max!)
Jul jul strålande jul – 7 sekunder
Nej, se det snöar – 4 sekunder
Last Christmas – 7 sekunder
Stilla Natt – 10 sekunder
Hej tomtegubbar, slå i glasen – 2 sekunder (max!)
Två små röda luvor – 3 sekunder (max!)

OBS! Stäng av skärmdelningen under denna deltävling! (annars kan deltagarna se vilken låt som spelas)
Särskilda instruktioner till deltävling 5: översätt GOOGLE TRANSLATE!

1. Besök denna sida: https://translate.google.se/?hl=sv&sl=sv&tl=en&op=translate
2. Kopiera och klistra in var och en av låttexterna nedan i den vänstra textrutan!
3. Tryck på uppspelningsknappen nedanför den översatta, engelska texten! (ett alternativ är att läsa upp de
engelska översättningarna själv. Men det blir både klurigare och mer komiskt att lyssna på Google
Translates stolpiga robot-översättningar!)

1

Bjällerklang, bjällerklang,
hördes dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång.
Följ oss ut, följ oss ut,
Blacken travar på,
i hans spår vår släde går,
där höga furor stå.

2

Goder afton, goder afton,
båd’ herre och fru.
Vi önskar Eder alla en fröjdefull jul!
Goder afton, goder afton,
Välkommen var gäst.
vi önskar Eder alla en fröjdefull fest!

3

Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!

4

Lusse Lelle, Lusse Lelle. Elva nätter före jul.
Lusse Lelle, Lusse Lelle. Elva nätter före jul.
Nu äro vi hitkomna så näst före jul.
Nu äro vi hitkomna så näst före jul.
Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

5

6

Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng.
Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem.
Stjärnorna de tindra så klara.
Gossar låt oss lustiga vara.
En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

7

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland,
och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand.
Så bruna, så bruna vi äro alla tre,
korinter till ögon och hattarna på sne’.

8

Gläns över sjö och strand.
Stjärna ur fjärran.
Du som i österland, tändes av Herran.
Stjärnan från Betlehem, leder ej bort men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna.
Strålande stjärna, strålande stjärna.

9

Hej mitt vinterland, nu är jag här.
Nu biter frosten i min kind, ty kall är kvällen.
Hej mitt vinterland, se månen där.
Den lyser kyligt kring, på mörka himlapällen.

OBS! Stäng av skärmdelningen under denna deltävling! (annars kan deltagarna se vilken sång som översätts)

Facit:

1. Deltävling 1
1. Jag såg mamma kyssa tomten
2. Vår julskinka har rymt
3. Hej mitt vinterland
4. Ser du stjärnan i det blå?
5. Fairytale of New York
6. Rocking around the christmas tree
7. Silent night/Stilla natt
8. Mer jul
9. Last christmas
2. Deltävling 2
1. Mössens julafton
2. Gott nytt jul
3. It´s beginning to look a lot like christmas
4. Hey ho
5. Mer jul
6. Nu kommer det tomtar
7. Fairytale of new york
8. Juligen
3. Deltävling 3
1. Julen är här
2. Tänd ett ljus
o Bonusfråga: hur många “dom” finns i låtens inledning? (Rätt svar (=48) ger 2 poäng.
Om ingen svarar rätt, ges 1 poäng till den som gissade närmast)
3. It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas
4. All I Want for Christmas Is You
5. Gläns över sjö och strand
6. Jul jul strålande jul
7. Nej, se det snöar
8. Last Christmas
9. Stilla Natt
10. Hej tomtegubbar, slå i glasen
11. Två små röda luvor
4. Deltävling 5
1. Bjällerklang
2. Goder afton
3. Hej tomtegubbar
4. Lusse Lelle
5. Natten går tunga fjät/Sankta Lucia
o Bonusfråga: vad FAN betyder fjät? Rätt svar (=steg eller fotspår) ger 1 poäng.
6. Staffan var en stalledräng
7. Tre pepparkaksgubbar
8. Gläns över sjö och strand/Betlehems stjärna
9. Hej mitt vinterland

