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VARFÖR FIRAR VI MIDSOMMAR? 
EDU991125 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Tidsmaskin 

• Folktro 

• Johannes Döparen 

• Kyrkohögtid 

• Spådom 

• Gärdsgård 

• Maja 

• Majstång 

• Folkdräkt 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Vad hänger ordet "maja" ihop med? 

o Att dansa runt stången på midsommar 

o Midsommarstången ("majstången") 

o Att plocka blommor på midsommar  

o Midsommarmaten  

 

b) Dagarna vid sommarsolståndet är… 

o …som kortast på året 

o …som längst på året 

o …lika långa som på natten  

o …som kallast på året  

 

c) Vad har midsommar med Johannes Döparen att göra? 

o Inget alls 

o Han "uppfann" midsommarfirandet 

o Han var känd för sin dans runt midsommarstången  

o  "Johannes Döparens dag" firas just vid midsommartid  
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FRÅGA 
Många av dagens traditioner är inspirerade av fornnodiska seder och bruk, eller religiösa 

traditioner. Kan du komma på fler traditioner än midsommar som är exempel på detta? 

 

 

 

UNDERSÖK 
Midsommarstången är ett exempel på en tradition som egentligen kommer från ett annat land. 

Välj en tradition som är vanlig på midsommar och ta reda på mer! Hur används den/det idag, 

jämfört med förr i tiden? Varifrån kommer traditionen från början? Varför finns den? 

 

Skriv ut en bild på det du valt och skriv en liten faktaruta som du sedan sätter upp i 

klassrummet.  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Midsommarstången (majstången) 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o …som längst på året 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o  "Johannes Döparens dag" firas vid midsommartid 

 

 

 

LÄRARTIPS!   

Vi har 20200525 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-midsommar/7defebdb-

5f3a-462a-aaf2-7559035d0383 
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