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VARFÖR FIRAR VI VALBORG OCH FÖRSTA MAJ 
EDU991160 

VAD BETYDER ORDEN? 

• Tradition

• Helgon

• Invandring

• Väsen

• Byalag

• Helgdag

• Arbetarrörelsens dag

• Demonstration

• Första maj-tåg

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

http://www.eduklips.se/
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VARFÖR FIRAR VI VALBORG OCH FÖRSTA MAJ 
EDU991160 

 

 

FRÅGA 
Förr trodde många att häxor och magiska väsen var ute och flög på valborgsnatten. Vad gjorde 

man för att hålla dem på tryggt avstånd? 

 

 

 

UNDERSÖK 
1. Det är många som demonstrerar på första maj. Om du skulle vara ute och demonstrera – vad 

skulle det stå på ditt plakat? Texta och måla era plakat och visa för varandra i klassen. Berätta 

också varför du skrivit som du gjort. 

 

2. Traditionen med att tända eldar på valborg har funnits åtminstone sedan medeltiden. Hur 

brukar du själv fira valborg? Skriv en kort beskrivning av hur det brukar gå till. 

 

 

  

http://www.eduklips.se/
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QUIZ 

a) Vad kallas Sankta Walpurgis på svenska?

o Sankta Lucia

o Hemska Walpurgis

o Heliga Valborg

o Eldiga Valborg

b) Nämn en viktig sak som hände förr i tiden på första maj.

o Bönderna släppte ut djuren på bete

o Bönderna stängde in djuren

o Alla bybor dansade en speciell vårdans i ring

o Man gjorde inget speciellt

c) Första maj är även arbetarrörelsens dag – hur länge har den firats?

o 50 år

o 10 år

o I över 130 år

o I ca 100 år

LÄRARTIPS!   

Vi har 20201211 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-valborg-och-forsta-

maj/44ee7ba9-951a-4150-a05e-d27302bdf68a 

http://www.eduklips.se/
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-valborg-och-forsta-maj/44ee7ba9-951a-4150-a05e-d27302bdf68a
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-valborg-och-forsta-maj/44ee7ba9-951a-4150-a05e-d27302bdf68a



