STUDIEHANDLEDNING

Våra svenska
högtider
Filmfakta
Ämne: Religionskunskap, Hem- och
Konsumentkunskap, Historia
Ålder: Från 9 år (M)
Speltid: 13 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Kunskapsmedia AB, 2016

Syfte/strävansmål

•• Att få en introduktion till årets högtider och
traditioner i Sverige.

Undervisningen ska behandla
följande innehåll enligt läroplan
Religionskunskap (mellanstadiet)
•• Kristendomens betydelse för värderingar och
kultur i det svenska samhället förr och nu.
Kristna högtider och traditioner med koppling
till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
•• Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Hem- och Konsumentkunskap (mellanstadiet)
•• Olika mattraditioner, till exempel vid firande av
högtider.
Historia (mellanstadiet)
•• Exempel på hur forntiden, medeltiden,
1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner…

Filmens innehåll

I Sverige firas många högtider under året. Vi ska
gå igenom ett helt år och titta närmare på några
av de högtider och traditioner som vi firar!
Vi får lära oss att några av våra traditionella högtider i Sverige har sitt ursprung i kristendomen –
som påskveckan och julafton. Men vi får även lära
oss om de högtider som inte är kristna, till exempel
midsommarafton och nationaldagen.
Varför firar vi påsk, varför firar vi Lucia och hur firar
vi midsommarafton? Allt detta ska vi ta reda på!

Produktion: © Kunskapsmedia AB, Sverige
© Kunskapsmedia MMXVI
Filmnr: 1676KM

Huvudkapitel:
- Inledning (00:00 - 02:23)
- Våren (02:24 - 06:54)
- Sommar (06:55 - 08:57)
- Höst (08:58 - 10:02)
- Vinter (10:03 - SLUT)
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Våra svenska
högtider
Innan filmen
Vad vet vi?
Läs inledningstexten för eleverna. Låt dem först
enskilt fundera på vad de tror att filmen handlar
om. Sedan pratar de i par och delar tankar med
varandra. Till sist delar hela gruppen med sig av
vad de tror att filmen handlar om. Skriv gärna ned
vad eleverna säger och ha som underlag för vidare
diskussion efter filmen.
Brainstorma innan filmen
Låt eleverna komma på så många högtider de kan
samtidigt som läraren skriver upp förslagen på
tavlan. Tänk på att vara öppen för högtider som
du kanske har lite mindre kunskap om, de som
härstammar från andra religioner.

Diskussionsfrågor

Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom
hur man ska hantera diskussionen och svaren. Dela
gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar.

Vår - Påsken (02:24 - 05:11)
•• En av våra största högtider är påsken. Vad kan
man göra för något roligt inför och under
påskveckan?
•• Förr trodde man att häxorna åkte till Blåkulla
på skärtorsdagen för att träffa djävulen. Vilken
tradition har vi idag?
•• Vad betyder påsken för någon som är kristen? Enligt Nya Testamentet så skedde många
händelser under påskveckan. Kan du nämna
någon?
Vår – Valborg och Första maj (05:12 - 06:27)
•• Vilket datum firas valborgsmässoafton och
varför firas den?
•• Varför går människor i demonstrationståg?
Vår – Kristi himmelsfärd (06:28 - 06:53)
•• Vad hände, enligt Bibeln, den här dagen?
Sommar – Nationaldagen (06:54 - 08:06)
•• Vilket datum firas Sveriges nationaldag?
•• Vilken anledning nämns till att vi firar just det
här datumet?

Diskussionsfrågorna nedan är indelade enligt
kapitel i filmen.

Sommar – Midsommar (08:07 - 08:57)
•• Varför firar vi midsommar?

Inledning (00:00 - 1:40)
•• Vilka olika religioner finns i Sverige?
•• Kan du nämna några högtider som inte kommer från kristendomen?
•• Vilken av alla svenska högtider tycker du bäst
om? Varför? Vad brukar du göra den dagen?

Höst – Allhelgonadagen (08:58 - 10:02)
•• Vad är ett helgon och vad är en martyr?
•• Vid samma tid firar vi även en irländsk tradition,
vilket?

Nyår (01:41 - 02:23)
•• Det är vanligt med nyårslöften under nyårsafton. Har du eller någon du känner lovat någonting inför ett kommande år? Vad i så fall? Hur
har det gått att hålla löftet?

Vinter - Advent (10:03 - 10:50)
•• Varför tänder vi adventsljusstaken?
Vinter - Lucia (10:51 - 11:45)
•• Vem tror du har namnsdag den 13 december?
•• Förr i tiden var man rädd för att gå ut på lucianatten, varför?
•• Vad betyder Lucia?
Vinter - Julafton (11:46-13:15)
•• Varför är julen en av kristendomens viktigaste
högtider?
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Våra svenska
högtider
Efter filmen

Jobba vidare

Sammanfatta filmen
Försök att tillsammans med eleverna sammanfatta
filmen. Testa om de kommer ihåg alla högtider filmen tog upp. Kanske har du muslimer eller judar i
klassen som kan fylla på med ytterligare högtider?

Undersök mer om våra högtider!
Gruppen delar upp sig i mindre arbetsgrupper.
Välj en högtidsdag som vi firar här i Sverige och
gör ett arbete kring den dagen. Fundera på frågor som du vill svara på i ditt arbete.

Ny eller bekräftad kunskap?
Låt eleverna fundera över vad som sades i filmen.
Sedan skriver de ned vad som var ny kunskap för
dem. De kan även skriva ned något som de visste
innan och som bekräftades i filmen. Diskutera sedan det som var mest intressant.

Till exempel:
- Vad är det som firas den dagen och varför?
- På vilka sätt firas dagen?
- Vilken slags mat äts under den dagen?
- Firas dagen bara i Sverige? Om inte, hur firas
den utomlands?
- Brukar ni i gruppen själva fira dagen? Hur i så
fall?

Klassens bästa
Avsluta lektionen med att låta eleverna skriva ner
på en post it-lapp vilken högtid som de tycker är
bäst. Lappen fäster de sedan på dörren när de går
ut och när nästa lektion startar har du sammanställt deras svar och klassen har då utsett ”Klassens
bästa högtid”.

Leta information på internet, i böcker och i
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film
eller som en vägg/serietidning.
Andra länders nationaldag
Undersök fem andra länder och deras nationaldagar. Rita ländernas flagga och, om du har
möjlighet, lyssna på deras nationalsånger.
Ta reda på varför landets nationaldag firas just
den dagen. Undersök och presentera sedan för
klassen.
Andra religiösa högtider
Om du har en annan trosuppfattning än den
kristna, t.ex islam, judendom eller någon annan
tro. Vad finns det för högtider som du firar och
varför firas dem? Undersök och presentera sedan
för klassen.
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