
 

 

 Vår/påsk 

Ämne: Våra årstider - högtider 

Syfte/inlärningsmål 
Inlärningsmål: - Att lära sig om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen de olika 

årstiderna. 

Film 

Påsken - i folktron Från 9 år, 13 min. Handledning 

När vi hör ordet påsk så tänker säkert många av oss på påskägg, påskkäringar, påskeld och 

så påskharen förstås. En del av traditionerna kommer från folktron och det är det som filmen 

handlar om. Vi äter massor av ägg och får kanske också dekorerade pappersägg fyllda med 

godis som presenter. Ibland gömmer en hare äggen så barnen sedan får leta efter dem och 

det är egentligen en symbol för fruktsamhet, för naturen som vid påsk åter börjar vakna till 

liv. Visste du att det engelska ordet för påsk ”Easter” kommer av den forntida germanska 

fruktbarhetsgudinnan Ēostre? Påskharen ser dock inte likadan ut överallt, exempelvis i 

Australien är det i stället en punggrävling som gömmer äggen. Filmen är skriven av en 

etnolog, författare och forskare som också deltar i filmen och hjälper oss svara på och 

resonera om frågeställningarna: • Hur firar vi påsk? • Varför firar vi påsk? • Hur har vi firat 

påsk genom åren? • Varifrån kommer seden med påskkäringar? • Varför målar vi påskägg 

och leker med dem? • Varför lägger påskharen ägg? 

Påsken - den religiösa Från 9 år, 16 min. Handledning. 

Under mars eller april månad händer något särskilt varje år. En stor och viktig högtid äger 

rum. Inom judendomen kallas högtiden för pesach och den kristna kyrkan kallar den för påsk. 

Påsken är den största högtiden inom kristendomen och handlar om Jesu lidande men också 

glädjen i hans seger över döden. Inom judendomen firar man israeliternas uttåg ur Egypten. I 

filmen deltar präster från de tre största inriktningarna inom kristendomen, samt en rabbin från 

judendomen och hjälper oss svara på och resonera om frågeställningarna: • Vad gör vi under 

påsk och pesach? • Vilka dagar firas under påsken? • Varför firar vi påsk? • Varifrån 

härstammar påsk och pesach? • Vilken betydelse har påsk och pesach idag? 

Svenska högtider – Vår Från 9 år, 5 min. 

I Sverige firas många högtider under året. I det här utbildningsklippet går vi igenom några av 

de högtider som firas under våren. Bland annat får vi lära oss att påskveckan har sitt 

ursprung i kristendomen. 

 

Våra svenska högtider Från 9 år, 13 min. Lärarhandledning. 

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 
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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! 

Kapitel: 

- Inledning (00:00 – 02:23) 

- Vår (02:24 – 06:54) 

- Sommar (06:55 – 08:57) 

- Höst (08:58 – 10:02) 

- Vinter (10:03 – SLUT) 

 

Allt om årstiderna – Våren Från 5 år, 13 min. 

Allt om årstiderna är en spännande fyrdelad serie om ekorren Ella, som upptäcker sin 

närmiljö. I det här avsnittet har våren kommit till Norden, där Ella bor. Snön smälter, björnen 

söker efter föda och tjädertuppen sjunger högljutt. Men varför har vi fyra årstider? Och hur 

klarar djur och växter av alla förändringar? Det får vi veta i den här filmserien. 

Våra årstider: Vår Från 7 år, 3 min. 

Varje år har fyra årstider: höst, vinter, vår och sommar! Men vad är en årstid egentligen? I 

detta utbildningsklipp ska vi får veta mer om våren. 

 

Våra årstider: Vår Från 7 år, 3 min. 

Varje år har fyra årstider: höst, vinter, vår och sommar! Men vad är en årstid egentligen? I 

detta utbildningsklipp ska vi får veta mer om våren. 

 

Våren: Årets högtider och traditioner Från 6 år, 23 min. Lärarhandledning. 

När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi dem? Varför gör vi 

som vi gör? Varifrån kommer Sveriges högtider och traditioner? Vad har Ramadan och 

Pesach gemensamt med vårens högtider och traditioner? I samarbete med Nordiska museet 

i Stockholm ger filmen på ett roligt och intressant sätt förklaringar på hur traditioner hänger 

ihop med folktro och religion. Traditionerna är tydligt kopplade till almanackan. Barnens 

funderingar i filmen inspirerar till tematiska studier om årets dagar och traditioner. Filmen kan 

med fördel användas indelad i kapitel. Den här delen – VÅREN – handlar om tiden från 

Fastlagen, över Påsken och fram till Första maj. 

Inledning (00:00) 

Fastlagen (01:33) 

Fastan och Ramadan (02:28) 

Våffeldagen (03:31) 

Stilla veckan (04:37) 

Skärtorsdag (05:24) 

Långfredag (09:55) 

Påskafton och Pesach (12:22) 

Påskdagen (17:41) 

Valborgsmässoafton (18:45) 

Första Maj (20:19) 

Tänkvärt (21.03) 

Amanda längtar, finns på fler språk och om alla årstiderna. 

Amanda längtar: Våren Upp till 5 år, 4 min. 

VÅREN ÄR HÄR Från 7 år, 13 min. Lärarhandledning. 

Våren kommer olika i vårt avlånga land. Tussilagon blommar redan i södra Sverige när det i 

norr fortfarande är fullt av snö. Vi får veta hur sälgen och blåsippan ordnat det för att kunna 

blomma tidigt och varför gullvivan också kallas Sankte Pers nycklar. Madde förkultiverer 

solrosor, äter våfflor och lurar pappa den första april. Solen värmer, myrorna vaknar till liv, 

flyttfåglarna kommer tillbaka och nu blommar det som allra mest. 

Påskens hemligheter.  Från 7år, 25 min.  

I påskens hemligheter får vi följa med på en historisk tillbakablick i våra svenska påsk 
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traditioner. Här får vi svaret på varför vi tar in ris till påsk. När vi började pynta med fjädrar. 

Om påskharen möjligen var ett tjuvmjölkande väsen som häxorna sände. Filmen producerat 

för Svenskt kulturarv. Traditioner som tas upp är. Påskriset, påskägget, påskkärringen, 

påskharen och påskgodiset. 

Brunbjörnen Från 8 år, 11 min. Lärarhandledning. 

Det brukar vara kring mitten av april som man kan se de första björnspåren som vittnar om 

att björnen vaknat ur vintersömnen och lämnat idet. Det är nu när snön försvunnit som den 

ger sig ut på vandring i björnlandet. I denna film följer vi livet i björnriket från att björnen 

vaknar ur sitt ide på våren till att det är dags att lägga sig igen till hösten. Vi lär oss om hur 

björnar ser ut, var de finns i Sverige och vad de äter under olika perioder av året. Filmen 

bygger på fascinerande björnbilder av naturfilmaren Bo Kristiansson. 

Världens fest- i Sverige: Jesus, Diana och äggen Från 10 år, 14 min. Strömmande/DVD. 

Programmet finns på flera olika språk. 

Vi får följa nioåriga Diana och hennes familj när de firar påsk. Diana och hennes familj är 

ortodoxt kristna och tillhör en av de syrianska församlingarna i Södertälje. Vi får följa dem 

genom påskens olika dagar; från skärtorsdagens fottvätt till festandet på kyrkogården på 

annandag påsk. Vi får se vad man gör och Diana hjälper oss att förstå varför. 

Judendomen Från 10 år, 15 min.  

För en utomstående kan många judiska traditioner te sig lite märkliga men för judarna har 

det ett mycket rikt symbolvärde. Påskmaten t.ex. representerar olika företeelser under 

judarnas fångenskap i Egypten. Judendomen bygger på första delen av Bibeln, Gamla 

Testamentet, där det finns regler som man fortfarande lever efter. 

 

                       Järfälla Mediecenter 

                       Tornérplatsen 18 

                       177 80 Järfälla 

                       E-post: mediecenter@jarfalla.se 

                       Tel: 08-580 229 40 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=53&article=DVD%200746
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=53&article=U11223-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=53&article=D%201090
mailto:mediecenter@jarfalla.se

