Vinter/jul
Ämne: Våra årstider - högtider
Här presenterar vi några av våra titlar som handlar om vinter och jul. Du kan även skriva
vinter, jul eller tomte i sökrutan för fler resultat.
Film
DVD 1210 Santa Claws Från 8 år, 90 min. Strömmande/DVD.
Tomten har blivit allergisk mot katter och har en policy att inte leverera dem som gåvor. Men
lille Tommy har verkligen varit riktigt snäll under året som gått och önskar sig inget hellre än
en liten kattunge till jul.
Amanda längtar, finns på fler språk och om alla årstiderna.
Amanda längtar: Vintern Upp till 5 år, 4 min.
U101298-03 Pinos dagbok: Pinos jul Upp till 5 år, 4 min. Filmen finns på flera olika språk.
Det är julafton. Pino får besök av sina vänner Pinolina och Pingvinen. Även tomten kommer
såklart.
U101298-09 Pinos dagbok: Pinos vinter Upp till 5 år, 4 min. Filmen finns på fler olika
språk.
Pino klär på sig och går ut i snön. Det finns mycket man kan hitta på tillsammans med
Pinolina och Pingvinen.
D 1380 Tomtar och troll Från 5 år, 16 min. Lärarhandledning.
Filmen tar oss med på en resa genom ett trollikt landskap utifrån ett barns perspektiv. I följe
är Ulla Ehrensvärd, känd för bl.a. boken ”Den svenska tomten”.
Vi får se bilder och dramatiseringar på typiska tomtar och troll samt lyssna på spännande
historier. Vi lär oss mer om hur de lever, ser ut och vilken betydelse de hade förr.
Filmen tar även upp Jenny Nyström och John Bauers betydelse för hur vi ser på tomtar och
troll.
Bilder av Jenny Nyström och John Bauer.
D 0959 En liten julsaga Från 6 år, 58 min. Lärarhandledning.
När Ina är med sin mamma och handlar tappar hon bort sin älskade nalle. Nallen tas om
hand av en farbror som i sin tur glömmer den på posten där nallen råkar hamna i en
postsäck med adress Luleå. Medan Ina hemma i Stockholm saknar sin förlorade nalle

upplever nallen en mängd äventyr runt om i Sverige för att slutligen, av en tillfällighet, åter
hamna i händerna på Ina – nu som en julklapp från hennes storebror som kommer hem från
Amerika. En film för de minsta om att förlora – och återfå – det som skapar trygghet i
tillvaron.
DVD 0599 Trolltyg i tomteskogen Från 6år, 47 min.
Vi får stifta bekantskap med det elaka trollbarnet Fjant, den sibiriske tomten Kostja och alla
de andra oförglömliga karaktärerna, när kriget bryter ut i tomteskogen. Ett sagobröllop
stundar i skogen när tomtarna Tor och Lisa ska gifta sig. Alla firar utom trollen, som avskyr
tomtar mer än något annat eftersom de befriar djuren ur trollens fällor. På bröllopsdagen
sätter trollfamiljen sin ondskefulla plan i verket – att med alla medel göra sig kvitt tomtarna
för gott. Men skogens invånare ställer sig bakom sina godhjärtade små vänner, som inte
tänker ge sig utan strid …
DVD 0959 John Bauer, fantasin och sagorna Från 6 år, 12 min. Lärarhandledning.
John Bauer är en av Sveriges mest kända sagokonstnärer. Hans bilder i böckerna ”Bland
tomtar och troll” gav liv och djup till berättelserna och John Bauer blev känd även utomlands.
I den här filmen lär vi oss om både skapande och fantasi, samt om John Bauers liv och
illustrationer.
Filmen syftar till att inspirera barn till att själva fantisera och fundera kring berättelser. Vi får
se påhittiga barn, höra och se kända sagor och lockas av Bauers fantasifulla bilder.
”Har man fantasi ska man använda den. Man kan ha fantasi om vad som helst!”
– från skolvisning i Falköping för barn i åldrarna 6-10 år
”Jättefina bilder! Vi vill höra alla sagorna – nu!”
– från skolvisning för 8-åringar i Stockholm
DVD 0600 Årets högtider och traditioner Från 6 år, 29 min. Lärarhandledning.
Filmen förklarar vinterns högtider och traditioner i ett historiskt och mångkulturellt perspektiv.
Sakkunniga från Nordiska museet och religionsvetare bidrar med intressant fakta. Filmen ger
också exempel på likheter mellan olika traditioner i Sverige såsom Advent och Ramadan
samt sambandet mellan Lucia och den hinduiska högtiden Diwali. Högtiderna är tydligt
kopplade till almanackans dagar. Den här delen ‐ VINTERN ‐ börjar med advent och sträcker
sig över julen till alla hjärtans dag i februari.
Inledning (00:00)
Advent och Ramadan (01:56)
Pepparkakans dag (06:56)
Lucia (09:01)
Dan före dan före.......(10:32)
Julafton (13:44)
Juldagen (18:50)
Nyår och Diwali (20:34)
Trettondagen (21:46)
Tjugondag Knut (22:25)
Alla hjärtans dag (23:05)
Tänkvärt (24:36)
Julens hemligheter
Från 8 år, 25 min/program. Här får vi i uppdelat i fyra olika program och tio lustfyllda resor i
våra jultraditioners historia. Vi får bland annat reda på varför jultomten är röd, vem Staffan
stalledräng egentligen var, varför man sägs bli snäll av pepparkakor, varför man har julgran,
hur man använder misteln och vilken historia ligger egentligen bakom vår julbock. Svaren på
en del av dessa frågor och några till, ges här i filmerna "Julens hemligheter"
D 1635 Julens Hemligheter del 1
får vi veta mer om:
Julljuset (00.00)
Staffan stalledräng (06.17)

Julgranen (12.43)
Misteln (18.44)
Pepparkakan (24.47)
D 1636 Julens Hemligheter del 2
får vi veta mer om:
Julbocken (00.00)
Glöggen (06.22)
Julkorten (12.08)
Julklappen (18.11)
Jultomten(24.06)
D 1637 Julens Hemligheter del 3
får vi veta mer om:
Tomas råttfångaren (00.00)
Spöken och spådomar (05.57)
Dricka jul (11.58)
Lussebullen (18.00)
Lutfisken (24.03)
D 1638 Julens Hemligheter del 4
får vi veta mer om:
Den skamliga lussebruden (00.00)
Kysslekar och bus (05.53)
Julottan (11.54)
Julens offergris (17.48)
Midvinterblot (23.50)
D 1183 Helgens Historia, del 2: Advent Från 10 år, 20 min. Lärarhandledning
Vad betyder ordet advent? När kom den första adventskalendern? När infördes traditionen
med att ha adventsljusstake? Detta undersöker Martin Timell i det här programmet om
Advent.
D 1184 Helgens Historia, del 3: Julen Från 10 år, 20 min. Lärarhandledning.
Varför har vi julgran? Varför är tomten rödklädd? Vilken betydelse har julbocken och varför
heter det julklapp? Detta undersöker Martin Timell i det här programmet om Julen.
DVD 0078 Vintern är här Från 7 år, 12 min. Lärarhandledning.
På vintern är dagarna korta och nätterna långa. Många djur har svårt att hitta mat. Därför
bestämmer sig Anna och Madde för att börja mata småfåglarna. Talgoxen och blåmesen är
ofta gäster vid fågelbordet. Även den ovanliga sidensvansen med sitt speciella läte kommer
till trädgården för att kalasa på snöbär. Isen har lagt sig och nu tänker farfar pimpla abborre.
Det är inte så lätt att få napp när vattnet är kallt och fiskarna inte särskilt hungriga. Snö kan
vara så olika, men den ger ett bra skydd åt de djur som sover, myror t ex. Myror är god
vintermat tycker gröngölingen medan rådjur och älg får klara sig på lite enklare föda, tallbarr
bland annat...
D 0679 Fågelbordet om vintern Från 7 år, 15 min.
Domherren, talgoxen, rödhaken, björktrasten, bergfinken och blåmesen är några av de fåglar
som stannar kvar i norden över vintern.
Ljud
L102526-05 Sång i sikte: Lucia Från 6 år, 11 min.
Viggo, 8 år, är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och hennes gudmor Peggy.
Viggo får ett mejl från en klasskompis som berättar att de firat Lucia på skolan. Åh, vad Viggo

hade velat vara med! Men vem var Lucia egentligen? Och varför sjunger vi om henne som vi
gör? Den allvetande Peggy berättar de konstiga och spännande historierna bakom sången.
L102481-07 Måns och Mari från vår till vinter: om vintern del 1 Upp till 5 år, 11 min.
Programmen finns på flera olika språk
Måns och Mari bor hos Matti i ett litet hus i utkanten av staden. Det snöar och snöar och
snöar. Stora vita flingor ligger som ett täcke över allting. Måns skottar och Mari sopar bort
snön. Första söndagen i advent tänder Mari det första ljuset i adventsstaken. Den 13
december är det Lucia. Måns och Mari väcker Matti med kaffe och lussekatter. Dagarna före
jul är det mycket att göra. De bakar pepparkakor och gör alla julklapparna själva. Tina Ahlin
läser Kaj Beckmans böcker om Måns och Mari.

L102481-08 Måns och Mari från vår till vinter: Om vintern del 2
Dan före dan före dopparedan, alltså två dagar före julafton, går Matti, Måns och Mari in till
stan för att köpa julgran. På julafton ropar Måns plötsligt: Det är någon ute i trädgården! Där
kommer jultomten med en stor säck full av julklappar på ryggen. Sent på nyårsafton går
Matti, Måns och Mari inåt staden. När klockorna slår tolv börjar ett alldeles nytt år. Måns och
Mari har gjort två snölyktor med fladdrande ljus i. Elden sprakar när Måns lägger på gren
efter gren av den torra gamla julgranen. Matti spelar en glad låt på sitt munspel.
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