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VARFÖR FIRAR VI PÅSK? 
EDU991123 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Symbol 

• Pesach  

• Korsfästelse 

• Uppståndelse 

• Offer 

 

 

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

a) Påsken är en av kristendomens viktigaste högtider - varför? 

o För att Jesus föddes då 

o För att Jesus korsfästes, dog och uppstod 

o För att fastan tog slut på påsken  

o För att kristna firar våren då  

 

b) Vilken dag brukade förr kallas för "årets längsta dag"? 

o Påskdagen 

o Juldagen 

o Midsommar  

o Långfredagen  

 

c) Vad äts det mycket av under påsken? 

o Ägg och godis 

o Älggryta 

o Vegansk buffé  

o Bröd  
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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 påsken som är exempel på detta?  

 

 

 

UNDERSÖK 
Uppgift 1: 

Påskharen är ett exempel på påktraditioner som vi "lånat" till Sverige från ett annat land. Välj en 

tradition som är vanlig på påsken 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.  

 

Uppgift 2: 

Dagarna under påskveckan har speciella namn, och varje dag har speciella traditioner. Gör en 

"Påskalmanacka" där du skriver ut namnet på dagen som en rubrik, och sen beskriver kort vilka 

traditioner man brukar ha då. Jämför gärna hur traditionerna såg ut förr i tiden, med hur de ser 

ut idag. Om det finns någon speciell mat som man brukar äta får du gärna beskriva det med. 

Måla och pynta gärna din "Påskalmanacka", om du vill.  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o För att Jesus korsfästes, dog och uppstod 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Långfredagen 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Ägg och godis 

 

 

 

TIPS!   

Vi har 20191210 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-pask/2733c389-a972-

4cb1-aebd-3989dafcce90 
 

http://www.eduklips.se/
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-pask/2733c389-a972-4cb1-aebd-3989dafcce90

