PÅSK

Det här temabladet ger dig tips på material som finns hos Mediecenter Värmland som
handlar om påsken!.
Alla programmen är direktlänkade till vår SLI-sida – ctrl-klicka och starta!
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland cirka 17.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sli.se/avkarlstad.
Där kan du söka material utan att vara registrerad/inloggad. Vill du strömma eller beställa material via
webben måste du skapa ett konto!
Annars kan du ringa oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på sli och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sli.se/avkarlstad. Längst upp till höger klickar du på hänglåset och väljer ”skapa konto”.
Fyll i dina uppgifter. OBS – välj kommun/skola bland de förslag som kommer upp. Du kan inte skriva
in en egen. Finns inte din arbetsplats med i listan – kontakta oss!
Klicka på ”gör mig till medlem” när du fyllt i alla fält.
Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några uppgifter samt
välja lösenord. När du sparat är din registrering klar!
Så fort vi godkänt din registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Dina elever kan också göra egna konton på www.sli.se/avkarlstad och strömma programmen direkt i
sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?

Lathund för elevkonto på SLI
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FILMER:
Svensk folktro – Våren
Till folktron hör sådant som inte stämmer med religiösa läror eller vetenskap. Folktro är en tro på
övernaturliga väsen och saker. Övernaturliga väsen kan likna människor eller djur men har speciella
egenskaper. De övernaturliga kunde göra sådant som människor skulle vilja men inte kunde.
Samtidigt var de lite farliga och man fick inte reta upp dom. Folktron handlade om hur man med hjälp
av det övernaturliga kunde bota sjukdomar, vinna kärlek, skydda sitt hus mot ont, få lycka med
skörden eller skydda sina djur. Förr trodde man att det var särskilt mycket trolldom och otyg i farten
under de stora högtiderna. Det gällde speciellt påsken. I den här filmen får vi veta en hel del om
påsken och fastlagstiden. Varför klär vi ut oss till påskkärringar? Varför tänder vi stora eldar, både till
påsk och valborgsmäss? Vi tar oss tillbaka nästan 200 år i tiden och tittar in i en herrgård för att se
och höra hur folktron påverkade barn och vuxna på den tiden. Hur husmamsell Agnes och hennes
dotter Alma förbereder påskens firande. Vi får höra vad pigan Hilda och hennes son Olof säger om
häxorna som flyger till Blåkulla - de tror nämligen på att häxor finns.
Speltid: 14 min. Målgrupp: 6–12 år. Utförande: Strömmande.

Varför firar vi påsk?
I det här utbildningsklippet berättar vi om påsken
– en av de största kristna högtiderna. Du får veta
varför vi äter ägg, får besök av påskkärringar, ger
bort påskägg och mycket mer. Till klippet finns
handledning för både elever och pedagoger
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande:
Strömmande.

Svenska högtider – våren
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.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande

Våra högtider – Påsken- den religiösa
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?
Speltid: 16 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande.
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Våra högtider – Påsken – i folktron
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
Eostre? 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?
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande.

Kristendom - Högtider
Inom kristendomen firas många högtider. I filmen får vi reda på vilka de största och vanligaste är. Men
varför firar man dem och hur går det till? Det skiljer sig också åt mellan de olika kristna förgreningarna.
Vi får bland annat reda på mer om advent- och julfirande, påsk- och allhelgona, pingst- och Kristi
himmelsfärd. I filmen får vi träffa präster ur de olika kristna förgreningarna som berättar och ger sin
syn och perspektiv på traditioner och högtider. Religionsvetaren David Thurfjell sammanfattar och
resonerar kring filmens frågeställningar: Hur tar kristendomens centrala tankegångar sig uttryck i
högtiderna? Vilka är de viktigaste högtiderna? Hur firas den och varför? Vad betyder högtiderna för de
kristna? Firar män och kvinnor på olika sätt?
Speltid: 10 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Årets högtider och traditioner: Våren
När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi
dem? Varför gör vi som vi gör? Vad står symbolerna för? 5 av delarna
i ”Våren” handlar om påsk:
Stilla veckan
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton & Pesach
Påskdagen
Speltid: 1–5 min/del. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Världens fest - i Sverige: Mika o Manne & uttåget ur
Egypten
Syskonen Mika och Manne firar den judiska påsken, Pesach.
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande:
Strömmande.

Världens fest - i Sverige: Jesus, Diana och äggen
Handlar om assyrisk/syriansk ortodox påsk. Diana, som är 9 år kommer ursprungligen från Turkiet. Vi
följer Diana och hennes familj 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.
Programmet finns även på persiska, somaliska, turkiska, spanska, bosniska, arabiska, nord- &
sydkurdiska.
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande.
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RADIOPROGRAM:

Måns o Marie från vår till vinter:
Om våren del 1
På våren är det påsk. Då får Måns och Mari gå
till torget och välja påskris. Och så klär de ut sig
till häxor och delar ut påskkort till alla de känner.
Programmet finns även på sydsamiska,
meänkieli, romani chib/kaale, kurdiska,
serbiska och somaliska.

Speltid: 11 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: Strömmande.

Högtider: Katolsk påsk med Judith
Judith och hennes familj kommer från Indien och
är katoliker. Här får du vara med när Judith
sjunger i kyrkan på påskdagsmässan. Judith
berättar om hur det är att ta nattvarden och om
hur man förbereder sig för påsken långt innan,
genom fastan. På långfredagen och
skärtorsdagen är alla sorgsna för att Jesus dog
på korset. Men på påskdagen sjunger kören och
firar att han återuppstod. Judith tycker om att sjunga i kören. Det känns i hjärtat när hon sjunger, för
hon tycker att Jesus är där då.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande.

Nu kan du låna robotar att använda
i din undervisning!
Mediecenter har 5 olika robotar för utlåning,
Ozobot, Lego WeDo 2, Sphero, Blue-Bot och Dash & Dot
Lånetiden är max 4 veckor.
Beställer gör du via SLI, telefon eller e-post!
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