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TEMA – Årstider & 
traditioner 
 
 
 
 
 
 
Detta temablad innehåller förslag på filmer, radioprogram (CD), samt några länktips från 
Internet. Här finns vårt material samlat och ni kan välja vad ni vill använda i er undervisningen 
eller i projektet ni jobbar med. Allt material lånas som vanligt avgiftsfritt från Mediecenter 
Värmland!  
OBS! På vissa filmer är lånetiden begränsad!  
Under länktipsen hittar ni tips på sidor som kan vara nyttiga att samla information ifrån inför 
temaarbetet. 
Pussel & spel är avsedda för utvärdering. Avsikten är att ni i två veckor ska få prova om 
produkterna är något för er verksamhet. Efter de två veckorna ska spelet/pusslet returneras till 
Mediecenter Värmland och om ni är intresserade kan ni köpa produkten direkt från resp. 
leverantör. 
 
Hur beställer man? 
Beställ på det sätt som passar dig! Via telefon, e-mail, brev eller via vår internetkatalog. Du är 
givetvis även välkommen hit på ett personligt besök! Längst ned på sidan finner du alla 
uppgifter om oss! 
 
Ett tips… 
är att beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av vissa program under temaperioden. OBS! 
Detta gäller endast filmer och CD med kopieringsrätt! 
 
Förslag… 
på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen hittar Du i slutet av temapaketet. 
 
Har Du tips… 
på andra temaområden som Du skulle vilja jobba med? Hör gärna av Dig, så hjälper vi till att 
söka bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet. 
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Filmer 
 
Vår & sommar: 
 
V8247 Tidens gång  
Varje sekund, minut, timme, dag och år går tiden. Tiden påverkar oss alla - växt 
som levande varelse, ung som gammal. Professor Lunatus berättar vad som är 
viktigt att veta om tidens gång. I olika avsnitt får du veta mer om Sebastians 
dag, högtider, mått, årstider, klockor och mycket mer. DVD-versionen är 
kapitelindelad. Produktionsår: 2008. Speltid: 40 min. Målgrupp: från 7 år. 
Utförande: DVD & strömmande. 
 
V8553 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? 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. "Våren" innehåller: tiden från Fastlagen, över Påsken och fram till Första maj. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 20 min. Målgrupp: från 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V7765 Våren är här 
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. Made förkultiverar 
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! Produktionsår: 2006. Speltid: 
12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V396 Glad Påsk 
Om påsktraditioner och varför vi firar påsk. Produktionsår: 1991. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 
5 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V635 Påskens hemligheter 
En historisk tillbakablick i våra påsktraditioner. Påskriset, påskägget, 
påskkärringen, påskharen och påskgodiset är de traditioner som tas upp. 
Produktionsår: 2000. Speltid: 25 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: DVD & 
strömmande. 
 
V7545 Påskens traditioner 
Varför vi firar påsk och varför vi pyntar med ris och fjädrar. Om varför vi äter ägg 
och varför vi dessutom målar dom! Innehåller även Judisk påskmiddag samt 
inblick i hur kristna syrianer och etiopier firar påsk. Produktionsår: 2001. Speltid: 
25 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD 
 
V7625 Majblomman, Valborg och Första Maj 
Inleds med ett avsnitt om majblomman och dess initiativtagare Beda Hallberg. När började allt 
och varför ska man köpa en majblomma? Filmen fortsätter med Valborg - vem var Valborg och 
varför firar vi Valborgsmässoafton? Dagen efter den första maj är arbetarnas dag över hela 
världen. Efter ett historiskt avsnitt följer vi ett nutida demonstrationståg i Sundsvall. 
Produktionsår: 2005. Speltid: 12 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8247
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8553
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7765
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V396
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V635
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7545
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7625
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V8558 Årets högtider och traditioner – Sommaren  
När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi dem? 
Varför gör vi som vi gör? Vad står symbolerna för? 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. Filmen ger också exempel på 
beröringspunkter mellan olika traditioner i Sverige såsom Midsommar och 
Newroz samt sambandet mellan Sveriges och romska nationaldagen. 
Sommar börjar med mors dag och sträcker sig över midsommar fram till 
surströmmingspremiären i augusti. Produktionsår: 2011. Speltid: 23 min. 
Målgrupp: från 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V7766 Sommaren är här 
I juni börjar sommaren för många. Då blommar liljekonvaljerna och i trädgårdslandet har det 
börjat gro. Senare i samma månad firar vi midsommar och träffar släkt och vänner. Förr trodde 
man att midsommarnatten var laddad med magi, t.ex. att man kunde göra sig osynlig. Myggorna 
kläcks, honungsbina samlar ivrigt nektar och blåbären är mogna. I augusti är det dags för kräftor 
och nu kan det bli åskväder. Är det månne Tor som är ute och far på himlavalvet? I augusti 
börjar också säd, frukt och grönsaker att bli klara. Snart är det inte långt till hösten... 
Produktionsår: 2006. Speltid: 14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V8354 Sveriges Nationaldag 
Fram till 1983 hade Sverige - i motsats till de flesta andra länder - ingen nationaldag. Vi firade 
visserligen svenska flaggans dag, men någon riktig nationaldag var det inte och vi hade heller 
inte ledigt från jobbet. Men fr.o.m. 1983 "uppgraderades" flaggdagen till nationaldag och från 
2005 är den även en röd dag i almanackan, d.v.s. en helgdag. Men varför just den 6 juni? Det 
började någon gång på 1800-talet då man ansåg att just den här dagen var värd att firas. Det 
var den 6 juni 1523 som Gustav Vasa utsågs till Sveriges konung. Det var också då som 
Kalmarunionen upplöstes och Sverige återigen blev ett fritt land. Produktionsår: 2009. Speltid: 
12 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
U11223-08 Världens fest – i Sverige: Min midsommar  
Om ett svenskt midsommarfirande. Vi följer med elvaåriga Nathalie när h  on reser till sin mormor 
och morfar i den lilla byn Backa i Dalarna för att fira midsommar. Produktionsår: 2003. Speltid 
14 min. Målgrupp: 10-12 år  . Utförande: DVD & strömmande. 
 
V8313 Evas superkoll – del 16-20 
Del 16: Bellman. Eva berättar om varifrån Bellmanhistorierna kommer. Del 17: 
Ordhistoria. Eva berättar om ett antal olika ords ursprung och hur de har 
förändrats av sin resa genom tid och rum. Del 18: Spöken och döden. Eva 
berättar om varför vi tror på spöken, vad en själ är för någonting och hur vi 
bearbetar döden. Del 19: Svenska flaggan. Eva berättar om hur den svenska 
flaggan har uppstått och varför vi har tre kronor och varför vi hurrar fyra gånger. 
Del 20: Midsommar. Eva berättar om varför vi firar midsommar och var 
majstången kommer ifrån. . Produktionsår: 2008. Speltid: 40 min. Målgrupp: 
från 6 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
U99998-03 Mer är bara ord – Bibeln i vårt kulturarv: Vad är det 
vi firar? 
Etnologen Jonas Frykman ger oss bakgrunden till semlorna och påskriset, halloween och 
allhelgonafirandet. Programmet är illustrerat med en mångfald folklivsskildrande målningar. 
Produktionsår: 1999. Speltid: 12 min. Målgrupp: från 19 år.  Utförande: DVD 
 
 
 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8558
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7766
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8354
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U11223-08
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8313
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U99998-03
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Höst & vinter 
 
 
V8247 Tidens gång  
Varje sekund, minut, timme, dag och år går tiden. Tiden påverkar oss alla - växt som levande 
varelse, ung som gammal. Professor Lunatus berättar vad som är viktigt att veta om tidens 
gång. I olika avsnitt får du veta mer om Sebastians dag, högtider, mått, årstider, klockor och 
mycket mer. DVD-versionen är kapitelindelad. Produktionsår: 2008. Speltid: 40 min. Målgrupp: 
från 7 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V8310 Evas superkoll – del 1-5  
Eva Funck ger sig ut i verkligheten för att förklara och berätta om allt det där vi har omkring oss, 
men inte riktigt vet varför det finns. Del 1: Skrock. Eva berättar om varför det finns skrock och 
var olika skrock kommer ifrån. Del 2: Lucia. Eva berättar om varför vi firar lucia och om alla 
olika traditioner som har smält samman till vår lucia idag. Del 3: Röda stugor. Eva berättar om 
varför så många hus i Sverige är röda och vad det har med Falu koppargruva och falukorv att 
göra. Del 4: Jul. Eva berättar om varför vi har firat jul långt innan vi började tro på Jesus, varför 
det heter jul och var vår nutida tomte kommer ifrån. Del 5: 
Jeans. Eva berättar om jeansens historia från 
sjömännens byxor i Genua, via guldruschens San 
Fransisco, och cowboyfilmernas påverkan fram till 
dagens jeans. Produktionsår: 2008. Speltid: 40 min. 
Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V8311 Evas superkoll – del 6-10  
Del 6: Bokstäver. Eva berättar om hur våra bokstäver 
uppstod ända sedan hieroglyferna och runorna fram till 
vårt alfabet idag. Del 7: Dop och namngivarkalas. Eva 
berättar om varför man döper sina barn i kyrkan och om hur ett namngivarkalas kan se ut. Del 
8. Ordspråk. Eva berättar om varför vi har ordspråk och hon berättar också var några av de 
vanligaste ordspråken kommer ifrån och vad de betyder. Del 9: Halloween. Eva berättar om 
helgen med Halloween på fredag, Alla helgons dag på lördag och alla döda själars dag på 
söndag. Hon berättar om historien och bakgrunden till allt detta. Del 10: Slang & svärord. Eva 
berättar om varför det finns slangord och svärord och hur de har uppstått. Varje avsnitt är 8 
minuter. Produktionsår: 2008. Speltid: 40 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD & 
strömmande. 
 
V8625 Årets högtider och traditioner – Hösten  
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? Filmen förklarar höstens högtider och 
traditioner i ett historiskt och mångkulturellt perspektiv. Sakkunniga från Nordiska museet och 
religionsvetare bidrar med fördjupande fakta. Filmen ger också exempel på likheter mellan olika 
traditioner i Sverige såsom skördefester och New Yam Festival samt likheter mellan 
Allhelgonahelgen och kinesiska Qingming. Högtiderna är tydligt kopplade till almanackans 
dagar. Den här delen - HÖSTEN - börjar med mickelsmäss och sträcker sig över 
allhelgonahelgen till fars dag. Filmen kan ses i sin helhet eller uppdelad i kapitel. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 20 min. Målgrupp: från 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V7694 Hösten är här  
Vi följer med Anna och Madde på utflykt i skogen där lingonen lyser röda medan blåbären är på 
upphällningen. Hösten har varit torr så det är ont om svamp. Flickorna konstaterar att sniglar 
tycker om svamp. Bladen på en av jordens vanligaste växter - örnbräken - börjar bli vissna, så 
det har redan varit några frostnätter. Lövträden börjar skifta färg men hur är det med 
barrträden? Sitter barren alltid kvar? Bland djuren är det många fåglar som flyttar och andra 
förbereder sig för vintersömn. Produktionsår: 2006. Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-9 år. 
Utförande: DVD & strömmande. 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8247
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8310
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8311
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8625
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7694
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V7626 Kräftor och surströmming 
Följ med familjen Liljegren på kräftfiske i Ätran! Filmen berättar också om hur 
kräftor åts förr i tiden och avslutas med ett kräftkalas i augusti, en tradition som 
inte är så gammal som man skulle kunna tro. Den tredje torsdagen i augusti är 
det surströmmingspremiär. Men det börjar redan i april, då man tar upp den 
strömming som tre månader senare är klar att ätas. Förutom 
surströmmingstillverkning får vi också veta något om bakgrunden. 
Produktionsår: 2005. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 9 år  Utförande: DVD & 
strömmande.  
 
V662 Helgens historia – Allhelgonahelgen 
Martin Timell ger oss lite historia kring våra storhelger. Det handlar om både nya och gamla 
traditioner. Både svenskt traditionellt allhelgonafirande samt det relativt nya Halloweenfirandet. 
Vi får också vara med om en unik händelse - öppnandet av Sveriges nationalhelgon, S:t Eriks 
900 år gamla grav. Produktionsår: 2000. Speltid: 25 min. Målgrupp: från 10 år.  . 
 
U11223-22 Världens fest – i Sverige: Halloween – ”Bus eller godis” 
Vi får följa med familjen Waaler i Huddinge under några hektiska dagar då pumpor skördas, 
huset kläs in med spindelväv, spökkostymer provas och kakor bakas inför spökfesten. 
Huvudpersoner är Richard och hans tre syskon. Även i Richards klass ordnas det 
Halloweenfest. Ett viktigt inslag för barnen under Halloween är att klä ut sig, knacka på dörrar 
och säga "bus eller godis". Produktionsår: 2004. Speltid: 14 min. Målgrupp: 10-12 år Utförande: 
DVD & strömmande. 
V8435 Årets högtider och traditioner – Vintern  
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? 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. Börjar med advent och sträcker sig över julen till alla hjärtans dag i 
februari. Kan ses i sin helhet eller uppdelad i kapitel. Produktionsår: 2010. Spelfilm: 29 min. 
Målgrupp: från 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
V7695 Vintern är här 
På vintern är dagarna korta och nätterna långa. Många djur har svårt att hitta mat så Anna och 
Madde matar småfåglarna vid fågelbordet. På sjön har isen lagt sig och farfar pimplar abborre, 
men det är inte lätt att få napp när vattnet är kallt och fiskarna inte är hungriga. Snön ger skydd 
åt djuren som sover, myror t.ex. Och myror är god vinter mat tycker gröngölingen, medan rådjur 
och älg får klara med tallbarr och annat. Men vintern är inte bara mörker och kyla, utan också 
den tid då semlor börjar säljas! Produktionsår: 2006. Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-9 år. 
Utförande: DVD & strömmande. 
 
V663 Helgens historia – Advent 
Martin Timell tar oss med på en resa genom våra traditioner. När kom den första 
adventskalendern, adventsljusstaken, magin och vidskepelsen som omgav 
ljusstöpning och mycket mer tas upp i programmet. Produktionsår: 2000. Speltid: 
20 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD 
 
V633 Hermans historia: Santa Lucia 
Herman Lindqvist berättar den grymma historien om Lucia från Syracusa som 
dog en kvalfylld martyrdöd år 304. Han ger också bakgrunden till det märkliga faktum att det 
protestantiska Sverige är det enda land i världen som firar det katolska helgonet Santa Lucia. 
Produktionsår: 1999. Speltid: 58 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD 
 
V395 Nu är det jul igen 
Om jultraditioner och varför vi firar jul. Produktionsår: 1990. Speltid: 18 min. Målgrupp: 5-15 år. 
Utförande: DVD & strömmande.. 
 
V664 Helgens historia – Julen 
Martin Timell tar oss med på en resa genom våra traditioner. S:t Claus, varför vi har julgran, vad 
julbocken står för, varför det heter julklapp och varför Jultomten är röd är några saker som tas 
upp i programmet. Produktionsår: 2000. Speltid: 24 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: DVD 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7626
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V662
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U11223-22
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8435
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7695
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V663
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V633
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V395
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V664
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V631 Julens hemligheter, del 1 
En resa i våra jultraditioners historia. Vi får bl. a. veta varför tomten är röd, varför vi har julgran, 
vem Staffan stalledräng egentligen var o.s.v. Del 1: Julgranen, Staffan stalledräng, julljuset, 
misteln och pepparkakan. Produktionsår: 1999.  Speltid: 28 min. Målgrupp: från 8 år Utförande: 
DVD 
 
V632 Julens hemligheter, del 2 
En resa i våra jultraditioners historia. Vi får bl. a. veta varför tomten är röd, varför vi har julgran, 
vem Staffan stalledräng egentligen var o.s.v. Del 2: Julbocken, glöggen, julkorten, julklappen 
och jultomten. Produktionsår: 1999. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 8 år.  Utförande: DVD 
 
V630 Svenska traditioner – Julen 
Tomten var egentligen en elak liten gubbe som höll till på gården. Det gällde att hålla sig väl 
med honom annars kunde han ställa till spratt. Sitt namn har han fått från att han höll sig på 
tomten, kring gården. Eva Simonsson, museipedagog och biskop Claes-Bertil Ytterberg berättar 
om våra vanligaste jultraditioner och deras ursprung. Produktionsår: 2000. Speltid: 16 min. 
Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD 
 
U11223-28 Världens fest - i Sverige: När kommer tomten?  
Vi får följa med familjen Landé i Älvsjö under hektisk december månad. Oscar och hans 
småsystrar Sara och Ulrika kan knappt bärga sig. När kommer egentligen tomten? Familjen 
tänder adventsljus, bakar pepparkakor och köper julgran. Oscar sjunger julsånger och gör 
smällkarameller med sina kompisar i skolan. Tillsammans med Sara 
och några vänner lussar han för föräldrarna. Ju närmare jul desto 
högre tempo. Hur ska allt hinnas med? Dan före julafton ska granen 
lyftas in och kläs. Skinkan, prinskorvarna och rödkålen ska vara klara 
och gröt skall ställas ut till tomten. Oscar kan knappt bärga sig och har 
svårt att somna. Äntligen är det julafton, och när tomten slutligen 
bultar på dörren är lyckan fullkomlig! Produktionsår: 2003. Speltid: 14 
min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 
 
U99998-03 Mer är bara ord – Bibeln i vårt kulturarv: Vad är det vi firar? 
Etnologen Jonas Frykman ger oss bakgrunden till semlorna och påskriset, halloween och 
allhelgonafirandet. Programmet är illustrerat med en mångfald folklivsskildrande målningar. 
Produktionsår: 1999. Speltid: 12 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD 
 
 

Radioprogram 
 
L102526-01 Sång i sikte: Den blomstertid  
Åttaårige Viggo är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och 
hennes gudmor Peggy. Viggo blir lite ledsen när han tänker på att han 
lämnat alla klasskompisar och när de sjöng Den blomstertid nu 
kommer på avslutningen. Varför sjunger man just den sången då? 
Och var kommer den ifrån? Den allvetande Peggy berättar den roliga 
och spännande historien bakom sången. Produktionsår: 2012. Speltid: 
11 min. Målgrupp: från 6 till 9 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102526-02 Sång i sikte: Små grodorna 
Viggo, 8 år, är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och hennes gudmor Peggy. I dag är 
det dimma och stiltje - och midsommarafton! Men hur firar man det i en båt? Och varför sjunger 
vi om små grodorna på midsommar? Var kommer den sången ifrån? Den allvetande Peggy 
berättar de konstiga och spännande historierna bakom sången. Produktionsår: 2012. Speltid: 
11 min. Målgrupp: från 6 till 9 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102526-03 Sång i sikte: Du gamla, du fria  
Viggo, 8 år, är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och hennes gudmor Peggy. De 
närmar sig Grönland, och det är dåligt väder och dessutom dålig mottagning på deras tv när de 
vill se fotboll. De lyckas se när lagen sjunger nationalsångerna. Men vad har man 
nationalsånger till? Och varför låter de som de gör? Den allvetande Peggy berättar de konstiga 
och spännande historierna bakom sången. Produktionsår: 2012. Speltid: 11 min. Målgrupp: från 
6 till 9 år. Utförande: CD & strömmande. 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V631
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V632
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V630
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U11223-28
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U99998-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102526-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102526-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102526-03
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L102526-04 Sång i sikte: Med en enkel tulipan  
Viggo, 8 år, är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och hennes gudmor Peggy. I dag 
skulle Peggys pappa fyllt år om han levt. Peggy och Viggo sjunger en födelsedagssång för 
honom mitt ute på havet. Men varifrån kommer våra födelsesånger? Och vem har gjort dem från 
början? Den allvetande Peggy berättar de konstiga och spännande historierna bakom sången. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 11 min. Målgrupp: från 6 till 9 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102526-05 Sång i sikte: Lucia  
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. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 11 min. Målgrupp: från 6 till 9 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
 
Måns och Mari från vår till vinter: 
Måns och Mari bor hos Matti i ett litet hus i utkanten av staden. 
Vi får följa med dem på deras resa genom de fyra årstiderna 
och några av de högtider de upplever under året. 
 
L102481-01 Måns och Mari från vår till vinter: Om 
våren, del 1  
Nu är det vår, all snön i trädgården töar bort och det blir stora, leriga vattenpussar. Mari hittar 
sin vante som varit försvunnen. Det som göms i snö kommer upp i tö! säger Matti. 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. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om Måns och 
Mari. Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & 
strömmande. 
 
L102481-02 Måns och Mari från vår till vinter: Om våren, del 2  
I trädgården är marken full av småkryp och fåglarna kvittrar och sjunger i päronträdet. Måns och 
Mari har byggt en koja bakom syrenbusken. Där sitter de och pratar om allt möjligt. På 
valborgsmässoafton samlas alla kring det stora bålet och sjunger vårvisor och smäller raketer. I 
skogen har fåglarna bråttom att mata sina ungar. Medan Matti dukar upp matsäcken plaskar 
Mari med fötterna i bäcken. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om Måns och Mari. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102481-03 Måns och Mari från vår till vinter: Om sommaren, del 1 
Nu är det sommar och Måns och Mari får äntligen åka till Mattis stuga som ligger på en härlig ö 
långt ute i havet. Dit har de längtat hela mörka vintern och hela långa våren. Tina Ahlin läser Kaj 
Beckmans böcker om Måns och Mari. Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 
år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102481-04 Måns och Mari från vår till vinter: Om sommaren, del 2  
Nu är det sommar och Måns och Mari har åkt till Mattis stuga som ligger på en härlig ö långt ute 
i havet. Det är värmebölja och de badar och leker. Matti lär Mari att simma - snart kan hon 
alldeles själv. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om Måns och Mari. Produktionsår: 2011. 
Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102481-05 Måns och Mari från vår till vinter: Om hösten, del 1  
Luften har börjat bli sval, för nu är det höst. Den andra september fyller Måns år och han får 
bjuda alla han vill på saftkalas i trädgården. Buskarna i trädgården är fulla av bär och trädets 
grenar är tunga av frukt. Måns och Mari följer med Matti ut i skogen för att plocka svamp. Hon 
talar om vilka man kan äta och vilka som är giftiga. Mari får kasta bort fem svampar och Måns 
åtta. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om Måns och Mari. Produktionsår: 2011. Speltid: 11 
min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & strömmande. 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102526-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102526-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-05
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L102481-06 Måns och Mari från vår till vinter: Om hösten, del 2  
Nu ruskar höstvinden alla blad från trädens grenar. Hela luften är full av virvlande löv. Nu är det 
tid att sätta lökar, säger Matti. Måns och Mari gräver ner en massa torra bruna lökar som ska 
blomma till våren och bli gula påskliljor och brokiga tulpaner. I flera dagar regnar och regnar det. 
Måns och Mari tröttnar på att se regnet piska mot fönsterrutorna. De tar på sig regnkläderna och 
går ut i plasket. Nästa dag har de snuva, båda två. På Allhelgonadagen går de till kyrkogården 
där Mattis mor och far ligger begravda. Det är vackert på kyrkogården med alla fladdrande 
ljuslågor i skymningen. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om Måns och Mari. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
L102481-07 Måns och Mari från vår till vinter: Om vintern, del 1  
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. Produktionsår: 
2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD & strömmande. 
 
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. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker 
om Måns och Mari. Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: Upp till 5 år. Utförande: CD 
& strömmande. 
 
 
 
 
L98041-01 Påskkulan: Påsk förr i tiden 
L98041-02 Påskkulan: Följ med till Blåkulla 
L98041-03 Påskkulan: Det magiska ägget 
Ulla Danielsson berättar om påsken i tre program. Produktionsår: 1998. 
Speltid: 3x15 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: CD 
 
L100441-16 Stjärnstopp: Halloween, legenden om pumpagubben  
Jack-o-lantern är dömd till att ständigt vandra på jorden då han inte släpps in i varken himlen 
eller helvetet. För att lysa sin väg genom mörkret om natten bär han ett glödande kol i ett stycke 
urgröpt kålrot. Vi hör legenden bakom de traditionella pumpalyktorna som blivit tradition på 
Halloween. Medverkande: Eva Hermansson och Johanna Langhorst. Produktionsår: 2007. 
Speltid: 20 min. Målgrupp: 10-12 år.Utförande: CD & strömmande. 
 
L96S25- 6 Bergslagsberättelser – legenden om Lucia 
Produktionsår: 1996. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: CD 
 
L97642-01 Julkulan – Nu är det Lucifers natt… 
Ulla Danielsson berättar om jul förr i världen. Produktionsår: 1997. Speltid: 15 min. Målgrupp: 6-
9 år. Utförande: CD 
 
L97642-02 Julkulan – Dan för dan före dan… 
Ulla Danielsson berättar om jul förr i världen. Produktionsår: 1997. Speltid: 15 min. Målgrupp: 6-
9 år. Utförande: CD 
 
L97642-03 Julkulan – Den magiska natten 
Hur firade man jul för 100 år sedan, när farmors mormors var ung? På morgonen hämtar pappa 
ved och mamma vatten i brunnen, sedan badar alla i en stor träbalja på köksgolvet. På julbordet 
dukas det upp palt, dopp i grytan och risgrynsgröt. På gårdarna bor gårdstomtar och i skogen 
finns småtomtar och troll. Produktionsår: 1997. Speltid: 14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-07
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L102481-08
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L98041-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L98041-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L98041-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L100441-16
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L96S25-%206
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L97642-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L97642-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L97642-03


REGION VÄRMLAND 
Mediecenter Värmland 2015-06-11  9 
 

L97642-04 Julkulan – En nyårssaga 
Medan nyårsfirandet pågår i byn sitter nioåriga Anna ensam i tystnaden vid brasan. När klockan 
slår tolv måste hon göra någonting speciellt... Produktionsår: 1997. Speltid: 14 min. Målgrupp: 
6-9 år. Utförande: CD 
 
L94S02-14 Jultider i Värmland 
Om den första adventskalendern, och om olika advents- och jultraditioner. Produktionsår: 1994. 
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: CD 
 
L41313-07 Stjärnstopp: Julevangeliet  
Danilo Bejarano läser julevangeliet. Holländskan Herma Vogel har varsamt bearbetat texten, så 
att barn ska kunna njuta av historien om hur Josef och hans Maria som väntar barn vandrar till 
Betlehem och tvingas stanna över natten i ett stall. Produktionsår: 2005. Speltid: 15 min. 
Målgrupp: från 10 år. Utförande: CD & strömmande 
 
L01S12-16 Julfirande hos judarna – Chanuka 
Under åtta dagar firar judarna Chanuka, en högtid som infaller ungefär vid samma tid som julen. 
Här möter vi en judisk familj som berättar om varför man firar Chanuka, om bönen, maten, 
presenterna och familjegemenskapen. Produktionsår: 2001. Speltid: 20 min. Målgrupp: från 19 
år. Utförande: CD 
 
L01S12-17 Är den svenska julen svensk? 
Snart står julen för dörren. Men hur mycket av den svenska julen är svenskt? Funderingar kring 
den svenska julen Produktionsår: 2001. Speltid: 20 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: CD 

 
Tips på länkar 
 
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar 
Välkommen till Årets dagar. Här kan du läsa mer om årets högtider, helgdagar, traditioner, 
seder och bruk – när, hur och varför? 
 
https://sweden.se/culture-traditions/midsummer/https://sweden.se/culture-traditions/midsummer/ 
En sida med massor av fakta om Sverige! 
 
http://www.traditioner.se/ 
Här är en sida där du kan läsa om våra traditioner och våra nya dagar som vi firar ex. kramens 
dag, mjölkens dag, den köpfriadagen och musikfria dagen. 
 
http://hogtider.wordpress.com/ 
Varför firar vi midsommar i Sverige? Hur länge har vi ätit sill? Här kan du också läsa om varför 
vi klär midsommarstången m m. Det finns även mängder med fakta om alla andra högtider som 
vi firar och varför man äter olika maträtter under högtiderna. 
 
 

Pussel och spel 
 
Vi har i samarbete med några olika leverantörer startat en försöksverksamhet där vi fått tillgång 
till en mängd spel, pussel m.m. som vi får låna ut till våra kunder för utvärdering. 
Avsikten är att ni i två veckor får tillgång till produkterna för att prova om dom är något ni kan 
använda i er verksamhet. Efter de två veckorna ska produkten återsändas till Mediecenter och 
om ni är intresserade kan ni köpa den direkt från respektive leverantör! 
Länkar till leverantören hittar ni på vår hemsida eller www.sli.se/avkarlstad. 
 
MM098 Min första kalender i trä 
Fint pussel i trä med 28 bitar, illustrerat av Tord Nygren. Visar årstider, månader och 
veckodagar. 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L97642-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L94S02-14
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L41313-07
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L01S12-16
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L01S12-17
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
https://sweden.se/culture-traditions/midsummer/https:/sweden.se/culture-traditions/midsummer/
http://www.traditioner.se/
http://hogtider.wordpress.com/
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM098

