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Historia
Påsken är inom kristendomen en viktig högtid som firas till minne av Jesus död och 

uppståndelse.Långfredagen firas till minne av Jesus död, och på påskdagen 

återuppstod Jesus.Förr i tiden var långfredagen en sorgedag, då människorna höll 

sig stilla från att arbeta och ofta klädde sig i svarta kläder. Ända fram till 1969 var

det förbjudet att anordna offentliga nöjestillställningar på långfredagen. 

 

Varför firar vi påsk? 

 

 

Vad hände på långfredagen? 

 

 

På vilken dag återuppstod Jesus?



History
Easter is in Christianity an important celebration celebrated in memory of Jesus 

death and resurrection. The Good Friday is celebrated in memory of Jesus died, and

on Easter day Jesus resurrected. For the time being, good Friday was a mourning 

day when people stopped working and often dressed in black clothes. Until 1969, it 

was forbidden to organize public entertainment events on Good Friday. 

 

Why do we celebrate Easter? 

 

 

What happened on Good Friday? 

 

 

On what day did Jesus resurrect? 



Påskharen
Påskharen dyker första gången upp i Heidelberg i Tyskland i slutet av 1600- 

talet.Tyska utvandrare tog sedan påskharen med sig till USA, där den fick stora 

framgångar i mitten av 1800-talet. Efterhand började den även komma med 

sötsaker till barnen och lägga ägg i trädgården. I Skandinavien betraktades harar och

kaniner som skadedjur, eftersom de kunde förstöra skörden, och därför tog det 

många år innan påskharen invandrade. 

 

I vilket land dyker påskharen först upp? 

 

När blev påskharen populär i USA?  

 

 

Varför tog det tid innan den kom hit till oss? 



Easter bunny
The Easter bunny appears for the first time in Heidelberg, Germany, in the late 

1600s. The German emigrants then took the easter hair to the United States, where 

it gained great success in the mid 1800s. After that, it also started to bring sweets

to the kids and put eggs in the garden. In Scandinavia, hares and rabbits were 

regarded as pests because they could destroy the harvest, and so it took many 

years before the Easter bunny immigrated. 

 

In which country does the Easter bunny first appear? 

 

When did the Easter bunny become popular in the USA? 

 

 

Why did it take time before it came to us? 



Elaka häxans kvast 

 Alla sätter sig i en ring på golvet. Ni börjar skicka runt kvasten till deltagaren 

som sitter bredvid dig under tiden spelar din lärare upp musik. När hen stoppar 

musiken  

ser ni vilken som har kvasten. Denna elev har då blivit förgiftad av den elaka 

häxan och är då ute. Sedan fortsätter man såhär tills det endast är 1 

deltagare kvar på golvet. Låt varje deltagare som åkt ut starta och stoppa 

musiken.



Mean witch´s broom
Everybody sits in a ring on the floor. You start sending around the box to the 

participant sitting next to you while your teacher is playing music. When they 

stop the music 

Do you see which one has the broom? This pupil has been poisoned by the 

wicked witch and is out there. Then continue until there are only 1 participant 

left on the floor. Allow participants to start and stop the music. 



Lös korsordet med påskorden.

Horisontellt 

1 En påskblomma. 

4 Äter man mycket under påsk. 

6 Häxorna åker iväg denna dag. 

7 Han återuppstod under påsken. 

8 Häxorna åkte dit sades det. 

 

Vertikalt 

2 Jesus fästes på korset idag 

3 Kommer med påskäggen   

5 Något gott vi gärna vill ha i 

påskägget. 

Korsord



Mina påskdikter

P ____________________             

Å ____________________   

S ____________________  

K ____________________   

 

 

 
På påsken äter jag____________________  

Under påsken vill jag___________________ 

Jag hör______________________vid påsk. 

När det är påsk känner jag______________ 

  



My easter poems
E ____________________             

A ____________________   

S ____________________  

T ____________________ 

E ____________________ 

R ____________________   

 

 

 

During easter I eat______________________.  

During easter I will______________________. 

I hear______________________during easter. 

When it´s easter i feel ___________________. 

  



Glad påsk!



Happy easter!



Fyll i det saknade ägget och dess 

mönster.

Vad kommer sen? 

 



Faktafrågor

Påsk kommer från hebreiskans pasach (eller pesach) som betyder ”gå förbi” 

eller ”skona”. Den bakomliggande uträkningen är lite komplicerad, men en 

minnesregel är: påskdagen är första söndagen efter första fullmåne efter 

vårdagjämningen. Vårdagjämningen – dagen då natt och dag är lika långa – 

inträffar alltid mellan 19 och 21 mars. Påsken kan därför bara infalla under 

perioden 22 mars till 25 april. I kristendomen är ägget är en symbol för liv 

och för Jesu uppståndelse på påskdagen. Att påsken blivit den stora 

ägghelgen beror dels på att det var förbjudet att äta ägg under den fyrtio 

dagar långa fastan före påsk och dels på att dagarna började bli ljusa igen. 

Vad betyder ordet påsk? 

_____________________________________________ 

När infaller påsk? 

____________________________________________ 

Varför äter vi ägg till påsk? 

_____________________________________________ 



Facts

Easter comes from Hebrew Passach (or Pesach) which means "pass by" or 

"spare". The underlying calculation is a little complicated, but a memory rule 

is: Easter is the first Sunday after the first full moon after the spring 

equinox. Spring equinox - the day when day and night are as long - always 

occurs between 19 and 21 March. Easter can therefore only fall during the 

period from 22 March to 25 April. In Christianity, the egg is a symbol of life 

and for Jesus' resurrection on Easter day. That Easter has become the big 

egg weekend is partly because it was forbidden to eat eggs during the 

fortnight fasting before Easter and partly because the days began to turn 

bright again 

What does the word Easter mean? 

_____________________________________________ 

When is easter this year? 

_____________________________________________ 

Why do we eat eggs for Easter? 

_____________________________________________ 



Sociala medier

Tycker du om det material jag skapar? Då hittar du mer på mina sociala medier. 

instagram.com/mittroligaklassrum 

Facebook: i hjärtat av läraryrket 

www.mittroligaklassrum.com 

Välkommen / Tanja Tinglöf 

 

# Gärna #mittroligaklassrum på instagram om ni lägger upp  

något av det material jag skapar. Så roligt att se resultaten ! 

 

 

Bilder i materialet är köpta från www.whimsyclips.com 

 

 

 



Social media

Do you like the material I'm creating? Then you'll find more on my social media. 

instagram.com/mittroligaklassrum 

Facebook: I hjärtat av läraryrket 

www.mittroligaklassrum.com 

Welcome / Tanja Tinglöf 

 

Please #mittroligaklassrum on instagram if you upload 

some of the materials I create. So fun to see the results! 

 

 

Images in the material are purchased from www.whimsyclips.com 


