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JULEN 2022! 
 

 
 
 

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland om Julen!   
  
Alla programmen är direktlänkade till www.sliplay.se/mediecentervarmland!   
Ctrl-klicka och starta!  
  

www.sliplay.se/mediecentervarmland
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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 20.000 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.sliplay.se/mediecentervarmland. 

För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto! 

Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till 

mcv@regionvarmland.se 

OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning) 

 

Gör så här för att skapa konto: 

Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka 

på ”gå vidare”. 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 och så fort vi godkänt din 

registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto. 

Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du 

gör hittar du här! 

 

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma 

programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..? 

De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna 

deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under 

ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina! 

Här hittar du en lathund för dina elever! 

  

http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
mailto:mcv@regionvarmland.se
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play
https://help.sliplay.se/registrera-nytt-konto/
http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Filmerna presenteras efter målgrupp! 

OBS! Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. 

Det är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa 

filmen! 

 

FILMER: 
 

Pinos dagbok: Pinos jul 

Det är julafton. Pino får besök av sina vänner Pinolina och Pingvinen. Även tomten kommer såklart. 

Programmet finns även på arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, sydsamiska, japanska, finska, 

meänkieli, kinesiska, romani arli, serbiska samt syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 4 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: Strömmande. 

 

Uppfinnar-Johanna: Luciagranen 

Alla ska få vara precis vad de vill i klassens 

luciatåg, säger fröken. Bara det blir 

stämningsfullt. Johanna vet precis vad hon vill 

vara. Och det kommer bli så stämningsfullt! 

Programmet finns även på arabiska, engelska, 

finska, meänkieli, lulesamiska, romani/chib 

kelderash samt teckenspråkstolkat och syntolkat. 

Speltid: 9 min. Målgrupp: förskolan Utförande: Strömmande 

 

Evas superkoll Del 2 - Lucia 

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 2: Lucia. 

Eva berättar om varför vi firar lucia och om alla 

olika traditioner som har smält samman till vår 

lucia idag.  

Speltid: 8 min. Målgrupp: förskola-12 år. 

Utförande: Strömmande. 

 

Evas superkoll Del 4 - Jul 

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 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. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: förskola-12 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849879-pinos-dagbok-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849879-pinos-dagbok-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/872237-pinos-dagbok-arabiska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/882959-pinos-dagbok-kurdiska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/875688-pinos-dagbok-somaliska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/852308-pinos-dagbok-tigrinja-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849506-pinos-dagbok-sydsamiska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/852234-pinos-dagbok-japanska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849670-pinos-dagbok-finska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/876094-pinos-dagbok-meankieli-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/852329-pinos-dagbok-kinesiska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849591-pinos-dagbok-romani-arli-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856473-pinos-dagbok-serbiska-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/847212-pinos-dagbok-syntolkat-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/879983-pinos-dagbok-teckensprakstolkat-pinos-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/885571-uppfinnar-johanna-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/885571-uppfinnar-johanna-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/942244-uppfinnar-johanna-arabiska-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/941365-uppfinnar-johanna-engelska-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/918891-uppfinnar-johanna-finska-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/917552-uppfinnar-johanna-meankieli-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/918940-uppfinnar-johanna-lulesamiska-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/918879-uppfinnar-johanna-romani-chibkelderash-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/918879-uppfinnar-johanna-romani-chibkelderash-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/885604-uppfinnar-johanna-teckensprakstolkat-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/897990-uppfinnar-johanna-syntolkat-luciagranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603487-evas-superkoll-del-2-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603487-evas-superkoll-del-2-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603480-evas-superkoll-del-4-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603480-evas-superkoll-del-4-jul
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Ljusstöpning 

I det här kunskapsklippet får vi veta hur ljusstöpning går till och varför man stöper ljus innan jul. 

Speltid: 1 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: Strömmande 

 

 

Julafton och Julmaten 

I detta kunskapsklipp får vi veta mer om 

julaftonen och hur vi firar dagen. Vad vi gör och 

äter och vad julaftonstraditionerna kommer ifrån. 

Speltid: 2 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: 

Strömmande 

 

 

Julgranen 

I detta kunskapsklipp får vi veta mer om varför vi har julgran och varifrån traditionen kommer 

ursprungligen. 

Speltid: 1 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: Strömmande 

 

Vännerna i Björneby – Jonathan 

Jonathan önskar sig en jacka i julklapp. Men han vet att mamma inte har råd. Jonathan vill inte även 

denna vinter ha på sig den jacka som han ärvt av sin kusin. Nu sitter han och tittar i en julkatalog och 

drömmer om en vinterjacka. I katalogen ser han plötsligt ett inlägg om att man kan söka julbidrag. 

Tänk om mamma kunde söka och få det? Just då kommer mamma hem med två tunga kassar - hon 

har redan både sökt och fått julbidrag. Det kanske kan bli en fin jul ändå. 

Speltid: 1 min. Målgrupp: 6-9 år Utförande: Strömmande 

 

 

Julgodis 

I detta kunskapsklipp får vi veta mer om vad 

typiskt julgodis är och varifrån seden med att göra 

eget julgodis kommer. 

Speltid: 1 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: 

Strömmande 

 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615246-ljusstopning
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615246-ljusstopning
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615969-julafton-och-julmaten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615969-julafton-och-julmaten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615965-julgranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615965-julgranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/977648-vannerna-i-bjorneby-jonathan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615959-julgodis
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615959-julgodis
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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 vintermat tycker gröngölingen, medan rådjur och älg får klara sig 

med tallbarr och annat. Men vintern är inte bara mörker och kyla, utan också den tiden då semlor 

börjar säljas!  

Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande. 

 

Våra årstider - Vinter 

Varje år har fyra årstider: höst, vinter, vår och sommar! Men vad är en årstid egentligen? I detta 

utbildningsklipp ska vi får veta mer om vintern. Undervisningen i Biologi, Fysik och Kemi ska behandla 

följande centrala innehåll i årskurs 1-3. Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Undervisningen i Fysik ska behandla 

följande centrala innehåll i årskurs 4-6.- Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. 

Speltid: 3 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: Strömmande 

 

Årets högtider och traditioner 

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.  

Speltid: 7x1-5 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: Strömmande. 

Advent och ramadan 

Pepparkakans dag 

Lucia  

Dan före dan 

Julafton 

Juldagen 

Nyår och Diwali 

 

 

Du vet väl att eleverna kan göra egna konton och strömma media?  
Här hittar du en lathund till elevkonto på SLIPlay!  

En annorlunda läxa kanske?  
 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706616-vintern-ar-har
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706616-vintern-ar-har
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/33-vara-arstider-vinter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603783-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-advent-och-ramadan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603783-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-advent-och-ramadan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603766-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-pepparkakans-dag
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603766-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-pepparkakans-dag
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603772-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603779-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-dan-fore-dan-fore
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603779-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-dan-fore-dan-fore
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603776-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-julafton
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603776-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-julafton
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603773-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-juldagen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603769-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-nyar-och-diwali
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603769-arets-hogtider-och-traditioner-vintern-nyar-och-diwali
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Svensk folktro - Vinter 

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 dem. 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 i tiden trodde man att det var särskilt mycket trolldom och otyg i 

farten under de stora högtiderna. Det gällde speciellt under julen. I denna film, som handlar om 

svensk folktro under vintern, får vi veta en hel del om adventstiden, luciafiranden, julen och om 

nyårsfiranden. Vi får veta varför vi fortfarande idag går i luciatåg. Vi får höra om jultomten som 

kommer på julafton, vad tomtegubben gör på gården och varför vi skjuter raketer vid nyårsfirandet. 

Och inte minst tar vi oss tillbaka nästan 200 år i tiden och tittar in i ett gårdshus på landet för att se 

och höra hur folktron påverkade barn och vuxna på den tiden. Det är julaftonsmorgon och två av 

gårdens barn, Alma och Erik, hjälper till med julförberedelserna. Pigan Sissela står och häller kanel i 

strängar på gröten till gårdens tomtegubbe... 

Speltid: 17 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Berättelsen om julen - från ursprung till dagens jul 

Julen är en högtid som är fylld av mat, presenter och olika traditioner. Innan kristendomen firade man i 

Skandinavien midvinterblot under årets mörkaste tid. Kristendomen och den katolska kyrkan ville 

utplåna tron på de gamla gudarna. Vi började nu fira Kristi födelse istället för midvinterblot. Nya 

traditioner kom. Julklappar i form av "klappar" kastades in genom dörren med elaka rim. Julbocken 

gjorde sitt intåg och från Tyskland kom julgranen och adventskalendern. Den urgamla gårdstomten 

fick konkurrens av en ny röd tomte som hade rötter från ett helgon i nuvarande Turkiet och fått 

utseendet från Coca Cola-reklamen. Nya traditioner med Kalle Anka på julafton och årets julklapp har 

gjort att den svenska julen är en blandning av gamla och nya traditioner. 

Speltid: 12 min. Målgrupp: 6–15 år. Utförande: Strömmande. 

 

Tomtens historia – gårdstomten och 

jultomten  

Traditioner förändras hela tiden. Det har tomten i 

Sverige också gjort. Vi har ju faktiskt två, helt 

olika tomtar. Vi har den riktigt gamla gårdstomten 

som är känd sedan medeltiden. Han var liten och 

grå. Gårdstomten hjälpte till på gården och 

skänkte lycka till den. Men ve och fasa om han 

inte fick sin gröt eller att gårdens folk inte gjorde 

sitt arbete. Då kunde det hända hemska saker. Gårdstomten var inte alltigenom god. Vi hade också 

ett mellanspel där julbocken delade ut julklappar. När den röda jultomten gjorde entré på 1800-talet 

fick han låna namnet från folktrons gårdstomte. Den röda tomten var annorlunda - han jobbade bara 

en dag om året -och hade lite jämnare humör - och allt han krävde var snälla barn. I den här filmen får 

vi lära oss om svenska traditioner och tomtarnas historia. Vi får även höra om tomten i andra länder. 

Speltid: 12 min. Målgrupp: 6–15 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/885317-svensk-folktro-vinter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/885317-svensk-folktro-vinter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751674-berattelsen-om-julen-fran-ursprung-till-dagens-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751674-berattelsen-om-julen-fran-ursprung-till-dagens-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751683-tomtens-historia-gardstomten-och-jultomten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751683-tomtens-historia-gardstomten-och-jultomten
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Våra högtider - Advent 

Advent är en kyrkohelg som infaller fyra 

söndagar före julafton. Den inleder julen men 

också det kristna kyrkoåret. Även om 

julförberedelser nuförtiden påbörjas ännu 

tidigare, så utgör advent ännu en markering att 

julen närmar sig. Ordet advent betyder ankomst 

på latin. I den här filmen får vi lära oss mer om 

advent och julförberedelserna i december. 

Filmen och Nordiska museet hjälper oss att förstå hur allt hänger ihop och varifrån traditionerna 

kommer. Vad händer under advent? Varför hänger vi upp adventsstjärnor i våra fönster och tänder 

adventsstakarna med de fyra ljusen? Varifrån kommer adventskalendern? Hur kan det komma sig att 

kyrkorna fylls av folk just första advent? 

Speltid: 15 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande. 

 

Våra högtider - Lucia 

Lucia, ett helgon från Italien eller en dräng på 

1800-talet? Traditioner är inte alltid vad man tror. 

Säg lucia eller luciatåg och många ser framför sig 

en vitklädd gestalt med ljuskrona som högtidligt 

skrider fram, åtföljd av tärnor, stjärngossar och 

möjligen någon tomte. I den här filmen får vi lära 

oss mer om lucia och luciatåget. Filmen och 

Nordiska museet hjälper oss att förstå hur allt 

hänger ihop och varifrån alla olika traditioner med lucia kommer och har ändrats. Vad har det katolska 

helgonet Sankta Lucia gemensamt med högtiden lucia? Varför är dagens Lucia oftast vitklädd och 

med en ljuskrona i håret? Varifrån kommer luciasången? Hur kan det komma sig att det finns så 

många olika figurer med i luciatåget? 

Speltid: 14min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande. 

 

Svenska högtider - Vinter 

I Sverige firas många högtider under året. I det här utbildningsklippet går vi igenom några av de 

högtider som firas under vintern. Bland annat får vi lära oss att julafton har sitt ursprung i 

kristendomen. 

 

Speltid: 4 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: Strömmande 

 

Varför firar vi advent? 

I december, när det är som allra mörkast, brukar många fira advent. Ordet betyder ankomst. 

Utbildningsklippet berättar om vilken roll advent spelar för kyrkoåret och varför vi firar advent. Du får 

lära dig om de vanligaste traditionerna samt historien bakom adventskalendern, adventsstjärnan och 

adventsljusstaken. 

Speltid: 4 min. Målgrupp: 6-12 år Utförande: Strömmande 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864562-vara-hogtider-advent
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864562-vara-hogtider-advent
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864561-vara-hogtider-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864561-vara-hogtider-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/125-svenska-hogtider-vinter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/125-svenska-hogtider-vinter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/987871-varfor-firar-vi-advent
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Varför firar vi lucia? 

Visste du att luciafirandet idag fortfarande har en 

sak gemensam med firandet förr i tiden - att 

bringa ljus i mörkret. I det här utbildningsklippet 

får du veta varför vi firar lucia och hur man firade 

förr i tiden. Vi visar några vanliga traditioner och 

du får veta mer om varför vi har lussebullar och 

sjunger luciasånger. 

Speltid: 5 min.  Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande 

 

Varför firar vi jul? 

Varför firar vi jul och hur skiljer sig dagens 

julfirande från förr i tiden? Vad är 

vintersolståndet? Och varför är vissa datum 

under julen speciella? 

I det här utbildningsklippet berättar vi mer om 

julen - en av de största kristna högtiderna. Du 

får även veta mer om varför vi har julgran, 

jultomte, julbord och julklappar. 

Speltid: 6 min.  Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande 

 

Historien om julen  

I den här mysiga, animerade julberättelsen får vi 

lära oss om julens traditioner och hur det 

kommer sig att många firar jul i Sverige. Vi 

undersöker hur det såg ut förr när man firade jul i 

Sverige och varifrån traditionerna kommer. Vi går 

igenom olika traditioner och begrepp som 

advent, julklappen, jultomten, julgranen, och 

julmaten! Vi får reda på vem Sankt Nikolaus var, 

att man tidigare hade julgranen i en kruka på bordet och att pepparkakor var väldigt lyxiga förr i tiden. 

Det här är en film som riktar sig till barn i låg- och mellanstadiet, när de lär sig om högtider och 

traditioner i ämnen som historia samt hem- och konsumentkunskap. Till filmen finns en handledning 

med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! I filmen används 

begrepp som ”vi” när man pratar om hur julen firas. Men alla i klassen firar kanske inte jul. Så innan 

filmvisningen rekommenderas att i klassen prata lite om vilka som firar jul och inte, och att det inte är 

konstigt eller fel att inte fira jul, eller att inte få julklappar. Man kan också fira jul på olika sätt och alla 

som firar jul är inte kristna. 

Speltid: 14 min. Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande. 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/13-varfor-firar-vi-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/13-varfor-firar-vi-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/12-varfor-firar-vi-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/12-varfor-firar-vi-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932526-historien-om-julen
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Nisse och jultraditionerna 

10-åriga Maja ska fira jul tillsammans med sin pappa 

Robert. Maja har många frågor om julen, men pappa 

är så upptagen med alla förberedelser som hör julen 

till. Då visar det sig att det i deras lägenhet bor en liten 

hustomte som heter Nisse. Nisse kan allt om julen!  

Speltid: 4x4-5 min. Målgrupp: 7-12 år Utförande: 

Strömmande 

Nisse och jultraditionerna: Julmaten 

Nisse äter egentligen bara snöflingor, men det betyder inte att han är okunnig när det kommer till 

julmatens historia. Nisse kan ju allt, vilket han gärna skryter om, så han passar på att gå igenom även 

pepparkakans historia och hur det kommer sig att vi tittar på Kalle Anka varenda jul. 

Nisse och jultraditionerna: Julgranen 

Det är dags att klä granen. Pappa Robert står och grymtar och stökar med ljusslingan. Plötsligt blir det 

överbelastning och elen försvinner! Under tiden får Maja en historisk genomgång av julgranens 

ursprung av hustomten Nisse. Det visar sig att strömavbrottet kanske inte var Roberts fel egentligen. 

Den magiske hustomten verkar ha både ett och två fingrar med i spelet. 

Nisse och jultraditionerna: Julafton 

Pappa Robert har gått upp tidigt för att baka pepparkakor, men snart är köket rökfyllt och 

pepparkakorna förkolnade. En dålig start på dagen för Robert blir en bra start på dagen för Maja. I 

morgonkaoset träffar hon en ny liten kompis - hustomten Nisse. Nisse tar julen med ro och kan allt om 

den. Maja frågar honom varför man firar jul och varför man har adventsljus. Frågor som Nisse mer än 

gärna besvarar. 

Nisse och jultraditionerna: Jultomten 

Maja börjar bli otålig. När ska de egentligen öppna julklapparna? Nisse lyckas avleda hennes 

uppmärksamhet med en busig lektion. Hur uppstod julklappstraditionen? Nisse visar genom att kasta 

pinnar på Majas pappa. Till sist, när pappa Robert ska ge sig iväg för att köpa tidningen, då klampar 

jultomten in genom dörren. Men vem är det egentligen som gömmer sig bakom det vita skägget? 

 

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: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/139-nisse-och-jultraditionerna-julmaten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/138-nisse-och-jultraditionerna-julgranen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/137-nisse-och-jultraditionerna-julafton
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/136-nisse-och-jultraditionerna-jultomten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/935447-kristendom-hogtider
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Julen – en kristen högtid 

Julen är en av kristendomens viktigaste högtider. 

I det här utbildningsklippet får du se exempel på 

hur, när och varför man firar jul runt om i världen. 

Du får även höra den, inom kristendomen, 

centrala berättelsen om Maria och Josef samt 

hur deras son Jesus föddes i ett stall i Betlehem. 

Speltid: 5 min.  Målgrupp: från 10 år. 

Utförande: Strömmande 

 

 

 

SPELFILMER: 

 

Trollvinter i Mumindalen 

Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill 

inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart 

upptäcker han att märkliga varelser går omkring i 

den midvintermörka snön och verkar vänta på en 

märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för 

Julen och ivriga får Mumintrollen lära sig allt om 

den fantastiska juletiden. Mumintrollen, skapade 

av finska Tove Jansson, älskas av barn och 

vuxna från hela världen. Talat språk: svenska. 

Speltid: 80 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: Strömmande. 

 

Trolltyg i tomteskogen 

Familjefilm. Stifta bekantskap med det elaka trollbarnet Fjant, den 

sibiriske tomten Kostja och alla de andra oförglömliga karaktärerna i 

Tomteskogen! Tomtar och troll har i alla tider varit fiender. Det som 

trollen framför allt retar sig på är att tomtarna släpper ut de djur som 

trollen lyckats fånga. Tomtarna måste bort skogen är för liten för både 

tomtar och troll, säger trollen. På trollen Tors och Lisas bröllopsdag 

sätter de stora starka trollen sin elaka plan i verket, men störst är inte 

alltid starkast. Talat språk: svenska 

Speltid: 47 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/987872-julen-en-kristen-hogtid
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745491-trollvinter-i-mumindalen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745491-trollvinter-i-mumindalen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/686168-trolltyg-i-tomteskogen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/686168-trolltyg-i-tomteskogen
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Nötknäpparen och den magiska flöjten 

Maries största önskan är att bli liten och bekymmerslös igen precis som 

när hon var barn. Mirakulöst nog får hon precis som hon önskar sig och 

leksakerna från hennes barndom vaknar till liv. Den oattraktiva 

nötknäpparen förvandlas till en modig prins George, som har förtrollats 

av en ondskefull råttdrottning. Marie, George och deras leksaksvänner 

reser till det magiska blomsterlandet med ett uppdrag – att rätta världen 

från råttfolkets kontroll! Talat språk: svenska 

Speltid: 88 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande 

 

 

 

 

Familjen Jul 

Hugo får oväntat besök av nissen Pixy som inte hann med de andra 

nissarna hem till Nordpolen. Pixy måste därför bo hos Hugo i ett helt år, 

ända tills det blir jul igen och Pixys nissefamilj kommer tillbaka. Men det 

blir inte lätt för Hugo att hålla Pixy gömd för omvärlden i ett helt år. 

Särskilt inte med en julfientlig pappa, en sur grannkärring och en varm 

sommarsemester med en nisse som inte tål värme. Danskt tal o svensk 

text. Talat språk: Danska Textat språk: Svenska 

Speltid: 97 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande. 

 

 

Familjen jul i tomtarnas land 

Familjefilm, Äventyr. Livet är magiskt när bästa kompisen är en 

tomtenisse. När tomtenissen Pixy dyker upp redan 1 december är det 

en överraskning! Fast han är mest där för att hämta mössan som han 

glömde förra året. Men mössan döljer också en hemlighet - hans 

magiska alvkula. Av en olyckshändelse råkar Hugo Jul ha sönder Pixys 

magiska kula, vilket gör att Pixy förlorar sin alvmagi och snabbt börjar 

åldras och bli gammal. Hugo är nu den enda som kan sätta ihop kulan 

igen och rädda Pixy. För att lyckas måste han resa till tomtarnas land, 

där det finns en liten tomteby. Men alla tomtenissar i byn är inte 

hjälpsamma. Det finns också nissar och troll som vill förstöra för både 

Pixy och Hugo. Talat språk: Svenska. 

Speltid: 88 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988624-notknapparen-och-den-magiska-flojten
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/744947-familjen-jul-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/744947-familjen-jul-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775599-familjen-jul-i-tomtarnas-land-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775599-familjen-jul-i-tomtarnas-land-swf
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A Christmas Carol 

Klassiker. Dickens klassiska julsaga om Ebenezer Scrooge. Julen är 

bara "strunt och humbug" för Scrooge. Han är en girigbuk, vars enda 

strävan är ekonomisk framgång, och det har gjort honom till en bitter 

och ensam gammal man. Men en julafton får han besök av andarna 

från förgångna, nuvarande och framtida jular. Det lär honom att till slut 

öppna sitt hjärta för julens sinnelag och för den glädje som vänner och 

familj innebär. Talat språk: Engelska Textat språk: svenska. OBS! Finns 

även med engelskt tal/otextad! 

Speltid: 60 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. 

 

 

Mr Stink 

Chloe ser Mr Stink varje dag, men hon har aldrig 

pratat med honom. Vilket inte är så konstigt, för 

han är en luffare, och han luktar väldigt illa. Men 

trots lukten visar sig Mr Stink vara en ovanligt bra 

vän, så Chloe bestämmer sig för att låta honom 

bo i familjens trädgårdsskjul. Samtidigt som 

Chloe kämpar för att hålla Mr Stink hemlig från 

sin fina familj - vilket inte är helt lätt, eftersom Mr 

Stink är en ganska krävande gäst - verkar Chloes pappa också ha något att dölja. Och det finns en till 

person med en alldeles enastående hemlighet - Mr Stink själv! Bygger på en bok av David Walliams. 

Rekommenderas för 10-14 år. 

Speltid: 60 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  
 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/687493-a-christmas-carol
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/687493-a-christmas-carol
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/687500-a-christmas-carol-otextad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/687500-a-christmas-carol-otextad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779188-mr-stink
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RADIOPROGRAM:  
 

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. Programmet finns även på: serbiska, somaliska, kurdiska, meänkieli och 

sydsamiska.  

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

 

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. 

Programmet finns även på: serbiska, somaliska, kurdiska, meänkieli och sydsamiska.  

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

 

Den heliga natten – Del 1 

Den heliga natten – Del 2 

 Paula McManus läser Selma Lagerlöfs berättelse om en annorlunda och magisk natt. Det var Selma 

Lagerlöfs farmor som berättade den när Selma var liten. Berättelsen handlar om en kall natt för länge 

sen och om en man som behövde hjälp att värma sitt nyfödda barn.  

Speltid: 2x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: Strömmande. 

 

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. 

Speltid: 11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856616-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856616-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840616-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-serbiska-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840807-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-somaliska-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840640-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-kurdiska-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/834930-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-meankieli-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849465-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-sydsamiska-om-vintern-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856614-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856614-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840612-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-serbiska-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840803-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-somaliska-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/840636-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-kurdiska-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/834929-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-meankieli-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849463-mans-och-mari-fran-var-till-vinter-sydsamiska-om-vintern-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849601-den-heliga-natten-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849601-den-heliga-natten-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849598-den-heliga-natten-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/849598-den-heliga-natten-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856608-sang-i-sikte-lucia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856608-sang-i-sikte-lucia


14 

Jultider i Värmland 

Om den första adventskalendern, och om olika advents- och jultraditioner.  

Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Värmländsk folkmusik 1 ”Visor runt jul” 

Speltid: 10 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: Strömmande. 

 

Visor i Värmland - ”Visor kring lucia och jul” 

Speltid: 10 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: Strömmande. 

 

Bergslagsberättelser ”Legenden om Lucia” 

Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Folkdikt och folktro: om skrömt, tomtar och vättar 

Det vi idag kallar vidskepelse var för våra förfäder något viktigt, nåt som fanns i deras vardag och som 

de inrättade sina liv efter. Mycket var skrämmande och farligt... 

Speltid: 20 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande 

 

 

PUSSEL & SPELBANKEN!  

  

Mediecenter Värmland har i samarbete med ett antal förlag en Pussel 

& Spelbank som innehåller en mängd produkter. Dessa lånar ni helt 

avgiftsfritt under tvåveckorsperioder för att prova och utvärdera om de 

kan vara något för er verksamhet. Efter de två veckorna ska materialet 

returneras och om ni är intresserade beställer ni direkt från respektive 

leverantör!  
Det är alltså inte produkter som ni kan låna om och om igen…  

Beställ produkterna för påseende på 

www.sliplay.se/mediecentervarmland eller via telefon/mail!  
 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955826-jultider-i-varmland
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955826-jultider-i-varmland
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955840-varmlandsk-folkmusik-i-visor-runt-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955840-varmlandsk-folkmusik-i-visor-runt-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955846-visor-i-varmland-visor-kring-lucia-och-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955846-visor-i-varmland-visor-kring-lucia-och-jul
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955827-legenden-om-lucia-varmland
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/955827-legenden-om-lucia-varmland
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/954970-folkdikt-och-folktro-om-skrmt-tomten-och-vattar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/954970-folkdikt-och-folktro-om-skrmt-tomten-och-vattar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/search?label=11696&title=Pussel%20och%20spel
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TIPS! 

 

På SVT:s sida ”Öppet arkiv” finns ett antal julkalendrar och program om julen att 

strömma!  

 

Julkalendrar: 

Fem myror är fler än fyra elefanter – julkalendern 

Mysteriet på Greveholm 

Pelle Svanslös 

Trolltider  

Gumman som blev liten som en tesked 

Herkules Jonssons storverk 

Ture Sventon privatdetektiv 

Julens hjältar 

Stjärnhuset  

Albert och Herberts julkalender 

Sunes jul 

Jul i Kapernum 

Julstrul med Staffan och Bengt 

Kurt Olssons julkalender 

Superhjältejul 

Tomtemaskinen 

Kristianias magiska tivoliteater 

Klart spår till Tomteboda 

 

Fristående avsnitt med julanknytning: 

Pippi i den första snön 

Pippis jul 

Svensson, Svensson – God jul Svensson 

Vi på Saltkråkan – visst finns det tomtar 

 

https://www.svtplay.se/genre/oppet-arkiv

