
påsk 



 

Påsken firas till minne av Kristi 
korsfästelse, död och uppståndelse. 
Det är en av våra äldsta kyrkliga 
högtider. 
Idag är påsken en blandning av 
gammalt och nytt, av folktro och 
religion. Men framförallt är påsken 
en vårhögtid, då vi är lediga från 
jobbet, reser mycket och äter gott.  
 



Påsken är: 

Påskkäringar är flickor och pojkar som klär   

ut sig och går runt i husen på skärtorsdagen eller 
påskafton. De brukar ha långa kjolar med för- 
kläden och stora sjalar om huvudet. Läpparna  
och kinderna är målade i rött. De brukar få lite 
pengar och godis. 

Vilka söta påskkäringar! 



Påskägg  

Ägg är den viktigaste maten på påsken.  
Äggen ska vara målade i olika färger. 
Äggen blir lite gröna med röda lökskal 
och lite gulbruna med gula lökskal. 
 
 
Många leker speciella lekar med äggen, 
till exempel picka ägg. Man slår var sitt 
hårdkokt ägg mot varandra. Ägget som  
inte går sönder, vinner. 

    Äggmålning  

 Att picka ägg 



Påskris brukar man köpa några veckor före påsk. Riset är kvistar  

av björk med hönsfjädrar i olika färger. Man kan också ha andra 
dekorationer i riset : urblåsta ägg eller små påskkäringar och kycklingar. 
Barnen brukar göra sådana dekorationer på dagis och fritids. 

Björkkvistar                                                       Hönsfjädrar 



Påskens alla dagar 

Skärtorsdag är en lite kortare arbetsdag.  

Den dagen får vi kanske besök av påskkäringar. 
Det är barn som har målat och klätt ut sig. 
De vill ha godis eller pengar och ofta får man  
ett påskbrev eller påskkort som tack. 
 

Påskkäringar  

                 Påskbrev                                                      Påskkort  



Långfredagen är dagen då Jesus korsfästes  

och dog. Då klädde man sig förr i tiden i svart. 
Man gick bara ut om man skulle till kyrkan. 
Ingen fick arbeta. Barnen fick inte leka utomhus. 
Det var förbjudet att gå på bio och teater. 
Men idag är långfredag en glädjedag som alla  
andra påskdagar. 



På påskafton får barnen pappägg med godis i.  

Man äter riktiga ägg också. Först målar man äggen 
i glada färger. 
Man pryder bordet med påskkycklingar och påsk- 
liljor. På en del platser kommer påskkäringarna den 
här dagen. Affärerna är öppna som på en lördag. 
  
 

Pappägg med godis i                  Påskliljor                      Påskkycklingar               Påskägg                                                                   

Påskkäring  

I västra Sverige tänder man stora eldar på  
kvällen. 



Påskdagen firas till minnet av 

Jesu uppståndelse ( uppvaknande) 
 Detta är också en glädjens dag.  I 
kyrkan sjunger man jubelpsalmer.  
De flesta affärerna är stängda. 
 

  

 
 

  
                                                                               

Uppståndelsen                                             Möte med Maria  



Påskmaten 
Den traditionella påskmaten är: ägg, lax, sill, 
 lamm och potatis. 

Till maten dricker man påskmust och påsköl.  

         Ägg                                                Lax                                       Sill 

    Lamm                                Potatis                                   Påskmust                 Påsköl 



Världsbäst- på att äta godis 
 
Svenskarna äter 17 kilo godis per 

person och år, mest i världen. 

Sammanlagt äter vi i Sverige 
närmare 153 miljoner kilo godis per år. 
Bara till påsk förväntas vi äta ca 
6000 ton godis.  
 



Annandag påsk 

Den här dagen gör man ingenting speciellt. Man är ledig och tar det 
lugnt. Ofta är man ute i naturen. 
Skolorna brukar ha påsklov veckan före eller veckan efter påsk. 
En del svenskar åker till fjällen för att åka skidor under påskhelgen. 



Glad påsk till er alla!!! 


