
En liten julmusikal – åk 4 Ol Andersskolan, 2014 
 

Roller: 
1 berättare 
1 ljusbärare/öppna dörr  Adventstid 
3 tomtenissar, 1 tomtemor Nu ska vi jobba med väldig fart 
1 tomtefar Nu ska vi jobba – vers 3, Tomten jag vill ha en riktig jul 
1 Lucia, 2 tärnor  Lusse lelle 
1 Staffan   Staffansvisan 
3 pepparkaksgubbar  Tre pepparkaksgubbar 
1 sockerbagare  En sockerbagare 
2 barn   En sockerbagare, (Tomten jag vill ha…om man vill) 
1 barn   Tomten jag vill ha en riktig jul 
 
Rollerna kan utnyttjas i flera nummer, allt efter idéer. 
Förslag på fler roller som går att lägga till: berättare, gris, bock, barn. 
 
Varje roll får fundera ut vad de ska göra och hur de ska agera på scenen under ”sin” sång, för att de ska bli 
så naturligt som möjligt för eleverna. Det kan ändå vara bra om läraren har funderat igenom själv och 
kommer med tips till de som inte känner sig säkra. 
 
Rekvisita: 
1 bord för att ställa ljusstake på, slå in paket, baka eller till annat agerande om det behövs. 
Stol till tomten 
Annat material ”rollerna” tycker att de behöver. 
 
Föreställning 
Rollerna/kören står i den ordning de ska agera i en halvcirkel på scenen under hela föreställningen. 
Tomtefar sitter på en stol på lämplig plats. Halvcirkeln förflyttar sig för varje nummer – de som har 
uppträtt ställer sig ”sist”. 
 
Berättaren läser en text före varje sång. 
Kören sjunger och de som har roll agerar på scenen. 

  



Texter mellan sångerna 
 

1. Vi i åk 4 ska leda er genom december och väntan på julen med sång. 
December och julfirandet är en blandning av flera traditioner, både kristna, hedniska, men även nya 
som tillexempel tomten. 
Vi börjar med adventsfirandet, som är en väntan på dagen då Jesus föddes. 
Adventstid 

 
2. När väl tomten blev känd - blev december också en väntan. Då började väntan på att Tomten och 

hans nissar skulle bli klara med alla julklapparna i tid. 
För att de skulle hinna fick Nissarna börja tidigt! 
Tomtarna 

 
3. I vårat mörka Norden behöver vi ljus i mörkret. 

På 1800-talet startade Luciatraditionen i Sverige. 
Egentligen var Lucia ett helgon från Italien, som brändes på bål för att hon skänkt pengar till 
nödlidande på Sicilien. 
Det röda bandet symboliserar blodet som rann nerför hennes klänning efter att man stuckit henne 
med ett svärd. 
Lusse lelle 

 
4. Även Staffan Stalledrängs ursprung kan vi hitta i religionen. I den Skandinaviska legenden rider 

Staffan ut till en källa för att vattna Kung Herodes hästar. 
En av hästarna vägrar dricka när han ser en spegelbild av en stjärna, Betlehemsstjärnan, nere i 
vattnet. 
Staffan Stalledräng 

 
5. Till julen hör också mat och godis. 

Många bakar speciella julbröd och olika sorters kakor. 
En av de mest kända är pepparkakorna, som har fått en egen sång. 
Tre pepparkaksgubbar 

 
6. Har man inte tid att baka kan man alltid söka upp ett konditori för att handla… 

eller bara titta in i fönstren på alla godsaker. 
En sockerbagare 
 

7. Från början gav man nyårsgåvor, men när Sverige blev kristet blev det på julen - julklappar.  
Figurerna som har kommit med gåvor har varit både kungar, drottningar, tjänare och soldater. 
I Sverige delade ibland julbocken ut klapparna och han finns kvar på trappan eller under granen i 
många hem. 
Numera har de flesta familjer en tomte som kommer med julklapparna,  
men hans historia får vi berätta en annan gång. 
Tomten jag vill ha en riktig jul 

 
8. Under tiden får vi sjunga, dansa, avsluta terminen och  

LÄNGTA till julafton. 
Nu är det jul igen 


