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VARFÖR FIRAR VI LUCIA? 
EDU991113  

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Högtid 

• Tradition 

• Vintersolstånd 

• Lucia 

• Lusse (-brud, -gubbe, -bulle) 

• Tärna 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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VARFÖR FIRAR VI LUCIA? 
EDU991113  

 

QUIZ 
 

a) Varför firar vi lucia? 

o För ljusets skull 

o För mörkrets skull 

o För att äta mycket mat  

o För att fira att vi närmar oss jul  

 

b) Vad är en djävulskatt?  

o Ett hårt bröd 

o En pepparkaka 

o En växt  

o En lussebulle  

 

c) När började en ljusklädd lucia synas den 13 december? 

o Efter milleniumskiftet 

o På 1700-talet 

o På 1500-talet  

o På 1900-talet  
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VARFÖR FIRAR VI LUCIA? 
EDU991113  

 

 

FRÅGA 
Många av dagens traditioner är inspirerade av fornnodiska seder och bruk eller religiösa 

traditioner. Kan du komma på fler svenska traditioner än lucia som är exempel på detta?  

 

 

 

UNDERSÖK 
Du har säkert någon gång sett - och ätit - lussebullar. Men förr i tiden var det vanligt med andra 

former än dem vi ser idag. Kan du hitta några namn och bilder på dessa? Rita och beskriv hur 

de kunde se ut. 

 

Frivillig uppgift: Gör en sats lussebulls-deg (recept finns på internet) och baka lussebullar i olika 

former, som till exempel lussekatt, julgalt, gullvagn, julbock och prästens hår.  
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VARFÖR FIRAR VI LUCIA? 
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QUIZ - FACIT 

a) Rätt svar på fråga a:

o För ljusets skull

b) Rätt svar på fråga b:

o En lussebulle

c) Rätt svar på fråga c:

o På 1700-talet

Tips! Vi har 191203 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-lucia/

f153b797-2f88-481b-bfec-0ed2c4c37f4a 
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