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VARFÖR FIRAR VI JUL? 
EDU991114  

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Högtid 

• Tradition 

• Advent 

• Vintersolstånd 

• Sankt Nikolaus 

• Julgransplundring 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Varför firar vi jul? 

o För ljusets skull 

o För att Jesus enligt kristen tro föddes då 

o För att fira att året är slut  

o För att få presenter  

 

b) Vad betyder advent?  

o Resa 

o Sång 

o Väntan  

o Ankomst  

 

c) När ska julen "firas ut" enligt gammal sed? 

o Tjugondag Knut 

o På påsken 

o Aldrig  

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

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

 

 

 

UNDERSÖK 
Jultomten och julgranen är båda exempel på jultraditioner som vi "lånat" till Sverige från andra 

länder. Välj en tradition som är vanlig på julen och ta reda på mer! Hur används den/det idag, 

jämfört med förr i tiden? Varifrån kommer traditionen från början? Varför finns den? 

 

Skriv ut en bild på det du valt och skriv en liten faktaruta som du sedan sätter upp i 

klassrummet.  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o För att Jesus enligt kristen tro föddes då 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Ankomst 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Tjugondag Knut 

Tips! Vi har 191202 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-jul/9eac7bc2-934a-

40d0-b779-e49cb8ddab95 
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