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Hur firar du jul?  !
Lotta: Hur firar du jul? 
Torbjörn: Jag och min familj firar en - man kan säga - gammaldags, 

traditionell svensk jul… 
Lotta: Okej. 
Torbjörn: … och man äter mat hela dagen. Vi tar en promenad mitt 

på dagen, men det blir mycket mat. Det är gröt, sedan på 
eftermiddagen börjar man med kaffe, varm glögg.. 

Lotta: Kalle Anka? 
Torbjörn:  … jättemånga kakor. Alla tittar på Kalle Anka på TV i en 

timme. Sedan äter vi julskinka, jättestor. Och vi äter också 
vilt, alltså älg, rådjur, renkött. 

Lotta: Är det traditionellt? 
Torbjörn: Det är traditionellt, det är en stor tradition. Och vi dricker 

julmust, aldrig Coca-cola, utan julmust. Det är viktigt. Och 
så äter vi fisk: sill, lax och lutfisk. 

Lotta: Lutfisk? 
Torbjörn: Mycket speciell. Vit sås och peppar. 
Lotta: Tycker du om det? 
Torbjörn: Den är faktiskt min favorit fisk. Jag gillar inte sill, men jag 

måste äta, annars blir familjen ledsen. Och du då? 
Lotta: Jag gillar inte lutfisk, definitivt inte. Och vi firar ett alterna-

tiv jul hemma hos oss. 
Torbjörn: Alternativ jul? Okej. 
Lotta: För att vi är en polsk-svensk familj och då har vi tagit tradi-

tioner från båda julborden. 
Torbjörn:  Från både Polen och Sverige? Oj-oj-oj! Okej. 
Lotta:  Och jag gillar ju den polska maten. Och jag gillar även en 

del svensk mat, så vi brukar behålla laxen, till exempel.  
Torbjörn: Lax har ni, okej. 
Lotta:  Gravlax. Men så tar vi in gärna polsk sill… 



!
Torbjörn:  Polsk sill? Okej. 
Lotta:  Mycket godare. Så det gillar jag. Men ingen skinka. Ingen 

skinka på julafton, för att det får man inte äta i polsk ka-
tolsk tradition.  

Torbjörn: Men äter korvar? 
Lotta: Korvar och skinka äter man på juldagen. 
Torbjörn: På juldagen?! Jaha, den 25:te december.  
Lotta:  Den 25:te, då får man äta, en frukost. Men vi brukar ju, 

som sagt, ta in lite svenska inslag, vi brukar blanda lite 
polskt och lite svenskt. Så julklapparna finns där, förstås, 
på kvällen ock Kalle Anka också. 

Torbjörn: Okej. Och julklappar, är det på kvällen den 24:de decem-
ber? 

Lotta:  Ja. 
Torbjörn: Okej. Inga på förmiddagen? 
Lotta: Nej, det hade vi när jag var barn. Då hade man en strum-

pa. Så man fick leta efter, faktiskt. Vi fick leta efter våra 
strumpor på morgonen. 

Torbjörn: Jag hade också en julklapp på morgonen, annars var man 
så arg, så att… man fick en. Så jag tog den största varje år.  

Lotta: Ja, jag tror att det var för att barnen inte skulle behöva vän-
ta så länge till kvällen.  

Torbjörn: Jag tror också det. 
Lotta: … så att de hade något att leka med. 
Torbjörn: Men är ni ute och promenerar också? Julpromenad? 
Lotta:  Nej… men vi promenerar ju varje dag, så att det är ingen 

särskild tradition. 
Torbjörn: En viktig fråga, har ni julgran? 
Lotta: Absolut! Julgran måste man ha. 
Torbjörn: Vad bra! Men… God Jul! 
Lotta: God Jul på dig! 
!



Några ord som är bra att kunna 
!
gammaldags motsats till modern; gammalmodig;  
gröt  en maträtt; oftast havregryn men kan också vara 

 risgrynsgröt; man äter det ofta med mjölk; 
glögg  mycket kryddigt vin som man dricker varmt; man 

 dricker det under advent och jul; 
julskinka  en stor bit skicka som man tillagar i ugnen; sedan 

 skär man upp tunna skivor och äter med bl a 
 senap till;  

vilt  här betyder det viltkött alltså kött från ren, älg eller 
 rådjur; 

julmust  en dryck som påminner lite om Coca-cola; man 
 dricker det under advent och jul; 

lutfisk  en speciell typ av fisk som man först torkar upp 
 och sedan blöter ner för att tillaga; man äter det 
 med en vitsås; 

ett alternativ jul en annorlunda jul; en ovanlig jul; 
julbord  en tradition att äta julmat tillsammans med andra, 

 t.ex. på en arbetsplats med alla kollegor;  
julafton  den 24 december 
juldagen  den 25 december 
julklapparna  presenter som man ger varandra när det är jul;  
  
!
!

!
!
!

 
        julgran  en strumpa 
  



!
!

Träna mera!  !
Oavsett om du firar jul eller inte så får du julledighet. Vad brukar du 
göra när du är julledig?  !
Har du varit på något julbord? Hur var det? Vad tyckte du om ma-
ten? !
Tror du på jultomten?  !!!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/

storlek-m/ eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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