
 

Hur firar du jul? 
 

-    Hej, Cinna! 

-    Hej! 

-    Jag skulle vilja att du berättar om en typisk svensk jul. Hur firar du jul? 

-    Ja, vad kul! Då ska jag berätta. Vi brukar vakna på morgonen och då har man 

en strumpa bredvid sängen. Och i strumpan så ligger en liten julklapp. Det 

brukar barnen tycka är jätteroligt. 

 

Efter man har öppnat sitt paket så går man och äter en julfrukost. Och då 

brukar man äta tomtegröt, julgröt. Och tända ljus. Sen är det barnen som  får 

vänta länge medans mamma och pappa lagar mat och slår in julklappar. Men 

klockan, 15.00 så börjar Kalle Anka. Och alla barnen i Sverige och några 

vuxna tittar på Kalle Anka på teve. 

 

Ungefär halv fem så äter man julmiddag och då brukar vi äta köttbullar, 

prinskorv, sill och potatis, revbensspjäll och gröt. 

 

Och sen efter maten så kommer tomten och det har ju barnen väntat på hela 

dagen. Och han brukar knacka på dörren och har en säck på ryggen med 

julklappar. Efter det så leker barnen med sina nya leksaker och föräldrarna 

kanske äter lite efterrätt, tänder ljus och har mysigt. 

  

-  Ja, men det låter som en riktigt trevlig jul. 

-  Ja, verkligen. 

-  Jag önskar dig god jul, Cinna. 

-  Detsamma. 
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Nya ord 
 
typisk svensk jul man brukar göra det normalt på julen i Sverige 

firar gör fest, festar 

en strumpa föräldrar lägger ner en liten present i julstrumpan 

 

 

julklapp en present som man får till jul 

tomtegröt/ julgröt gröt kokt på ris, mjölk och kanel 

ett ljus  

 

slår in gör paket, slår in något i fint papper 

Kalle Anka  

 

ungefär cirka 
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köttbullar  

 

prinskorv en typ av svensk korv 

sill en typ av svensk fisk 

 

revbensspjäll  

 

tomten  
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en säck  

 

leksaker något att leka med 

efterrätt dessert, något sött efter maten 

mysigt trevligt, skönt 

 

Andra ord och fraser som har med jul att göra 
 
julafton den 24 december 
juldagen den 25 december 
annandag jul den 26 december 
 
en julgran  

 
 
pynta dekorera 
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Hörförståelse/läsförståelse 
 

1. När på dagen får Cinnas barn den första julklappen? 
2. Vad äter de till frukost? 
3. Vad händer klockan tre på eftermiddagen? 
4. Vad äter man till middag på julafton? 
5. Vad händer efter julmiddagen? 
6. Vad gör barnen sedan? 
7. Vad gör föräldrarna? 

Träna mera!  
 
Vad brukar du fira? När? Hur? Berätta! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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