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Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag gör väntan på julen rolig 
speciellt för barnen.

2. Jag finns ofta på väggen,  
men även på TV.

3. Jag innehåller 24 överraskningar.

Svar: adventskalender

Svar: julklapp

Svar: självständighetsdagen

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag kan innehålla nästan  
vad som helst.

2. Ibland letar barnen efter mig 
redan innan jul.

3. Jag är inslagen i vackert papper.

Vilken dag  
i december är jag?

1. Jag firas högtidligt.

2. Jag får folk att samlas  
vid TV:n.

3. Jag får folk att prata  
om mode.
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Vilken jul- 
sång är jag?

1. Jag handlar om  
ett listigt djur.

2. Jag är en gammal, 
känd svensk julvisa.

3. Jag kan dansas till  
med olika rörelser.

Svar: julgröt

Svar: pepparkaka

Vilken jul- 
läckerhet är jag?

1. Jag får hela hemmet  
att dofta jul.

2. Jag är byggnadsmaterial till hus.

3. Jag är ofta formad som en gris, 
en stjärna eller ett hjärta.

Vilken jul- 
läckerhet är jag?

1. Jag innehåller en 
liten överraskning.

2. Jag är vit och varm.

3. Jag tillreds av mjölk,  
gryn och salt.

Svar: Räven raskar över isen
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Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag är lätt och platt. 

2. Jag kan göra dig lite stressad  
i mitten av december.

3. Jag för fram din julhälsning  
ifall du minns adressen rätt.

Svar: julkort

Svar: julfrimärke

Svar: Lucia

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Om du glömmer mig 
kommer budskapet inte fram.

2. På ena sidan har jag lim.

3. Jag är en värdefull och 
färggrann pappersbit.

Vem är jag?
1. Speciellt finlands- 

svenskarna firar mig.

2. Jag har ett rött bälte.

3. Jag sjunger en sång  
som börjar med orden  
”Natten går tunga fjät...”.
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Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Många tycker att  
jag doftar jul. 

2. På julafton är jag törstig.

3. Enligt julsången är jag 
grön och grann.

Svar: 
julgranen

Svar: äpple

Svar: 
halmbocken

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag har prytt julgranar  
i hundratals år.

2. Jag är röd och har  
en vaxaktig yta.

3. Jag smakar gott.

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag är ett ljust dekorations-
föremål med röda sidenband.

2. Jag är gjord av  
råg- eller vetestrån. 

3. Jag hamnar ibland i nyheterna 
eftersom jag lätt börjar brinna.
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Svar: tomtenisse

Svar: mandel

Svar: jultårta

Vilken jul- 
figur är jag?

1. Jag gillar djur och gröt.

2. Mina förfäder bodde i 
bastun, stallet eller i ladan. 

3. Jag är flink, liten och  
bra på kurragömma.

Vilken jul- 
delikatess är jag?

1. Jag är liten och oval.

2. Jag gömmer mig  
i julgröten.

3. Jag sätts också  
i glögg ibland.

Vilken jul- 
delikatess är jag?

1. Jag smular lätt.

2. I mitten har jag 
plommonsylt. 

3. Jag är ofta formad som 
en stjärna eller en måne.
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Svar: stearinljus

Svar: julskinka

Svar: snöstjärna av papper

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Mig lönar det sig att 
hålla ögonen på.

2. Mitt ljus är skimrande 
och levande.

3. Jag kan sättas i stakar 
av olika slag.

Vilken jul- 
läckerhet är jag?

1. Jag tillbringar många  
timmar på ett hett ställe.

2. Jag är ett diskussions- 
ämne vid julbordet.

3. Du breder ofta senap på mig.

Vilket vintrigt  
föremål är jag?

1. Jag tillverkas av ljust papper 
som viks och klipps.

2. Jag är en spetsaktig 
dekoration. 

3. Min plats är i fönstret.
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Svar: julfest

Svar: lillajulsfest

Svar: 
jultomten

Vilken festlighet  
i juletid är jag?

1. Jag väcker föräldrarnas 
känslor och minnen.

2. Jag får barnen att sjunga  
och uppträda.

3. Jag inleder ofta barnens jullov.

Vilken jul- 
festlighet är jag?

1. Jag fyller många 
festlokaler innan jul.

2. På programmet står 
glädje och skoj.

3. Jag är julens lillasyster.

Vilken jul- 
figur är jag?

1. Jag jobbar när 
andra firar jul.

2. Barnen väntar 
innerligt på mig.

3. Jag får många brev 
innan jul.
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Svar: lykta

Svar: tomtemor

Svar: julgubbens ren

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag är tillverkad av 
metall och glas.

2. Du har sett mig i 
tomtenisses hand.

3. Jag lyser upp även om 
det blåser och snöar.

Vilken jul- 
figur är jag?

1. Jag är ofta klädd i rött.

2. Jag är duktig på att  
koka julgröt.

3. Min man är väldigt 
upptagen under julafton.

Vilken jul- 
figur är jag?

1. Jag arbetar i transport-
branschen.

2. Amerikanerna tror att 
jag kan flyga.

3. Jag har horn och  
en varm päls.



© Kirsi Alastalo 2020   |   på svenska Irina Johansson   |   RyhmäRenki.fi   |   Jouluarvoitukset

* GÅTA *

* GÅTA *

* GÅTA *

Vilken jul- 
läckerhet är jag?

1. Jag växer på träd.

2. Jag doftar gott om jag 
dekoreras med nejlikor.

3. Jag är orange och rund.

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag är brun och fjällig.

2. Ekorrarna tycker  
om mig. 

3. Jag dekorerar granar 
året om.

Vilken jul- 
figur är jag?

1. Jag för fram ett viktigt 
budskap.

2. Jag är en himmelsk figur.

3. Konstnärer avbildar mig 
ofta som en kvinna eller 
ett barn med vingar.

Svar: apelsin

Svar: kotte

Svar: ängel
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Svar: julgransfot

Svar: plommon

Svar: halmhimmel

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag fungerar också som 
ett drickskärl.

2. Jag är ofta tillverkad av 
metall eller plast.

3. Julgranen behöver mig.

Vilken jul- 
läckerhet är jag?

1. Jag är släkt med  
persikan och körsbäret.

2. Som torkad är jag mörk, 
klibbig och söt.

3. Mig kan man göra  
kräm eller sylt av.

Vilken jul- 
dekoration är jag?
1. När luften strömmar 

rör jag på mig. 

2. Min färg påminner 
om ett sädesfält.

3. Mitt namn betyder 
himlavalv.
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Svar: julfreden

Svar: Jesus

Vilket högtidligt  
tillfälle i juletider är jag?
1. Över en miljon personer  

följer med mig på TV.

2. Jag önskar att alla ske bete 
sig lugnt och fridfullt.

3. Jag får åboborna att röra  
på sig på julafton.

Vilken jul- 
person är jag?

1. En känd bok handlar  
om mig.

2. Min mamma heter Maria.

3. Det är min födelsedag  
på julafton.

Svar: bastun

Vilket juligt  
ställe är jag?

1. Jag är viktigt speciellt  
för finländare.

2. När du kommer till mig 
glömmer du bort stressen.

3. Jag doftar ibland rök, 
björklöv och tvål.

I morgon, 
vill Gud,
...
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Svar: polkagris

Vilket jul- 
godis är jag?

1. Jag är ofta formad 
som en stav. 

2. Jag är seg och söt.

3. Jag är röd- och 
vitrandig.

Svar:  
änglaspel

Vilket jul- 
föremål är jag?

1. Jag är tillverkad av  
flera delar av mässing.

2. Slutet av mitt namn syftar 
på ett musikaliskt ljud som 
uppstår när jag används.

3. Jag klingar och lyser upp.

Svar: hyacint

Vilken jul- 
blomma är jag?

1. Jag har en stark doft 
och kan framkalla 
allergi hos en del.

2. Jag är en lökväxt.

3. Jag kan vara vit,  
rosa eller lila.
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