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126   LA NAVIDAD

LA NAVIDAD
JULEN I DEN SPANSKTALANDE VÄRLDEN

Här arbetar du med:
• hur man firar jul
• vad man gör på nyårsafton
• vilka som kommer med 
 presenter på trettonhelgen

JULEN (la Navidad) och hur man firar den kan se olika ut i olika  
 länder i den spansktalande världen.

 På julafton (Nochebuena) och juldagen (el Día de Navidad) träffar 
man oftast familj eller vänner och äter maträtter (platos) som är typiska 
för julen. Det finns många olika rätter. Till vissa hem kommer jultomten 
(Papá Noel), men inte till alla. I många länder dekorerar man hemmet 
med en julgran (un árbol de Navidad) och en julkrubba (un belén). 
Det är också vanligt att höra julsånger (villancicos).

Nyårsafton (Nochevieja) firas i många länder med familj och vänner 
hemma eller på restaurang. På många ställen är det gatufest med musik 
och fyrverkerier (fuegos artificiales). I Madrid, på torget (la plaza) 
Puerta del Sol, samlas man och vid tolvslaget (a la medianoche) och 
äter tolv vindruvor (uvas), en druva för varje klockslag (campanada) 
för att få tur det kommande året.

På trettondagsafton (la víspera de Reyes), på natten, kommer de tre 
vise männen (los Reyes Magos), Melchor, Gaspar och Baltasar, med 
presenter (regalos) till barnen. Barnen har ställt ut godis till de tre vise 
männen och vatten (agua) till kamelerna (los camellos). När barnen 
vaknar på trettondagen (6/1) (el Día de Reyes) hittar de sina skor fulla 
med presenter från los Reyes Magos.

Julmarknad i Sevilla, 
Spanien
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1. ¿Verdadero o falso?
Är påståendena sanna (verdadero) eller falska (falso)?

Verdadero Falso

1. Julafton, 24/12, heter Nochebuena.

2. Jultomten kommer på nyårsafton.

3. Vanliga dekorationer är julgran och krubba.

4. De tre vise männen rider på hästar.

5. Barnen får presenter i strumpor.

2. Busca
Ta reda på mer om julfirandet i de spansktalande länderna  
och skriv en kort text. Jämför med dina egna erfarenheter och Sverige.

•  Vad heter Tomten i de olika länderna?
•  Vilken mat är typisk för olika länder?
•  Vilka julsånger sjunger man?
•  Vad är carta a los Reyes och vad  
  innehåller ett sådant?

EVALUACIÓN
KAN DU

Något om hur man firar jul? Ja   /   På väg   /   Nej, inte än

Något om vad man gör på nyårsafton? Ja   /   På väg   /   Nej, inte än

Vilka som kommer med presenter på trettonhelgen? Ja   /   På väg   /   Nej, inte än

✪
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Los Reyes Magos
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