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Om lärarhandledningen: 

Lärarhandledningen inleds med några uppgifter till tidningen som helhet. Därefter följer uppgifter till 
respektive uppslag. Först finns en länk samt qr-kod som leder till en ordlista i Quizlet för respektive 
uppslag. Ordlistorna går att använda på flera sätt, utforska gärna de olika funktionerna. Frågorna 
som följer därefter kan användas både för samtals- och skrivuppgifter. För vissa uppslag finns även 
läsförståelseuppgifter. 

 

Uppgifter till tidningen som helhet 

Träna på samtal och strategier för tidningsläsning (B-kurs) 

1)    Berätta först att klassen ska träna på samtal och prata om nya numret av Världen&vi. 

2)    Dela ut tidningen. Bläddra fram till några bylines och förklara att det är sfi-elever som skriver 
texterna och att klassens elever är välkomna att skicka in texter till tidningen eller hemsidan. 

3)    Titta på omslagsbilden. Diskutera kort: Vad ser vi på bilden? Vad för ni för associationer? 

Tema: Maten i våra liv. Ta upp: Vad betyder ordet ”tema”. Har ni sett/hört det förut? Vad betyder 
det? 

Visa hur texterna i tidningen är avgränsade. Visa hur man kan se att det finns: 

• en ingress med större stil som presenterar vad texter handlar om 
• flera olika texter med varsin byline (namnet på personen som skrivit texten) och fotobyline 
• en ordlista: ”Nya ord” 

Gå också igenom rubrikerna från sidhuvudet inne i tidningen: LEDARE, INSÄNDARE, etc. 

Träna på samtal och strategier för tidningsläsning (C/D-kurs) 

Samtala om:  

• Vilka olika sorters texter kan du hitta i tidningen  
(tex: insändare, beskrivande text osv).  

• Vilken text tyckte du var bäst/mest intressant i tidningen? Varför? 
• Vilken text tyckte du minst om/var minst intressant i tidningen? Varför? 
• Kan du känna igen någon eller några personer i tidningen? Vilka? 
• Finns det något i tidningen som såg extra gott ut? Vad? 
• Finns det någon text du skulle vilja jobba mer med? 

 

 

 

 



Material och uppgifter till respektive uppslag 

 

https://quizlet.com/405376188/ledare-mat-ar-viktig-pa-manga-satt-flash-cards/ 

 

Vad betyder mat för dig?  

Mat betyder olika saker för olika människor. Många i världen äter  
för lite mat. Ännu fler äter för mycket mat. En del mat kan göra dig  
sjuk och en del mat är som medicin. 

Berätta vad mat betyder för dig. Vad känner och tänker du om mat? 

Mat som jag saknar att äta. 

Mat är väldigt viktigt i våra liv. Vi äter flera gånger per dag, hela 
livet. 

Berätta om en maträtt från ditt hemland som du saknar.  
 

 

 

https://quizlet.com/405376188/ledare-mat-ar-viktig-pa-manga-satt-flash-cards/


 

https://quizlet.com/404980508/sidan-4-5-vad-ater-du-vad-ater-du-inte-flash-cards/ 

 

Vad äter du? Vad äter du inte? 

Finns det någon mat du inte äter? Varför äter du inte den maten? Finns det något du är nyfiken på 
att smaka? 

 

 

Vad tycker du är okej att äta och inte?  

I Sverige äter många griskött och kräftor. I andra länder äter man exempelvis kanin, larver eller 
hundkött. Många säger att vi borde lära oss äta mer insekter, för att det är bra för miljön. Vad tycker 
du? Vad tycker du är okej att äta? Vad är inte okej att äta? Borde vi vara mer öppna för att äta olika 
sorters mat? 

Andra texter som anknyter: https://www.svt.se/special/varfor-ater-vi-inte-insekter/ 

rattvismat.nu/husdjur-eller-mat/ 

https://8sidor.se/vardags/2016/09/forbjudet-att-ata-insekter/ 

Att fasta (inte äta mat) 

Fastar du? Hur är det att fasta i Sverige? Är det annorlunda mot att fasta i ditt tidigare hemland? 

https://quizlet.com/404980508/sidan-4-5-vad-ater-du-vad-ater-du-inte-flash-cards/
https://www.svt.se/special/varfor-ater-vi-inte-insekter/


 

https://quizlet.com/407767902/sarah-startade-egen-restaurang-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

Sarah startade egen restaurang 

Läsförståelse: 

Beskriv Sarahs väg fram till att hon öppnade sin restaurang i Göteborg. 

Varför vill Sarah skriva en kokbok? 

Samtala/skriv: 

På Sarahs restaurang kan man äta mat från Västafrika. Finns det någon restaurang i Göteborg som 
serverar mat från ditt hemland? 

 

 

 

 

https://quizlet.com/407767902/sarah-startade-egen-restaurang-svenska-svenska-flash-cards/


 

Min favoritmat 

https://quizlet.com/407778329/min-favoritratt-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

Samtala/skriv: 

Vilken är din favoritmat?  

Hur lagar du den?  

När brukar du äta den? 

Ta en bild hemma på din favoriträtt och skriv en text om rätten.  

Hitta verb i texterna i tidningen/dina klasskompisars texter som vi använder när vi pratar om mat 
och matlagning. 

 

 

 

https://quizlet.com/407778329/min-favoritratt-svenska-svenska-flash-cards/


 

Mat i små paket 

https://quizlet.com/405268999/kaldolmar-i-sverige-och-turkiet-svenska-bild-utkast-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/405281217/mat-i-sma-paket-svenska-bild-flash-cards/ 

 

Samtala: Känner du igen någon av maträtterna på bilderna? Vad tycker du om den maten? Har du 
lagat den? Vet du någon annan mat som man lagar genom att göra små paket? 

Läsförståelse: 

Sammanfatta varje text i en eller två meningar.  

Berätta vad du tyckte var det viktigaste i varje text.  

https://quizlet.com/405268999/kaldolmar-i-sverige-och-turkiet-svenska-bild-utkast-flash-cards/
https://quizlet.com/405281217/mat-i-sma-paket-svenska-bild-flash-cards/


 

https://quizlet.com/407787209/vilken-svensk-mat-tycker-du-om-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/407793277/det-basta-av-den-svenska-maten-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

Svensk mat  

Samtala/skriv: 

Känner du igen någon av maträtterna på bilderna? Vad heter maten?  

Vilken svensk mat tycker du om? Vad tycker du inte om? 

Vilken är den vanligaste maträtten i ditt hemland? 

Arbeta med tabellen, vilka skillnader finns mellan 1975 och 2018? 

Läsförståelse: 

Sammanfatta Majas text i en eller två meningar.  

Vilken svensk mat tycker Maja om? 

https://quizlet.com/407787209/vilken-svensk-mat-tycker-du-om-svenska-svenska-flash-cards/
https://quizlet.com/407793277/det-basta-av-den-svenska-maten-svenska-svenska-flash-cards/


 

https://quizlet.com/408341427/hanna-tipsar-om-mat-for-under-tio-kronor-svenska-svenska-
flash-cards/ 

 

Mat, miljö och hälsa 

Hanna pratar om hur vi kan äta mat som är bra för vår hälsa och miljön. 

Hur tänker du? Är det viktigt för dig att äta mat som är bra för din hälsa? 

Är det viktigt för dig att äta mat som är bra för miljön? 

 

Titta på webbsidan undertian.com. Hitta ett recept som du skulle vilja laga. 

 

 

 

https://quizlet.com/408341427/hanna-tipsar-om-mat-for-under-tio-kronor-svenska-svenska-flash-cards/
https://quizlet.com/408341427/hanna-tipsar-om-mat-for-under-tio-kronor-svenska-svenska-flash-cards/


 

Vem lagar maten hemma hos dig? 

Vem lagar maten hemma hos dig? 

Hur ser det ut i familjer landet du kommer ifrån? Vilka lagar mat? (man, kvinna, flickor, pojkar, en 
anställd person…) 

 

 

https://quizlet.com/405226856/pho-vietnamesisk-soppa-svenska-bild-flash-cards/ 

 

Presentera en maträtt, skriv recept 

Instruktion till arbete över flera dagar: Arbeta med en presentation av en maträtt. Du får själv välja 
vilken maträtt du ska presentera och vilken typ av text du ska skriva om maträtten. Du ska 
presentera din maträtt med text och bild precis som på exemplen i tidningen. 

https://quizlet.com/405226856/pho-vietnamesisk-soppa-svenska-bild-flash-cards/


 

 

Vad är bra mat? (Frågor till de korta texterna i högerspalten) 

Vad äter du för att må bra?  

Vad är bra mat? Varför är den maten bra? 

Vad är dålig mat? Varför är den maten dålig? 

 

 



 

 

https://quizlet.com/408106079/fred-forsta-steget-for-att-bota-fattigdom-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/408129989/hoj-skatten-pa-kott-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/408848093/insandarsvar-om-niqab-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

Skriv en insändare till Världen&vi! 

Vad tänker du? Håller du med eller inte?  

Skriv en insändare till Världen&vi! Du kan svara på någon av texterna på s 22-23. Du kan också skriva 
om något helt annat, som du själv väljer. Skicka gärna din text till fatima.gronblad@abf.se 

https://quizlet.com/408106079/fred-forsta-steget-for-att-bota-fattigdom-flash-cards/
https://quizlet.com/408129989/hoj-skatten-pa-kott-svenska-svenska-flash-cards/
https://quizlet.com/408848093/insandarsvar-om-niqab-svenska-svenska-flash-cards/
mailto:fatima.gronblad@abf.se


 

https://quizlet.com/408141171/chingkakan-viktig-pa-nyarskakan-svenska-svenska-flash-cards/ 

 

Mat vid speciella högtider 

I de flesta länder och har vi högtider som dop, bröllop eller födelse- 
dagsfester. Då samlas familj och vänner och ofta äter man mat  
tillsammans. 

Berätta om mat från ditt hemland som äts vid speciella högtider. 

 

 

https://quizlet.com/408141171/chingkakan-viktig-pa-nyarskakan-svenska-svenska-flash-cards/

