
Dialoger 
kring mat

• Eleverna jobbar i grupp och  
skapar dialoger genom att lägga 
meningarna i rätt ordning. 
• Varje grupp jämför sina dialoger  
med en annan grupp. Har de  
kommit fram till samma dialoger? 
• Eleverna jobbar på uttal genom  
att öva in dialogerna med sin granne. 
• Eleverna kommer fram  
och presenterar sin dialog. 

Lektionstipsen från Natur & Kultur är tänkta att ge dig inspiration  
och konkreta tips som du kan använda direkt i din undervisning.  
Här bjuder vi på specialskrivna lektionsupplägg med mat-tema. 
Längst ner i texten hittar du även tips på hur du kan jobba vidare  
med passande innehåll ur Natur & Kulturs läromedelsutbud.

Syfte: 
 
Eleverna lär sig repliker som 
de har användning för på res-
taurang. Eleverna kan förstå  
informationen på ett kvitto. 



– Välkomna! Har ni bokat?

– Hur var namnet?

– Haglund.

– Tack.

– Då får ni följa med mig.

– Ja, för fyra personer.

– Hej!

– Absolut. Betalar ni tillsammans eller var för sig?

– Smakade allt bra?

– Ja, det var jättegott. Vi kan ta notan.

– Kort ,tack.

– Tryck in beloppet och sedan din kod.

– Okej.

– Då blir det 250 kronor. Betalar du kontant eller med kort?

– Tillsammans.

– Tack så mycket och välkomna åter!
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– Och vad vill du dricka?

– Var det bra så?

– Ja, tack.

– Jag tar ett glas vitt vin.

– Välstekt.

– Ja, jag tar en hamburgare med pommes frites och en cola.

– Och jag tar biff med potatis och bearnaise.

– Hur vill du ha köttet?

– Har ni bestämt er?



Dialoger kring mat

Sophies grönt 
Öppet: Vardagar 7–22 , lör–sön 8–22 

Sveagatan 73, 188 81 Stockholm

Bananer  10,82

0,676 x 16 kr/ kg                                                            

Mjölk  8,20

Apelsinjuice  27,90

Lösviktsgodis  9,88

0,125kg x 79kr/kg

Finger milk chocol 39,90

2 st x 19,95 / kg

Bärkasse  2,00

Total  56,80

Kontant  100,00 

Tillbaka  43,00

Spara kvittot, Kundens exemplar 

1.

Vad kostar ett kilo lösviktsgodis? 

Hur mycket får kunden tillbaka? 

Vad är den dyraste varan? 

Vad kostar en bärkasse på Sophies grönt? 

Betalar kunden kontant eller med kort? 

När har mataffären öppet på vardagar? 

När stänger affären på lördagar? 

Hur många paket Fingers köpte kunden? 
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Sophies grönt 
Öppet: Vardagar 7–22 , lör–sön 8–22 

Sveagatan 73, 188 81 Stockholm

Sophies grönt 
Öppet: Vardagar 7–22 , lör–sön 8–22 

Sveagatan 73, 188 81 Stockholm

Kvitto : 22- 45366  

2017-01-22 18:32  

Kassör : 18 – Lea       

Drottningsylt  36,00 

Gouda Skivad  47,95

Sallad Isberg  20,98

0,350 x 59,95 kr/kg 

Bärkasse  2,00

     Total  106,93

     Kort  106,93

   Miljömärkta varor 35,00            

    

Spara kvittot, Kundens exemplar 

Kvitto : 22- 45242

2016-11-19  15:24

Kassör : 12 – Jessica     

Banan Chiquita 21,15

0,885 kg x 23,90/kg

Calzone ost& skinka 16,90

Sushi 10-bit  69,90

Ägg EKO 6p  31,50

Bärkasse  2,00

     Total  141,45

     Kontant  200,00

     Tillbaka  58,00             

Spara kvittot, Kundens exemplar 

2.

Vad heter kassörskan? 

Vilken tid handlade kunden? 

Hur många varor köpte kunden? 

Vad kostar drottningsylten? 

Vad är den dyraste varan? 

Vad betyder ” miljömärkta varor”?

3.

Vad heter affären? 

Var ligger affären? 

Vilket datum handlade kunden? 

Hur många sushibitar köpte kunden? 

Vad kostar bananerna? 

Hur många ägg köpte kunden? 

Klara texten! C  
Genrepedagogik 
Texttyp: Instruktioner 
 
Klara texten är ett läromedel 
som lär kursdeltagaren på sfi 
om olika texttyper, här  t.ex. 
ett recept. 
 
Här lär man sig om det text

typiska för Instruktioner; både struktur och vad 
som är typiskt för språket.  
 

 
Framåt B 
 
Med Framåt B får eleverna 
möjlighet till läs  och skriv
inlärning och de utvecklar 
ett fungerande vardagsspråk 
samtidigt som de får inblick 
i delar av samhället som 
många kommer i kontakt 
med. Jobba gärna vidare 
med tema mat: 
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Jobba vidare: 


