
Bilder 
om mat

Grundnivå
•  Introducera uppgiften för eleverna 
genom att presentera syftet.

•  Visa bilderna i helklass. Vad finns 
det på bilderna? Vilka färger finns 
det? Vad känner eleverna igen?

•  Låt eleverna sitta i grupp och  
para ihop bilderna. Vad finns det  
för gemensamma nämnare?  
(exempelvis: äpple–banan, pizza– 
hamburgare, kaka-glass)

•  Låt eleverna skriva meningar under 
bilderna. Meningsbyggnaden kan va-
riera utifrån elevernas förkunskaper.

•  Redovisa i helklass.

•  Avsluta lektionen med att åter- 
knyta till syftet och diskutera vad 
eleverna har lärt sig.

Fortsättningsnivå 
•  Introducera uppgiften för eleverna  
genom att presentera syftet. >>

•  Dela ut bilderna till eleverna  
och låt de diskutera bilderna.  
Vad finns det på bilderna?

•  Låt eleverna sitta i grupp och para 
ihop bilderna. Vad finns det för gem - 
ensamma nämnare? Här kan eleverna 
med fördel diskutera i grammatiska 
termer och prata om verb som äta, 
handla, köpa, konsumera.

•  Låt eleverna skriva väl utbyggda  
meningar under bilderna. Eleverna  
kan här använda sin fantasi.

•  Redovisa i helklass och diskutera  
elevernas mat i sina hemländer.

•  Avsluta lektionen med att  
återknyta till syftet och diskutera  
vad eleverna har lärt sig.

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: 
 
Uppgiften syftar till att träna 
ordförståelse och att använda 
förmågan att fantisera kring 
bilder utifrån egna förmågor 
och kulturella erfarenheter. 
Samtidigt övar eleven att skriva 
texter utifrån sin kunskapsnivå.



Bilder om mat

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.  
 

 
Mål 1 
 
Här får eleverna träna alla 
färdigheter och även möta 
verklighetsanpassade situa
tioner med ett persongalleri 
av verkliga människor. Jobba 
gärna med tema mat på 
dessa sidor:  
 
Måltider, s. 103

Jobba vidare: 


