
Ämne: 

Svenska och svenska som 
andraspråk

Årskurs: 

Gymnasiet, komvux 
grundläggande och gymnasial 
nivå, SFI

Antal lektioner:

2-10

Lärarhandledning

Hur du lyckas i en vit värld
Siduri Poli

Om handledningarna:

Till boken Hur du lyckas i en vit värld finns 
förutom denna handledning en elevhandledning. 
Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vill man 
kan också hela eller delar av elevhandledningen 
vara grund för ett gemensamt klassarbete med 
boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort 
boken och författaren. Därefter ges förslag på 
hur Hur du lyckas i en vit värld kan introduceras, 
förslag på gemensam läsning och en avslutande 
diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny 
Edvardsson, www.jennyedvardsson.se.
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Förmågor

Svenska gymnasiet/komvux gymnasial nivå

▶  Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap
samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

▶  Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från
olika tider, dels i film och andra medier.

▶  Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Svenska komvux grundläggande nivå

▶ Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

▶ Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.

▶ Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Svenska som andraspråk gymnasiet/komvux gymnasial nivå

▶ Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation
och mottagare.

▶  Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

▶  Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

Svenska som andraspråk komvux grundläggande nivå

▶ Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

▶  Välja och använda språkliga strategier.

▶  Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.

▶  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

SFI

▶ Att läsa och skriva svenska.

▶  Att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.

▶  Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
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Boken

Vi lever i en värld där alla inte har samma möjligheter. Men det går att lyckas, oavsett vilka 
hinder som står i din väg. Med utgångspunkt i berättelser från sitt eget liv diskuterar den 
prisade entreprenören Siduri Poli rasism och normer, och delar med sig av tio konkreta 
principer för hur man förverkligar sina idéer. Hur du lyckas i en vit värld är en humoristisk, 
ärlig och gripande guide i hur du lyckas i sammanhang där du ensam representerar din 
grupp.

Författaren

Siduri Poli är en prisbelönt entreprenör och föreläsare. Hon har en bakgrund inom 
tech-branschen där hon drivit egna start-ups och varit digital affärsrådgivare till några 
av Sverige största varumärken. Idag är hon medgrundare till och utvecklingschef på 
innovationshuset Changers Hub, där hon coachat hundratals etablerade entreprenörer 
och unga förmågor från ytterstadsområden till att förverkliga sina idéer. Hon har en 
diplomutbildning i Interactive communications från Berghs, har studerat journalistik och 
kriminologi och gjort två TEDx-föreläsningar. Siduri har bland annat utsetts till Framtidens 
mäktigaste av TCO, Årets supertalang i kategorin Samhällsbyggare av Veckans affärer och 
Årets superkommunikatör av tidningen Resumé.

Inför läsningen

Hur du lyckas i en vit värld är en delvis självbiografisk bok där författaren delar med sig av 
sina bästa tips för att lyckas och nå framgång. 

1.  Börja med författaren. Vet eleverna vem hon är? Om inte, presentera kort Siduri Poli.

2.  Introducera därefter boken.

a.  Diskutera begreppet ”vit värld”. Vad lägger eleverna i det begreppet?

b.  Presentera bokens struktur – 10 kapitel med tips på hur man kan förverkliga sina
drömmar.

3.  Läs sidorna 7-10 högt och be eleverna dela med sig av sina reflektioner kring det lästa.
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Under läsningen

Läs gärna boken tillsammans i klassen. Kom överens om till vilka datum ni ska ha läst 
vissa kapitel. Det gör att ni kan stanna upp och kontinuerligt diskutera boken. Låt eleverna 
skriva egna loggar kring sådant som de reagerar på under sin läsning. De kan exempelvis 
använda sig av loggen Text & Tanke, där Text är de meningar, stycken, avsnitt som de 
reagerat på och Tanke är de tankar som meningarna, styckena, avsnitten väckte hos dem. 
Utgå exempelvis från ett delat digitalt dokument. Då kan du följa med i elevernas läsning 
och under läsningen se vad det är som de har reagerat på.

Dokumentet kan exempelvis se ut så här (med två elevexempel):

Text 

Här skriver du in citat från boken och de 
sidor som citaten finns på.

Tanke 

Här skriver du in de tankar som citaten 
väcker hos dig. 

Känner du igen dig? 

Är det något du inte förstår eller vill veta 
mer om?

Har du varit med om något liknande? 

Titeln Hur du lyckas i en vit värld Vit värld tycker jag är ett intressant 
begrepp. Bara av att vara född vit kan 
man få många fördelar i livet. Det ska bli 
spännande att se hur författaren lyfter fram 
detta i boken.  

Sidan 11 ”Våga drömma stort” Jag är så bra på att drömma men inte 
lika bra på att låta mina drömmar bli 
verklighet. Jag hoppas att boken ger mig 
konkreta tips och idéer som jag kan ta med 
mig in i mitt yrkesliv.

Efter läsningen

Diskussionsfrågor

Efter att boken är läst kan eleverna få diskutera följande frågor:

1.  Vad i boken reagerade du starkast för?

2.  Vad i boken hade du velat veta mer om?
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

3.  Vad innebär framgång för dig?

4.  Vilken av principerna i boken kommer du att ha bäst hjälp av?

5.  Vilka möjligheter och utmaningar kan det finnas med att sluta passa in och i stället våga vara 
sig själv?

6.  Finns det en vithetsnorm i samhället? Vad innebär i så fall den? 

7.  Vad kan du göra för att förändra de normer som finns i samhället?

8.  Hur skulle du vilja sammanfatta boken Hur du lyckas i en vit värld?



Elevhandledning

Hur du lyckas i en vit värld
Siduri Poli

1

Boken

Vi lever i en värld där alla inte har samma möjligheter. Men det går att lyckas, 
oavsett vilka hinder som står i din väg. Med utgångspunkt i berättelser från sitt 
eget liv diskuterar den prisade entreprenören Siduri Poli rasism och normer, och 
delar med sig av tio konkreta principer för hur man förverkligar sina idéer.  
Hur du lyckas i en vit värld är en humoristisk, ärlig och gripande guide i hur du 
lyckas i sammanhang där du ensam representerar din grupp.

Författaren

Siduri Poli är en prisbelönt entreprenör och föreläsare. Hon har en bakgrund inom 
tech-branschen där hon drivit egna start-ups och varit digital affärsrådgivare 
till några av Sverige största varumärken. Idag är hon medgrundare till och 
utvecklingschef på innovationshuset Changers Hub, där hon coachat hundratals 
etablerade entreprenörer och unga förmågor från ytterstadsområden till att 
förverkliga sina idéer. Hon har en diplomutbildning i Interactive communications 
från Berghs, har studerat journalistik och kriminologi och gjort två TEDx-
föreläsningar. Siduri har bland annat utsetts till Framtidens mäktigaste av TCO, 
Årets supertalang i kategorin Samhällsbyggare av Veckans affärer och Årets 
superkommunikatör av tidningen Resumé.
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Textfrågor

Det finns frågor till alla kapitel i boken. 

Kapitel: Våga drömma stort

1. Vad drömmer du om?

2.  Vad drömde författaren om?

3.  Vad innebär begreppet ”vit värld”?

Kapitel: Princip 1: Assimileras ej

1.  Vad betyder ordet assimileras?

2.  Vad betyder eldsjäl?

3.  Författaren skriver att individen är viktigare än kollektivet i Sverige. 

a.  Vad menar hon med det?

b.  Håller du med författaren?

4.  Vad betyder ordet kulturkrock och varför vill inte författaren använda detta ord?

5.  Vad är Kultur X?

Kapitel: Princip 2: Lämna skådespeleriet

1. Vad innebär Mother of Change?

2.  Vilka tre roller/personligheter har Mother of Change?

3.  Hur förklarar författaren begreppen hedersförtryck och hederskultur?

4.  Vilket begrepp vill författaren använda istället för hedersförtryck och 
hederskultur?

5.  På vilka sätt påverkar inkomstskillnaderna i ett land barnen?

6.  Varför är det viktigt att ha ett jobb?

Kapitel: Princip 3:  Äru expert eller?

1. På sidan 46 står det att författaren gick ”i en fälla”, när hon var 17 år. Vad var det 
för fälla?

2.  Vad menar författaren med begreppet ”Orten-representanten”?

3.  Varför vill mamman att Ashur ska följa med henne hem?
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Kapitel: Princip 4: Reppa dig själv

1. Vad innebär att ”reppa sig själv”?

2.  Ingen vill bli kriminell. Det finns dock vissa saker som kan göra att du lättare 
hamnar i kriminalitet. Vilka listar författaren? 

Kapitel: Princip 5: Lek inte livräddare

1. Vad betyder representation?

2.  Hur kan man kämpa mot rasismen?

3.  Vad är skillnaden mellan synlig och dold rasism?

4.  Vad innebär klaustrofobi?

Kapitel: Princip 6: Hajpa din local

1. Vad betyder hajpa?

2.  Varför är det viktigt att ha avtal när man startar ett företag?

3.  Att få börja om från början kan vara något bra. På vilket sätt då, menar 
författaren?

Kapitel: Princip 7: Tacka inte, tack

1. Vad betyder innovation?

2.  Varför är Sverige så innovativt?

3.  Vad är en investering?

4.  Varför kan det vara bra att få investering när man ska starta ett företag?

5.  Vad är crowdfunding?

Kapitel: Princip 8: Educate (y)ourself

1. I kapitlet berättar författaren att döden knackade på. Vad hände?

2.  Att skapa sin egen berättelse, sin egen historia, är viktigt menar författaren. 
Vilken berättelse/historia vill du skapa?
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Kapitel: Princip 9: Sluta vara over-polite

1. Vad betyder over-polite?

2.  Vad är en filantrop?

3.  Varför är det viktigt att hylla sin bakgrund?

4.  Varför är det viktigt att kunna mingla?

5.  Vad är Changers hub?

Kapitel: Princip 10: Bygg din tribe

1. Vad är skillnaden mellan att vara self made och community made?

2.  Vilka tips tar du med dig från boken?

Skrivuppgift personporträtt 

I denna uppgift ska du söka reda på information om författaren Siduri Poli och sedan 
skriva ett personporträtt. En del information om författaren har du fått genom boken 
du läst men du kan läsa mer om författaren på hennes hemsida www.siduri.se eller 
i några av de intervjuer som tidningar och tidskrifter gjort med henne. Försök samla 
information kring punkterna som följer:

 ▶ Namn

 ▶  Kön

 ▶  Ålder

 ▶  Bostadsort

 ▶  Födelseort

 ▶  Utseende

 ▶  Familj/släkt

 ▶  Yrke

 ▶  Hobby

 ▶  Politisk åskådning



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

 ▶ Positiva och/eller egenskaper

 ▶  Talang

 ▶  Viktiga händelser i personens liv

 
Sammanställ informationen till en sammanhängande text. Glöm inte ange dina 
källor. 

Skrivuppgift sammanfattning av boken

I boken lyfter författaren fram tio tips för att förverkliga sina drömmar och nå 
framgång. Skriv korta sammanfattningar till hennes tio tips.

Ordförståelse 

Para ihop 

I denna uppgift parar du ihop begrepp med förklaring.

 
1.  Assimilera A. är en människovän, en person som stödjer sina medmänniskor

2. Eldsjäl B. när många människor hjälper till att finansiera, alltså investerar i, en 
verksamhet med små summor. Insamlingen sker på speciella webbplatser

3. Filantrop C. att skapa något nytt som ger en stor och viktig förändring

4. Klaustrofobi D. att det upplevs obehagligt att vara i små eller trånga utrymmen

5. Innovation E. en person som driver en fråga och arbetar för något som hen tycker är 
viktigt och bra för andra människor

6. Crowdfunding F. att smälta in i omgivningen och göra som alla andra gör


