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Om handledningarna:

Till boken Traditioner 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

Traditioner kan introduceras, ett förslag på 
gemensam läsning och ett par uppgifter som kan 
användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, 
https://jennyedvardsson.se/
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Förmågor

▶ Att läsa och skriva svenska.

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

▶ Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Boken

Vilka högtider firar vi i Sverige? Varför firar vi och hur firar vi? Finns det något som kan ses som 
typiskt svenskt? Säger vi tack och står i kö mer än andra? I den här boken får läsaren veta mer 
om svenska seder, traditioner och oskrivna regler.

Traditioner är en bok i faktaserien Lätt om Sverige som handlar om det svenska samhället. Den 
tar upp rättigheter, skyldigheter, egenheter och mycket annat som är värdefullt att känna till 
för alla som bor i Sverige. 

Serien är skriven av Eva Bernhardtson som har lång erfarenhet som sfi-lärare och av att skriva 
texter för sfi. Böckerna har ett stort bildmaterial för att underlätta förståelsen.

Författaren

Eva Bernhardtson är författare och utbildad lärare. Hon föddes i Karlstad men bor i Stockholm 
sedan en lång tid tillbaka. Eva har arbetat som sfi-lärare i många år och brinner för ett 
inkluderande Sverige. Hon började själv att skriva texter för sfi-undervisningen då hon tyckte 
att det saknades bra läromedel med ett vuxet perspektiv. Hon driver företaget Svenska 
Stenarna, som arbetar med lättläst svenska och interkulturell kommunikation.

Inför läsningen

Låt eleverna närma sig boken genom att undersöka omslag och titel samt diskutera en del ord 
och fraser. 

1. Börja med omslaget. Vilka tankar väcker bilden på omslaget?

2.  Diskutera titeln. Vad kan en bok med titeln Traditioner handla om?

3. Låt sedan eleverna närma sig följande ord och fraser som är viktiga för att förstå bokens
handling:
Högtider                   Traditioner                   Kultur                      Oskrivna regler

      Gå igenom ordens och frasernas betydelse.
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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!

4.  Avsluta med att låta eleverna dela med sig av sina traditioner och högtider.

Under läsningen

Läs boken tillsammans i klassen. Dela upp läsningen i etapper om cirka 3 kapitel i taget.

Kontrollera att eleverna förstår handlingen efter varje etapp med hjälp av frågorna i 
elevhandledningen. De frågorna fokuserar på elevernas förståelse av mindre detaljer och 
information som finns mellan raderna. Låt eleverna efter varje kapitel få sammanfatta kapitlet 
antingen muntligt eller skriftligt. 

Efter läsningen

Diskutera innehållet 

1. Vilka likheter finns mellan Sveriges traditioner och traditioner i ditt hemland?

2.  Vilka skillnader finns mellan Sveriges traditioner och traditioner i ditt hemland?

3.  Är det bra eller dåligt att kunna mycket om sina och andras högtider och traditioner?

4.  Tycker du att det är bra att högtider och traditioner förändras?

Skriv 

Låt eleverna skriva en argumenterande text där de argumenterar för den viktigaste högtiden. 
De kan välja en av dem som nämns i boken eller någon annan högtid.  Är eleverna ovana att 
skriva argumenterade texter kan det vara bra att presentera texttypen tillsammans med en 
exempeltext.
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Boken

Vilka högtider firar vi i Sverige? Varför firar vi och hur firar vi? Finns det något som 
kan ses som typiskt svenskt? Säger vi tack och står i kö mer än andra? I den här 
boken får läsaren veta mer om svenska seder, traditioner och oskrivna regler.

Traditioner är en bok i faktaserien Lätt om Sverige som handlar om det svenska 
samhället. Den tar upp rättigheter, skyldigheter, egenheter och mycket annat som 
är värdefullt att känna till för alla som bor i Sverige. 

Författaren

Eva Bernhardtson är författare och utbildad lärare. Hon föddes i Karlstad men 
bor i Stockholm sedan en lång tid tillbaka. Eva har arbetat som sfi-lärare i många 
år och brinner för ett inkluderande Sverige. Hon började själv att skriva texter för 
sfi-undervisningen då hon tyckte att det saknades bra läromedel med ett vuxet 
perspektiv. Hon driver företaget Svenska Stenarna, som arbetar med lättläst 
svenska och interkulturell kommunikation.
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Textfrågor

Här hittar du frågor till bokens alla kapitel. Läs igenom frågorna innan du börjar läsa. 
Kontrollera att du förstår frågorna. Slå upp ord om du behöver. Vissa svar kommer du 
att hitta direkt i texten. Andra svar hittar du mellan raderna. Du måste alltså dra egna 
slutsatser utifrån det du läst.

Kapitel Högtider och traditioner i Sverige

1.  Vad är en högtid?

2.  Ge några exempel på svenska högtider.

3.  Vad är en tradition?

4.  Vad är det som gör att människor kan fira olika högtider och ha olika traditioner?

Kapitel Några stora högtider 

    Jul 

1.  Till vems minne firas jul?

2.  Vilka traditioner finns vid jul?

3.  Vad är julgröt gjort av? 

   Nyår

1.  När på året är det nyår?

2.  Vad är ett nyårslöfte?

3.  Vad är Nyårsklockan? 

  Påsk

1.  Varför firar man påsk?

2.  Vilken färg är vanlig vid påsk?

3.  Vad äter man till påsk?

4.  Vad symboliserar ägget?
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 Midsommar

1.  När firar man midsommar?

2.  Vad är en midsommarstång?

3.  Varför ska unga kvinnor lägga sju blommor under sin kudde?

Mat och dryck vid högtider

1. Vad är smörgåsbord?

2.  Vad äter man vid de olika svenska högtiderna?

3.  Vad är snaps?

Kapitel Mer om mat i Sverige 

1.  Vad är knytkalas?

2.  Vad är Öppet hus? 

  Fredagsmys

1.  Vad är fredagsmys? 

  Fika

1. Vad innebär att fika?

 
  God tradition

1. När äter man semlor?

Kapitel Vad är svensk kultur?

1.  Vad betyder kultur?

2.  Vad är svensk kultur? 
 
Säga tack 

1. Ge exempel på tillfällen då svenskar säger tack.
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  Säga du

1. I Sverige säger alla du till varandra. Hur är det i det land som du växt upp i?
Säger man du även där?

  Passa tid

1.  Att komma i tid är viktigt i Sverige. Vad tror du att det beror på?

Ta av skor

2. Varför tar svenskar av sig skorna när de ska gå in i sitt hem?

Stå i kö

1.  Vad innebär att stå i kö?

Prata väder

1.  Varför pratar svenskar om vädret?

Hålla avstånd

1.  Kan du känna igen dig i beskrivningen av svenskarna som gärna vill hålla
avstånd?

   Inte visa starka känslor

1. Varför tror du att svenskar inte ofta visar starka känslor? 

Kapitel Bra att veta

1.  Ge exempel på ”oskrivna” regler som finns i Sverige.

2.  Varför är ögonkontakt viktigt när man bor i Sverige?

Språk- och grammatikuppgifter 

Ordkunskap

Läs meningarna. Fyll i de ord som saknas. Välj bland orden i listan. Ibland kan du 
behöva böja orden.
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tradition

 
högtid

 
påsk

 
jul

 
midsommar

 
smörgåsbord

 
fredagsmys

 
knytkalas

 
öppet hus

1. Jul, påsk och midsommar är några exempel på .................................... 

2. ..............................  är en högtid till minne av att Jesus föddes. 

3. Till .................................. äter man mycket ägg. 

4.  I slutet av juni firas ................................................. 

5.  Att klä en midsommarstång till midsommar, äta ägg till påsk och sätta in en  
 
julgran till jul är vanliga ...............................................i Sverige. 

6.  Ett .............................................innebär att alla tar med sig mat som alla kan äta 
av. 

7.  I Sverige kan man bli bjuden på ett ..................................................Då ska man  
komma när man vill och gå när man vill mellan två tider till exempel mellan kl. 
14-17. 

8. Tacos äter man gärna när det är dags för ............................................................. 

9. Vid jul, påsk och midsommar serverar man gärna ................................................... 
Då serveras både kall och varm mat och man hämtar maten själv från ett 
uppdukat bord.
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Verb 
 
Skriv verben i preteritum. 

Exempel: 

Är           Var 

1.  Fira ........................................................................ 

2.  Äta            ........................................................................ 

3.  Bo            ........................................................................ 

4.  Tänka      ........................................................................ 

5.  Säga       ........................................................................ 

6.  Ge           ........................................................................ 

7.  Sälja       ........................................................................ 

8.  Hänga    ........................................................................ 

9. Få           ........................................................................ 

10.  Besöka   ........................................................................ 

11. Träffa    ........................................................................ 

12. Passa    ........................................................................ 

13. Vänta    ........................................................................ 

14.  Lova     ......................................................................... 

15.  Läsa     .......................................................................... 



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

Substantiv i singular

Skriv substantiven i singular.

Exempel: många kvinnor   en kvinna

1.  Många högtider          ......................................................

2. Många traditioner       .......................................................

3. Många ägg     ..........................................................

4. Många knytkalas     .......................................................

5.  Många tack     .....................................................

6. Många köer     ........................................................

7. Många kulturer     .........................................................

8.  Många skor     ...........................................................

9. Många länder     ...........................................................

10.  Många grundlagar     ........................................................... 




