
!!!
Insändare !!
!

- Hej Anika! 

- Men hej Jonas! 

- Vet du vad? 

- Nej. 

- Jag ska berätta nånting för dig.  

- Berätta! 

- Nånting hemskt! 

- Ojdå! 

- Vet du vad? 

- Nej. 

- Igår, då var jag på café och vet du vad som hände då? 

- Nej. 

- Där var det en mamma med ett barn och vet du vad? Barnet låg i 

en barnvagn… 

- Okej. 

- …och hon ställde barnvagnen framför mitt bord. 

- Oj! Så det var svårt att komma förbi då, eller? 

- Ja, det var det. Och barnet skrek hela tiden. Tycker inte du att det 

där var ganska hemskt? 

- Nej, verkligen inte. Jag tycker att mammor som är mammalediga 

och är hemma, de måste ju få komma ut och träffa lite folk och ha 

det lite trevligt på ett café. 

- Vadå trevligt? Vadå komma ut? Vet du vad som hände sen då? 



!
- Nej. 

- Nej. Sen när de gick då var det smulor på bordet, under bordet, ja, 

det såg ut som en svinstia. 

- Oj, det låter lite hemskt. Alltså jag förstår. Å ena sidan så är det 

trevligt med småbarn på ett café och mamman måste komma ut 

som sagt men å andra sidan så kan det vara lite störande för de 

andra. 

- Ja, jag är väldigt arg över det här. 

- Jag förstår. Men vad tycker du jag ska göra då? 

- Jag tycker att du ska skriva en insändare så att du kan skriva vad 

din åsikt är och du kan få lite reaktioner på det här. 

- Ja, det ska jag göra. 

- Men gör det. Skriv och skicka till en tidning. 

- Okej. 

- Lycka till! 

- Tack. 

!

Nya ord !
smulor  små bitar av kaka eller bröd 

en svinstia där grisar bor (här betyder det en plats där det är 

smutsigt) 

störande  något som stör 

insändare  en läsares brev till tidningen för att uttrycka sin åsikt 

åsikt  det man tycker 

reaktioner  svar på t.ex. en insändare 

skicka  sända 

!



!

Träna mera!  !
Läs insändaren nedan och skriv ett svar. Du får gärna skicka in det 
till oss. 

!
Vi vill inte äta nyttig mat!  

!
På vår skola serveras det enbart nyttig mat till lunch varje dag! Vi tycker att det är 
fel! Vi vill inte äta så mycket grönsaker och frukt!  
Vi är barn och vet ni vad barn gillar? Ja, ni gissade rätt! Godis och choklad! Och 
hamburgare med pommes och ketchup, lasagne eller köttbullar är också gott! Varför 
ska vi behöva äta så mycket sallad och fisk - det är inte gott! Och vi är inte 
vegetarianer heller! Vi vill ha pizza med skinka! Det är gott och vi får mycket energi 
och orkar göra våra läxor och vara aktiva på lektioner. 

Om vi bara får nyttig mat så äter vi inte det och vet ni vad resultatet blir - att vi inte 
orkar fokusera oss på lektionerna och studera flitigt, vi får dåliga resultat. Alla 
kommer att må dåligt - vi elever som inte får godkänt på provet, lärare - som 
behöver undervisa skoltrötta elever och inte minst - föräldrar - som blir besvikna på 
sina barn som inte gör sitt bästa i skolan! 

!
Snälla, sluta servera nyttig mat till oss elever som äter på skolan! Ge oss mat som vi 
älskar och mår bra av! 

Hungriga elever  

!
!
!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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