
Inledning
Att använda korta filmklipp i undervisningen är ett enkelt sätt att snabbt ge eleverna tillgång 
till det autentiska språket. När eleverna tittar på filmen utvecklar de förmågan att förstå tydligt
talat, enkelt språk och får samtidigt en inblick i några företeelser i olika sammanhang där 
språket talas. Om ni vill, låt eleverna sätta ord på vad de har förstått innan ni, använder filmen 
och arbetsmaterialet som utgångspunkt för muntliga eller skriftliga uppgifter.

På svampjakt!

Om filmen
Monika bestämde sig för några år sedan att lämna storstaden och flytta ut på landet. Hon 
älskar att komma ut i naturen och i denna film får vi följa med henne ut i skogen för att plocka 
svamp.
Passa på att lära dig om några svampar som är giftiga, det kan rädda livet på dig! 

 

 



På svampjakt!

Övningar

Nämn andra svampsorter än de som Monika berättar om i filmen. Använd Internet för 
att hitta fler. Dela upp dem i grupper om ätbara och oätliga. Ta reda på några 
utmärkande fakta om just svampar. Dela upp er i mindre grupper och fördjupa er i 
ämnet med hjälp av Internet. Vi är just nu i slutet av svampsäsongen. Bege er ut i 
skogen och se vad ni kan hitta för svampar. Ta med dem till skolan och försök 
identifiera dem med hjälp av Internet. 

   



På svampjakt!

Frågor

1 Vad är det som skiljer den svenska naturen från många andra länders, enligt Monika?

    A. Den så kallade allemansrätten. 
    B. Den svenska naturen är väldigt ren, jämfört med många andra ställen. 
    C. Att man träffar på fler djur här. 

2 Vilken svamp tycker Monika är den allra godaste att äta? 

    A. Karljohanssvampen. 
    B. Flugsvampen. 
    C. Soppar. 

3 När är den bästa tiden att hitta svamp i skogen? 

    A. Från juli till och med oktober. 
    B. Från januari till maj. 
    C. Året runt. 

4 Vad är det som är speciellt med röd flugsvamp? 

    A. Den är väldigt god att göra stuvning på. 
    B. Den har skivor under hatten som alla andra skivlingar. 
    C. Den är giftig att äta. 



På svampjakt!

Ordlista

korg kniv

pensel fritid

stress natur

svamp giftig



På svampjakt!

Facit
Exempel: 1. C, 00:21 = 1. (fråga nr), C (rätt svarsalternativ), 00:21 (tidkod i film)

1. B, 00:33
2. A, 01:33
3. A, 01:51
4. C, 03:26
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