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ÖB 4, 5

Ord i fokus - inredning

 Vilka möbler ser du på bild A? 
 Agnes hinner inte städa varje vecka. Men igår städade hon. Beskriv hur det 
 såg ut i hennes rum före och efter städningen. Repetera prepositionerna.
 Tidningen låg på golvet. Men nu ligger den på soffbordet.

en stol
en soffa
ett skrivbord
ett soffbord
en fåtölj
en lampa
en säng
en hylla
en garderob
en tavla

a Titta i rutan. Sätt »« för släktord som du känner till. Slå upp släktord du inte känner till.

a Lyssna och läs. Stryk under ord du inte förstår. Slå upp i ordlistan.       37, 38 
b Vad kopplar Moa, Theo och Viggo till ordet »hemma«? Berätta!

Theo: Hemma är för mig, där min familj är, dvs. min fru, våra barn men också mina föräldrar.
Moa: Hemma? Ja, vad är det? Det finns ett uttryck »Hemma är där hjärtat är.« Hemma är ett ställe 
 där jag kan må bra, känna mig bekväm och ha mina vänner på besök. 
Viggo: Jag tycker att man kan koppla ord som trygghet, kärlek, värme, lugn och ro till ordet hemma.
Theo: Precis. Man kan slappna av, umgås och ha roligt.
Viggo: Jag bor på Gotland och jag reser väldigt mycket i mitt jobb. Jag känner alltid att Gotland och 
 den by jag bor i, det är hemma för mig. Men jag tycker också att hemma betyder familj, 
 kompisar och traditioner.
Moa: Ja, just det. Hemma är ett ställe som man vill återvända till. Det är mitt hus och min trädgård, 
 min by, mitt land, men också mitt barndomshem.

c Vad är »hemma« för dig? Skriv en liten text. Läs upp den för gruppen.

där – dort, wo (Relativadverb)
dvs. – det vill säga
hjärta [ˈjæʈːa]

Ord i fokus - släkt och familj

A B

Positionsverb:
stå, stod
ligga, låg
hänga, hängde
hänga på väggen

ÖB 6

5

Att uttrycka en åsikt:
Jag tycker att ...

6
ÖB 7, 17

Apropos Gotland
Gotland ist die zweitgrößte Insel der Ostsee. Dort wohnten einst die Goten. Die größte Stadt 
auf Gotland, Visby, ist eine der ältesten Städte Schwedens und war eine wichtige Hansestadt.

Gotland

mamma (mor)     pappa (far)     syster     bror     fru     man     dotter     son
kusin      farmor      faster      farbror      moster      brorsdotter      barnbarn

9

b Släktord i svenskan beskriver ofta släktrelationen, t.ex. farmor är fars mor. 
 Fundera och kom gemensamt på andra släktord.

c Lyssna på cd:n. Samordna dialog 1 - 4 med ett foto.         39
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