
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Fotbolls	  VM	  
 

Olga:  Vad händer i fotbollsvärlden Torbjörn som är så intresserad 

av fotboll? 

Torbjörn:  Ja, den 12:e juni startar VM i Brasilien och håller på till 13:e 

juli. 

Olga:  Ojdå. 

Torbjörn:  Så en månad med fotboll. 

Olga:  En hel månad! Vilka spelar där?  

Torbjörn:  Ja det är 32 länder och det tar väl 5 minuter om jag ska 

berätta alla men jag kan säga några favoriter. 

Olga:  Ja.  

Torbjörn:  Det är samma favoriter varje gång och det är Brasilien, 

Argentina, Tyskland, Spanien och lite Italien.  

Olga:  Och Sverige då?  

Torbjörn:  Sverige? Vi hade otur, vi fick spela mot Tyskland och 

Portugal för att komma till VM och det blev svårt. Sverige är 

tyvärr inte med!  

Olga:  Men vem ska du heja på i så fall? 

Torbjörn:  Ja, först tänker jag - ingen, eftersom man blir så leden - 

Sverige är inte med, men jag gillar Italien väldigt mycket, jag 

har alltid gillat italiensk fotboll. 



	  

Olga:  Okej.  

Torbjörn:  De är mycket duktiga på att fokusera och att ta 

det lugnt. Det är min stil. Så jag håller lite på 

Italien men jag gillar Brasilien jättemycket också, de har 

offensiv fotboll och fantasiteknik. 

Olga:  Men du åker inte till Brasilien själv, eller hur? 

Torbjörn:  Nej, jag reser inte till Brasilien för att titta på fotboll. 

Olga:  Tänker du titta på något annat sätt? 

Torbjörn:  Jag ska titta på TV. 

Olga:  TV, vilka kanaler är det som sänder? 

Torbjörn:  Det är SVT 1, SVT 2 och TV 4 som visar fotbolls VM.  

Olga:  Så man kan följa varje dag. Brukar du gå på sportbarer för att 

titta på fotboll? 

Torbjörn:  Ibland.  

Olga:  Är det någonting som är populärt i Sverige att samlas på en 

bar? 

Torbjörn:  Det är populärt att många går tillsammans och tittar på TV på 

en bar, till exempel O’Learlys. O’Learlys finns i Handen och 

det finns i Farsta och det finns många O’Learys i Stockholm 

och det är en sportbar och de serverar hamburgare, coca-

cola och öl.  

Olga:  Det låter inte så sportigt det! 

Torbjörn:  Nej. 

Olga:  Men vi kanske ses på en bar då. 

Torbjörn:  Ja, vem vet. Heja Italien! 

Olga:  Ja, eller Brasilien. 

Torbjörn:  Eller Brasilien.  



	  

Nya	  ord	  och	  fraser	  
	  
VM Världsmästerskapet;  

(finns även: EM - Europeiska 

mästerskapen; SM – Svenska mästerskapen, OS – 

Olympiska Spelen);  

 I år är det fotbolls VM i Brasilien.  

att ha otur när det inte går bra; när någon misslyckas; 

 Sverige hade otur och åker inte till Brasilien för att 

delta i VM. 

att sända att visa på TV; 

 SVT 1, SVT 2 och TV 4 sänder fotbolls VM. 

att samlas att komma tillsammans; många människor träffas på 

en plats; 

 Det är populärt i Sverige att samlas på en sportbar och 

titta på fotboll när det är VM. 

en favorit det laget som man tycker bäst om och vill att det ska 

vinna eller det starkaste laget som har stora chanser 

att vinna; 

 Det är samma favoriter varje gång i fotbolls VM: 

Brasilien, Argentina och Tyskland.  

att heja på att hålla på; stödja ett lag som man vill ska vinna, t.ex. 

genom att skrika ”Heja Sverige!” 

 Många hejar på Brasilien i fotbolls VM, det är en 

favorit.  

offensiv  motsats till defensiv; om man spelar offensivt så 

attackerar man; när man spelar defensivt så försvarar 

man; 

 Italien spelar offensiv fotboll. 



	  

en sportbar en bar som har stora skärmar och visar 

sport;  

 Många sportbarer kommer att sända 

fotbollsmatcher under VM. 

det låter + adj en fras som vi använder när vi vill säga att det vi hör är 

på något sätt;  

 Det låter inte så sportigt!  

  

  

 

  

Grammatik 
	  
Partikelverb	  vs.	  ett	  verb	  +	  preposition	  
	  
Hålla på – med betoning på partikeln ”på” betyder att någonting 

fortsätter att hända;  

 

Fotbolls VM i Brasilien börjar den 12 juni och håller på till den 13:e juli. 

Vad håller du på med? = Vad gör du? 

 

Hålla på – med betoning på ”hålla” betyder att heja på, att stödja det 

laget som man vill ska vinna; 

 

Vilket lag håller du på?  

Jag håller på Italien.  

 

 

	  



	  

Emfatisk	  omskrivning	  är	  en	  struktur	  som	  vi	  använder	  när	  vi	  
vill	  fokusera	  på	  någonting	  eller	  någon.	  	  
	  
Vad händer i fotbollsvärlden Torbjörn som är så intresserad 

av fotboll? 

Vilka kanaler är det som sänder? 

Är det någonting som är populärt i Sverige 

 

 

Uttal 
 

• Vem är det som har tagit min penna? 

• Var det du som ville prata med mig? 

• Varför är det ingen som har gjort hemläxa? 
 

• Det låter bra! 

• Det låter inte så dumt! 

• Det låter utmärkt! 
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Försök att träna på uttal av ”hålla på” samt skriva meningar med det 

verbet. Kom ihåg skillnaden!  

 
	  
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 
	  


