
	  

Sådan	  herre	  sådan	  hund	  

Nya	  ord	  
	  

skaffa ordna, få fram 
Sandra vill skaffa hund. 

ansvar skyldighet att ta hand om 
En sexåring klarar inte av att ta hand om en hund. Det 
är vuxnas ansvar. 

passar  ser efter, vaktar, tar hand om 
Kan du passa mitt barn en liten stund, jag måste gå 
och handla. 

ett hunddagis ett ställe där man kan lämna sin hund medan man 
jobbar 

en kostnad en utgift, hur mycket det kostar 
Vilka kostnader har en hundägare? Det är ca 1000 
kr.- på mat och leksaker. 

avel uppfödning av djur 
 En registrerad hund som har rätt avel kan kosta 
10 000 kronor.  

tillkommer komma som tillägg, som extra 
Vad är det mer som tillkommer? (=Vad mer måste 
man betala?) 
SL-kort kostar 790.- kr. i månaden. När du köper för 
första gången, tillkommer det 20.- kr. för ett plastkort. 

 

en valp       ett barn av hund 
Valpar leker mycket. 
	   	  



	  

Dialog	  
	  

Sandra: Mina barn skulle vilja ha en hund. Du som har 
hund, vad tycker du? Ska jag skaffa en? 

Sarah: Det tar ju jättemycket tid. Men det är jätteroligt. Och ju 
äldre barnen är, ju mer kan de leka med hunden. Och 
hjälpa till, förstås! För det är mycket jobb, men det är också 
mycket lek och mycket roligt! 

Sandra: Ja… mina barn är ganska små. Vad tror du, en sexåring, 
klarar den att ta hand om hunden? 

Sarah: Nej. Det är alltid de vuxnas ansvar. Så först får ni titta i 
familjen hos er, vuxna, så att ni hinner med och klarar av. 

Sandra: Men jag jobbar ju varje dag, hel tid. Min man också. 
Alltså… hur gör man på dagtid? 

Sarah: Kan ni ta ned er hunden till jobbet, så går det ju. Annars så 
måste man ha någon som passar hunden, som hämtar 
hunden och går ut och går med hunden och leker med 
hunden. Hundar behöver ju leka och aktiveras mycket. 
Annars finns det ju hunddagis. 

Sandra: Ja, det är klart. Vad tror du om kostnader och sådant där? 
Blir det dyrt att ha hund? 

Sarah: Ja, de kostar väl… en fullvuxen hund kostar väl kanske 
runt… ja, mellan 500 och 1 000 i månaden på mat. Och 
leksaker köper man inte så många om inte leksakerna går 
sönder. Sedan kostar en hund att köpa, minst 10 000, en 
registrerad hund, som har rätt avel. 

Sandra: Ja, just det… köpa. Just det. Ja… Vad är det mer som 
tillkommer? Vaccinera hunden och veterinärkostnader, 
eller? 

Sarah: När de är små, när de är valpar så behöver man vaccinera 
flera gånger. Sedan räcker det med en gång om året. Vill 
man också ha vaccin mot fästingar, så kostar ju det också. 

Sandra: Mm... ja, jag får tänka på saken. 
	   	  



	  

Grammatik	  
	  
ju … desto … man använder konstruktionen för att 

berätta om en stark relation mellan två 
saker. Man använder komparativformen, t.ex. ’äldre’ 
efter ordet ’ju’. Efter ordet ’desto’ berättar man om 
följden. 

(i talspråket säger man ’ ju … ju …’)   
 Exempel: 

Ju äldre barnen är ju (=desto) mer kan de leka med 
hunden. 

 
 
Tidsprepositioner för att säga ’hur ofta’ 
om dagen, om året  
  Det räcker med en gång om året. 
 
annars ’i’,  En hund kostar 500 – 1000 kronor i månaden.  
 Natalia cyklar tre gånger i veckan. 
 
 
 

Träna	  mera!	  	  
	  
Här kan du träna frasen ’ju … desto…’ 

Länk 

 

Det finns ett ordspråk Sådan herre sådan hund. Vad betyder det? 

Håller du med? Skriv och kommentera på vår Facebook-sida! 

 

 

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 
	  


