
!!!
Utflykt till Stockholms skärgård !

- Hej på dig! 

- Nämen tjena! 

- Allt väl med dig? 

- Ja, det är jättebra. Själv då? 

- Ja, jag mår bara bra. Men du ser utvilad och solbränd ut. Har du 

varit på semester? 

- Ja, jo, jag har ju haft semester men vi har bara varit på landet och 

det har ju varit jättevarmt och mycket sol. Vad har du gjort? 

- Jag har faktiskt jobbat hela sommaren men vi har gjort lite små 

utflykter på helgerna. 

- Jaha, vart då? 

- I helgen var vi till exempel på Utö i Skärgården. Har du varit där? 

- Nej, inte just i … inte just på Utö men det låter ju jättehärligt. 
- Ja, det var jättebra. De har en fin strand, passar perfekt för familjer 

med små barn, en sandstrand vilket jag gillar och så finns det 

massor med restauranger och små butiker, man kan ha picknick, 

man kan cykla och paddla… det är mycket att göra! 

- Kan man fiska också? 

- Det tror jag säkert, jag brukar inte göra det dock. Och så är det 

jättetrevligt att åka båt dit. Vi gjorde det. Vi tog inte första men 

andra båten på morgonen och så åkte vi hem med båten klockan 

sex. Så vi sov aldrig där men man kan sova på hotell eller 

vandrarhem eller tälta på en campingplats. 

- Kan man åka buss? 



!
!

- Nej. I och med att det är en ö så måste man faktiskt ta båt. Men 

det är bara trevligt, tycker jag. Det är inte så dyrt heller. 

- Vad kostar det? 

- Enkelresa kostar 75 kronor och tur och retur kostar 150. 

- Okej, så om man vill åka fram och tillbaka över en dag då betalar 

man 150. 

- Exakt. Jag tror faktiskt att man kan åka med samma biljett tur och 

retur så att du åker en dag och kommer tillbaka en annan dag. 

- Om jag sover över, menar du? 

- Det tror jag. Men om du vill åka mellan olika öar då kan du köpa 

sånt där båtluffarkort. Det är lite dyrare, 420 kr kostar det men då 

kan du åka med det i 5 dagar mellan många olika öar i Stockholms 

skärgård. 

- Wow, det låter kul! 

!



!

Nya ord !
Nämen tjena! Det säger man när man träffar någon och blir lite 

överraskad och glad av att se den personen

   

utvilad  man är utvilad efter en tid av ledighet, när man har 

vilat 

solbränd  man har varit i solen och huden har blivit brun 

på landet på ett lantställe eller i sommarstugan 

utflykter  små resor, ofta bara över en dag 

jättehärligt mycket skönt 

skärgården arkipelag, många små öar utanför väst- och östkusten 

i Sverige 

inte just i …  inte just på Utö 

sandstrand   en strand med sand 

massor jättemånga eller jättemycket 

paddla ta sig fram (åka) med en liten båt, kajak eller kanot

!  

fiska  fånga fisk  

dock men 

Det tror jag säkert, jag brukar inte göra det dock. 

= Det tror jag säkert, men jag brukar inte göra det. 

vandrarhem  enkelt och billigt hotell 



tälta  sova i tält !  

campingplats en plats där man kan tälta eller bo i husvagn 

!  

i och med  eftersom 

I och med att det är en ö så måste man faktiskt ta båt. 

= Eftersom det är en ö så måste man faktiskt ta båt. 

enkelresa  en resa då man köper en biljett för att resa någonstans 

men inte för att komma tillbaka 

tur och retur  fram och tillbaka 

sover över sover inte hemma utan t.ex. på hotell eller hos någon 

över en dag  man stannar inte kvar till nästa dag 

båtluffarkort en biljett som man använder i flera dagar när man 

åker båt 

Grammatik !
Små är plural av adjektivet liten. Små används både i bestämd och i 
obestämd form. 
t.ex. Små barn, små butiker. 
De små barnen. De små butikerna.  !
I singular skiljer man på obestämd form (liten/litet) och bestämd form 
(lilla) 
t.ex. en liten båt, ett litet hus !
den lilla båten, det lilla huset 
min lilla båt, mitt lilla hus !!



!!!
Träna mera!  !
Gå in på internet och leta efter information om var man kan köpa 

båtluffarkortet! 

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

category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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