
 

 

Hur hittar jag dit? 
 

Jonas: Hej! Ursäkta, vet du var biblioteket ligger? 

Gunilla: Ja, det vet jag. 

Jonas: Jaha, var då? 

Gunilla: Det ligger uppe i centrum. 

Jonas:  Uppe i centrum. 

Gunilla: Ja. 

Jonas: Hur hittar jag dit? 

Gunilla: Ja, vänta nu lite så ska jag tänka bästa vägen för 

 dig. 

Jonas: Ja. 

Gunilla: Härifrån så går du rakt fram. 

Jonas: Ja. 

Gunilla Tills vägen viker åt höger. Du kan inte komma annat 

 än att du går åt höger. 

Jonas: Höger, ja. 

Gunilla: Precis. Du kommer fram till en större väg. 

Jonas: En större väg. 

Gunilla: Och du går över övergångsstället. 

Jonas: Över övergångsstället. 

Gunilla: Precis. När du har kommit över övergångsstället då 

 går du åt vänster.  

Jonas: Vänster. 

Gunilla: Ja. Då ser du ett stort hus, kulturhuset heter det. 

Jonas: Jaha, kulturhuset. 

Gunilla: Och i det så finns det biblioteket. Så det tar dig 



 

ungefär, ska jag säga 6, 7 minuter 

härifrån. 

Jonas: Jaha, då får jag gå fort då.  

Gunilla: Ja, det behöver du inte, det är inte så långt. 

Jonas: Nehe. 

Gunilla: 6, 7 minuter skulle jag säga. 

Jonas: Ok. Tack så mycket. Hej då! 

Gunilla: Ja, hej! 

 

 

Nya ord 

 

 

 

att gå över övergångsstället 

 

rakt fram 

höger  

 

vänster 

 



 

 

Fraser 

 

Vet du var biblioteket ligger?  Det ligger uppe i centrum. 

Vet du var mataffären ligger? Den ligger vid torget. 

Vet du var skolan ligger? Den ligger vid busstationen. 

 

Hur hittar Jag dit?  - hur går jag dit? 

 

Det är inte så långt. - det är nära 

 

Uttal 
 

Vet du var biblioteket ligger? 

Det ligger i centrum. 

Hur hittar jag dit? 

Det är inte så långt. 

I centrum 

Rakt fram 

Åt höger 

Åt vänster 

Över övergångsstället 

 

 
 

Träna mera!  
 

Titta på kartan över Stockholm. Träna gärna vägbeskrivningar med dina 

kompisar. 

http://kartor.eniro.se/s/innerstaden%20stockholm


 

 

 

Lycka till  

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/
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