
 

 
 
 

En aktiv vinter 
 

Renée berättar: 

 

Hej! Jag heter Renée och jag älskar att vara ute i naturen. För då kan jag 

kombinera motion med frisk luft och sol och allt möjligt. Jag håller på 

med tre olika saker: jag åker skridskor, jag åker skidor och jag cyklar 

mycket.  

 

Jag åker mest skridskor på vintern. Och då åker jag både på 

skridskobana och… men framför allt på naturis. Och då åker jag på en 

sjö eller på Mälaren som är en sjö eller på havet. Det viktigaste när man 

åker skridskor på naturis det är att tänka på säkerheten. Man måste ha 

isdubbar, ispik, livlina och torra kläder och rätt utrustning. Har man inte 

det så kan man ju åka ner i en vak och drunkna. Sen är det ju viktigt att 

man har matsäck, ha nånting att äta när man är ute. Och det roligaste är 

också att man träffar en massa människor, många vänner och så vidare.  

 

Jag har en utrustningslista som består av trettio olika saker som jag har 

med mig när jag åker! Och det är kläder och alla säkerhetsprylar och 

mat. 
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Nya ord och fraser 
 
kombinera göra två eller flera saker samtidigt 

håller på med gör något, sysslar med  

en skridskobana en bana där man kan åka skridskor

 

en naturis is på en sjö eller på havet 

isdubbar speciell utrustning som man behöver för att 

ta sig upp om man hamnar under is

 

 

en ispik en stav (“en pinne”) som man använder för 

att kolla om isen är tjock och stark 

en livlina en lina (ett rep) som man kan kasta in i 

vattnet för att dra upp någon som har ramlat 

in 

en utrustning viktigt material, tillbehör (t.ex. en boll, en 
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racket är sportutrustning) 

en vak ett hål i is 

att drunkna att dö genom att vara för länge under vatten 

en matsäck en påse (=en säck) eller en låda med mat 

som man har med sig t.ex. på utflykt  

en utrustningslista en lista över allt som man behöver 

består av innehåller 

prylar saker, grejer 

Grammatik 
 
Transitiva och intransitiva verb 
Transitiva kallas de verb som kan ha ett eller flera objekt. 

 

Exempel  

Sätta            Jag sätter mig i soffan. 

                              objekt 

 

Intransitiva kallas de verb som inte kan ha något objekt. 

 

Exempel 

Sitta            Vi sitter i klassrummet. 
                                    adverbial 

 

Några verb kan vara både transitiva och intransitiva. 

 

Exempel  

Sluta            Anna slutade skolan när hon var sexton år. 

                                        objekt 

 

                    Filmen slutar lyckligt. 
                                        adverb 

 

 

 

Se tabellen på nästa sida. 
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Transitiva Intransitiva 

bränna brinna 

dränka drunkna 

döda dö 

lägga ligga 

släcka slockna 

ställa stå 

sänka sjunka 

sätta sitta 

söva somna/sova 

väcka vakna 

 

- Jag har svårt att vakna när väckarklockan ringer. 

- Ibland kommer mitt lilla barn till min säng och väcker mig. 

- Maten blir allt dyrare. Jag tror inte att matpriserna kommer att sjunka. 

- Tror du att de kommer att sänka skatten? 

- Hon ställer flaskan på bordet. 

- Flaskan står på bordet. 

- Han lägger boken på skrivbordet.  

- Boken ligger på skrivbordet. 

Uttal 
 
Lägg märke till att “ts” ofta uttalas som “ss”, t.ex. i matsäck, låtsas, skjutsa (det låter som 
“massäck”, “låssas” och “skjussa”) 
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Träna mera!  
 
Träna på de transitiva och intransitiva verben i tabellen. Skriv egna 

meningar. 

 

 
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 
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