
 

 
 
 

En bok som jag har läst 
 
 

 

- Hej Anna! 

- Nämen hej, Christer! Hur är det med dig? 

- Det är bra. Hur är det med dig? 

- Det är bara bra, tack.  

- Har du gjort någonting speciellt i helgen? 

- Ja, i helgen… det var ju ganska dåligt väder så jag var mest 

hemma och läste faktiskt. 

- Jaha, vad läste du då? 

- Jag läste, eller jag läser just nu en bok som heter “Mina drömmars 

stad”. Jag var på biblioteket förra veckan och lånade den. 

- Jaha. Vad handlar boken om? 

- Den handlar om hur det var i Stockholm förut, alltså förr i tiden, 

för ungefär 150 år sedan. Man får läsa då om en pojke som heter 

Henning. Han är bara 15 år och han flyttar till Stockholm. Han 

kommer då utan sin mamma och pappa. Han är väldigt fattig så 

han måste ha ett jobb. Så han måste jobba då och tjäna pengar. 

- Jaha. Är det en spännande bok eller är det en rolig bok eller? 

- Den är spännande och väldigt fin. Man får läsa om Henning och 

hur han hittar sitt första jobb och hur han hittar sin första bostad 

och att han träffar nya vänner i Stockholm, och sin blivande fru 

också. 



 

- Vad intressant! Jag ska nog också gå till biblioteket nu. 

- Men gör det! Det låter bra. Ha det så bra då så ses vi! 

- Ja, tack. Hejdå! 

- Hejdå! 

 

 

Nya ord och fraser 
 
 
nämen hej! det säger man när man blir överraskad att man 

träffar någon 

en dröm något som man vill få, något som man önskar sig 

(eller något man “ser” när man sover) 

handlar om berättar om 

väldigt mycket 

fattig inte rik, som inte har så mycket pengar 

tjäna pengar få lön (=pengar för ett arbete) 

spännande intressant 

fin vacker 

blivande framtida 

 

 
 



 

Grammatik 
 
 
När man vill beskriva ett substantiv använder man ofta ordet “som” på det 
här sättet: 
 

● en bok som jag har läst (Det är en bok. Jag har läst den. = Det är en bok som 
jag har läst.) 

● en bok som heter “Mina drömmars stad” (Jag läser en bok. Den heter “Mina 
drömmars stad”. = Jag läser en bok som heter “Mina drömmars stad”.) 

● en pojke som heter Henning (Den handlar om en pojke. Pojken heter 
Henning. = Den handlar om en pojke som heter Henning.)  

 
Avsluta följande meningar: 
 
Jag bor i en stad som… 
 
Jag tycker om böcker som… 
 
Jag har en kompis som... 
 

Träna mera!  
 
I dialogen finns det många tidsfraser  (fraser som betyder tid): 

● i helgen 

● just nu 

● förra veckan 

● förut 

● förr i tiden 

● för ungefär 150 år sedan 

● nu 

 

Vilka andra tidsfraser kan du? Betyder de nutid, dåtid eller framtid? 


