
 

 
 
 

Mitt smultronställe 
 
 

 

- Hej Irene! 

- Hej David! 

- Vad ska du göra nu i påsk? 

- Det beror på vädret. Om jag kan cykla, om det är väder som jag 

kan cykla då gör jag det. 

- Ja, det gillar jag också att göra. Jag cyklar ganska ofta. 

- Fast du fuskar, du har motor på din cykel. 

- Ibland. Jag har elcykel och vanlig cykel också. Häromdagen 

cyklade jag och jag hittade… Jag bor i Sågen och i närheten 

hittade jag en liten sjö, den var väldigt fin. Vad hette den? Lyck… 

någonting. 

- Ja, det är Lycksjön. 

- Ja, det var väldigt fint faktiskt. 

- Det är jättefint där. Och du ska se på sommaren! Då kan man bada 

där. 

- Okej, vad bra! Det ska jag göra då. 

- Jättemysigt! Och nu på vintern, nu är det ju is på sjön. 

- Ja, det var is, ja, absolut. 

 

 

 



 

 

 

 

- Jag vet inte om man vågar gå ut på sjön nu faktiskt, isen är lite 

osäker. 

- Det gjorde jag inte, jag vågade inte. 

- Nä, det är bra. Men det är ett riktigt smultronställe där. 

- En… vadå? 

- Ett smultronställe. 

- Vad menar du? Man kan plocka bär där? 

- Kanske, men det är inte det det betyder. Det betyder att det är ett 

ställe som man gärna kommer tillbaka till. 

- Okej. Ett ställe som man gillar mycket, eller? 

- Precis! Kanske året runt. På sommaren kan man bada och man 

kan promenera förstås. Och man kanske hittar smultron. Det är 

jättegoda små jordgubbar kan vi säga, smultron. Vilda. 

- Jag förstår. 

- Och det är jätteskönt att sitta på berget där nere och man kan sitta 

och läsa. Alla som studerar kan sitta och göra läxan där. 

- Ja, det är en bra plats! Okej. Så smultronställe då är det en plats i 

naturen som du gillar mycket. 

- Ja, det är det nog. Jag tror inte man säger smultronställe om till 

exempel en krog, en restaurang. Det tror jag inte riktigt. Men det 

måste ju inte vara så här ute i naturen, det kan ju vara inne i stan. 

Har du något smultronställe inne i stan? 

 

 



 

 

 

 

- Inne i stan... okej, om det menas som favoritplats… 

- Just det! 

- Jag skulle säga att mitt smultronställe är Monteliusvägen. Det är en 

liten väg som ligger mitt emot Stadshuset. Och då ser man 

Mälaren, Stadshuset… Särskilt på kvällen är det väldigt fint. 

- Och på våren... 

- På våren och sommaren menar jag. 

- … när syrenerna blommar och det doftar. 

- Ja, det är jättefint! Det gillar jag. 

- Det förstår jag att du gör men då måste man åka in till stan först. 

- Absolut. Man måste åka tunnelbana eller tåg. 

- Ja, och Lycksjön kan du bara promenera till eller cykla till. 

- Ja, absolut. Och det är renare luft säkert. Okej, men tack för det 

nya ordet! 

- Men ja, vi kanske ses vid Lycksjön i sommar. 

- Det gör vi säkert! 

- Kul! 

  



 

Nya ord och fraser 
 
Det beror på det är olika 

fast men 

fuskar använder otillåtna metoder 

en elcykel en cykel med motor 

häromdagen för några dagar sedan 

vågar har modet att göra något (vågar inte = är rädd) 

ett smultronställe en favoritplats, oftast ute i naturen 

plocka samla (man kan plocka blommor, svamp, bär…) 

bär jordgubbar, smultron, blåbär, hallon mm 

året runt hela året, året om, hela tiden, alltid, alla årstider 

smultron små vilda jordgubbar  

vilda inte odlade 

läxan hemuppgiften som man får i skolan 

en krog en restaurang 

ute i naturen motsats: inne i stan 

Stadshuset Stockholms stadshus som ligger på Kungsholmen 

Mälaren Sveriges tredje största sjö (efter Vänern och 

Vättern) 

särskilt speciellt 

syren en buske som blommar på våren och doftar starkt 

 

 



 

 

 
 

Grammatik 
 
in eller inne? ut eller ute? 
 
När man pratar om en plats där man befinner sig (är/finns/bor...) då säger man inne/ute 
 
Det är en plats ute i naturen. Det är en gata inne i stan. 
 
När man pratar om att förflytta sig någonstans (gå/åka/cykla/flytta...) då säger man 
in/ut 
 
Jag vågar inte gå ut på isen. Du måste åka in till stan. 
 
Samma regel gäller för upp/uppe, ner/nere, här/hit, där/dit: 
 
Han har klättrat upp i ett träd. Han sitter uppe i trädet nu. 
 
Jag måste gå ner till källaren. Nere i källaren står min elcykel. 
 
Jag är här. Kom hit! 
 
Han bor där. Kom, vi går dit! 
 
 

Träna mera!  
 

1. Berätta om ditt smultronställe! 

2. Skriv egna exempelmeningar med in/inne, ut/ute osv. 

 

 
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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