
 

 
 
 

Sommarvandring 
 
 

- Hej Olga! 

- Hej Micke! 

- Sommaren börjar ju komma här och jag funderar på om du ska 

göra någonting på sommaren. 

- Det är jättevarmt nu och så jag har börjat fundera på vad jag ska 

göra i sommar, och jag är väldigt väldigt intresserad att prova att 

vandra. Jag tänkte mig Kungsleden. Det finns mycket på Wikipedia 

om det. 

- Kungsleden är fin. Där har jag vandrat en gång. Vet du hur långt 

eller hur många dagar du ska vandra? 

- Ja, jag tänkte mig en vecka. Men jag vet inte om… Men du har 

vandrat eller hur? 

- Ja, jag har vandrat korta vandringsturer ganska nära Stockholm, 

och jag har vandrat en gång på Kungsleden och då vandrade jag i 

nio dagar. 

- Okej. Då kan du hjälpa mig. 

- Absolut. 

- Hur gör man för att laga mat? 

- Om du ska laga mat… 

- Eller finns det restauranger? 

 

 



 

 

 

 

- Det finns stugor längs Kungsleden så att man kan äta och köpa 

mat där. Men du kan ju också laga mat själv på antingen ett 

spritkök eller ett gasolkök. 

- Måste jag bära den med mig? 

- Det måste du. 

- Ojdå. Det blir tungt. 

- Ja… Gasolkök är faktiskt lite lättare att bära med sig än ett 

spritkök. 

- Okej. Får jag laga mat var som helst? Bara stanna och laga? 

- Ja, det får du göra. Om du har spritkök eller gasolkök så får du laga 

mat var du vill. Du måste ju vara lite försiktig om det har varit 

väldigt torrt och om det råder eldningsförbud. Eldningsförbud kan 

du ju då hitta på länsstyrelsens hemsida om det är eldningsförbud 

just i det området. Men då handlar det mer om du ska elda direkt 

på marken. 

- Okej. 

- Man får absolut inte elda på klippor eller berghällar då för att de 

kan spricka av värmen. 

- Men spritkök kan jag ställa var som helst. 

- Ja. Gasolkök eller spritkök, det kan du ställa var som helst och laga 

mat på. 

- Och sova? Ska man ha tält med sig? 

 

 



 

 

 

 

- Tält är ju mycket bra att ha med sig för att det är ju ganska långt att 

gå, det är ganska långt mellan de här stugorna. Och det kostar 

mycket pengar om man ska bo i stugorna. 

- Kan man tälta precis bredvid stugorna? 

- Det kan du också göra. Men jag rekommenderar att kanske tälta 

lite längre bort för din egen upplevelsens skull. 

- Okej. Men man får sätta upp ett tält om jag tycker att någon plats är 

vacker? Eller måste jag fråga någon? 

- Ja, om det är så att det är en person som kanske äger marken då 

får du ju tälta en natt utan att fråga lov, men om du ska tälta två 

nätter på samma mark då måste du fråga markägaren om lov. Då 

måste du gå till huset och knacka på och fråga om det är okej. 

- Okej. 

- Men på Kungsleden så är det ju naturreservat så att där får du ju 

egentligen tälta var som helst. 

- Då vet jag.Tack för tipsen! 

- Inga problem. Trevlig vandring! 

- Tack! 

  



 

 

Nya ord 
 

att vandra 

vandringsturer 

ett spritkök 

 

 

 

 

ett gasolkök 

 

 

 

 

 

det råder 

eldningsförbud 

länsstyrelse 

klippor 

 

 

 

 

 

att gå i naturen, ofta under flera dagar 

en rutt där man vandrar 

           

 

det gäller 

när man inte får elda i naturen 

en myndighet som bestämmer över ett län 

 

 



 

 

 

 

 

berghällar 

 

 

 

 

 

att spricka 

ett tält 

 

 

 

 

 

en upplevelse 

att fråga om lov 

markägaren 

ett naturreservat 

 

 

 

 

 

 

att gå sönder, att gå i bitar 

 

något man känner eller är med om 

att fråga om man får göra något 

personen som äger (har) marken 

ett område i naturen som skyddas av 

staten 



 

 

 

Grammatik 
 
Vad betyder ordet “ju” och hur använder man det? 
 
“Ju” använder man när man säger något som alla i samtalet känner till. Något som är 
självklart till alla som deltar i konversationen. I texten finns det några exempel: 
 
 
Sommaren börjar ju komma…  : här vet både Micke och Olga att sommaren kommer. Den 
informationen är inte ny för någon av dem. 
 
Tält är ju mycket bra att ha med sig… : här har vi ett till exempel där båda 
samtalspartners förstår att tält är självklart bra att ha, det är ingen som inte vet det. 
 
 

Träna mera!  
 
Berätta för varandra vad ni ska göra på sommaren. Har du varit i naturen 

och vandrat någon gång? Berätta om din upplevelse för dina kamrater. 

 

Gå in på Naturvårdsverket hemsida och läs mer om allemansrätten: 

http://naturvardsverket.se/allemansratten/ 

 

 
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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