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Lektion 4



Förkylning
kyla =

Att hosta = 

Att snyta sig =

Att nysa = // Nys i armvecket!

Att ha feber =

Hes röst = 

Huvudvärk = att ha ont i huvudet

Att göra ont i musklerna =



• Att skaffa barn = att ha barn
• När skaffar du barn? 
• Ett skafferi = 
• Att uppfostra barn = att “utbilda” barnen hemma

• Att skapa = 
• Att kopiera =
• Att klistra in =
• Ett klistermärke =



Fredagsmys

• Det finns en dag då man kan andas ut
• Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut
• Since I moved here, all I do is mys and mys

• Yes, we do!

• Det är dags för fredagsmys
• Om det så är det sista jag gör
• Snart är det fredagsmys
• Hoppas inte föräldrarna stör
• Nu är det slut på veckan
• Det är dags för fredagsmyyyyyyys!

https://www.youtube.com/watch?v=CHgWk0vv3-s


Fredagsmys
-vokabulär
• Förstås = såklart
• Brasa = 
• Att etablera =
• Att bidra =
• Ett (barn)bidrag =
• Friskvårdsbidrag =
• En förmån, två förmåner =
• Enligt lagen =
• Fackförbundet = 
• Att förhandla =
• Systemet är tvunget att beställa vinet du vill. 



Fredagsmys

Att mysa = Hygge (på danska)

Lyssnar ni på radio 
(den elektroniska 

brasan)?

Äter ni tacos på 
fredag?

Xulo, La Neta

Vad har ni för ritualer för att mysa?
Att tända (doft)ljuset

Att släcka ljuset
Refosco 

Vad tycker ni om 
fredagsmys som 
säljargument?



Poddar

• Hidden Brain
• Planet Money
• Armchair Expert
• Office Ladies
• Welcome to Night Vale
• Simple Swedish Podcast (svenska)
• Making Sense
• Coffee Break (svenska)



Hörförståelse
-F + G/ 61



Hörförståelse: texter
Jan, 43
Jag är skild och har barnen varannan vecka. De är
8 och 5. De fredagar
jag har barnen åker vi ofta till badhuset direkt från
förskolan och skolan.
Vi tävlar om vem som kan blåsa mest bubblor i
vatten, vem som kan hålla
andan längst under vattnet och vem som kan
simma snabbast. Sedan
hoppar vi från hopptornet. Mina barn vågar
mycket mer än jag. De
hoppar från femman och ibland från tian och jag 
står oftast och tittar på
faktiskt. Sedan äter vi apelsiner i bastun. 
Jättemysigt. Vi byter om till
pyjamas redan på badhuset och när vi kommer
hem slappar vi i soffan
framför teven eller spelar något tevespel. Alla är
ganska trötta efter
badhuset så vi somnar tidigt allihop. Ibland direkt i
soffan ...

Ullis, 32
Förut hade vi sådant där vanligt fredagsmys som
”alla andra” med tacos
och läsk och ostbågar och smågodis och teve, teve, 
teve. Men min dotter
blev trött på det och tyckte att vi skulle göra saker 
ihop istället. Hon tog
fram en gammal hatt från min morfar och så fick vi 
alla varsin lapp. På
lappen skrev vi något som vi ville göra, men det 
måste vara något som
alla kan vara med på – från femåringen till 
nioåringen, till oss vuxna.
Sedan drog vi lappar i tur och ordning och gjorde
vad som stod på. På
lapparna stod det till exempel sjunga en sång, 
spela ett spel, gå en
promenad eller se en film. Det blev succé och vi 
har fortsatt att göra så
varje vecka. Det är verkligen kul när hela familjen
gör saker tillsammans.
Och alla får vara med och bestämma.

Fatima, 29
Vi äter inget speciellt på fredagar. Men i min familj
älskar vi musik. Vi
kollar på musikvideor på nätet. Alla väljer en video 
att titta på var och
sedan röstar vi om vilken som är bäst. Ibland
plockar vi fram vår
diskolampa och har disko! Det är jättekul. När vi 
blir trötta spelar vi
tillsammans istället. Min flickvän spelar gitarr och
själv spelar jag piano.
Våra barn spelar fiol och saxofon. Det är så härligt
när vi spelar
tillsammans allihop. Vi tycker också att det är
viktigt att man inte vara
umgås med familjen på fredagar. Barnen tar ofta
hem någon kompis och
vi bjuder hem våra singelvänner också ibland. Det 
blir roligare när man är
fler tycker vi.



A/62

• Övertala din partner att följa med 
på en aktivitet som du väljer.



Hemma hos/hem 
till + 
objektspronomen
position vs 
destination

• Jag är hemma hos en vän. (position)

• Jag går hem till en vän. (destination)

• De ska bo (statiskt!!) hemma hos 
mig. (inte subjektets hem)
• De ska cykla hem till dig.
• Jag bjöd (+destination) dem hem 

hos mig. 
• Han ringde (+destination) hem till 

Tyskland. 

• Hemläxa: ÖB s. 50 (hos, till, på)



Subjunktioner
-eftersom, därför att, trots att, att, även om, som, om, när, där

• Jag åker dit för att jag vill köpa nya skor. 
• Jag åker till jobbet för att jag INTE vill köpa skor.
• Tentamen (tenta)
• Jag var inte där när han kom.
• När han kom var jag inte där. 

• Hemläxa: s. 50-51 i ÖB



Direkt och 
indirekt tal

• A: Jag köper en ny blå väska.
• B: Jag gillar inte färgen.

• A sa att hen köpte en ny blå 
väska.
• B sa att hen inte gillade färgen.

• ÖB: 50 + 51


