
 
Lektion 6 
 
 
 
Läxan 
 
ÖB s. 67 
B 

1. Husen lägenheterna  
2. [nåra sjortor] skjortorna kavajerna  
3. Äpplena bananerna vindruvorna 
4. Mostrarna kusinerna  
5. Blommorna böckerna 

 
1. Katten är mindre än hunden 
2. Hunden är större än råttan  
3. Råttan är minst 
4. Hunden är störst 
5. Joel är kortare än Tom 
6. Tom är längre än Anton 
7. Tom är längst. 
8. Anton är kortast. 

 
 
Tolvhundrafyrtiofem (1245 kr) Etttusentvåhundrafyrtiofem 
 
Läppglanset 
 
Hundrasexton kronor 
 
Teven  
 
Två och sju (2700 kr) 
Ett och fem (1500 kr) 
Tre och två (3200 kr) 
 
Slipsen  
380 trehundraåttio 
 
Det var ett bra pris!  
Den var snygg! 
Vad gott det var!  
 
Klockan är fem i halv fem. 
 
Vi tar paus till klockan fem över halv fem.  



 
Att resa… to travel 
En resa flera resor 
 
Var i Stockholm har ni varit? 
 
Har ni varit på Djurgården? 
 
Skansen 
Gröna Lund 
Nordiska museet 
Abbamuseet 
Vikingamuseet 
Vasamuseet 
Junibacken  
Slottet  
Drottningholms slott 
Historiska museet 
Tom Tits experiment 
Medeltidsmuseet 
Fotografiska 
Nationalmuseet 
Tekniska museet 
Moderna museet 
Millesgården (skulpturer) 
Marinmuseet 
Naturhistoriska (ligger vid Universitetet) 
Militärmuseet / Armémuseet 
Orangeriet i Bergianska trädgården  
Dansmuseet 
Sportmuseet 
Polismuseet 
Hallwylska museet 
 
TB  S. 80 
 
Kille – pojke / man  
Aldrig – motsats: alltid (jag har aldrig varit i Ukraina) 
Länge – for a long time ( jag har bott länge i Stockholm) 
Väderprognos –  
Grejer – saker ( vad mycket grejer det ligger på bordet!) 
Myggmedel – mot myggor 
Hemma hos – (jag bor hemma hos min mamma. Hemma hos mig är det varmt)  
Mitt i stan – i stadens centrum ( Folkuniversitetet ligger mitt i stan) 
Han har gjort ett litet program – gör gjorde gjort (har gjort = presens perfekt) 
Åka runt – go around  
Igen – again 



Skärgården [skärgårn] – alla öar – archipelags 
Designprylar – designsaker  
Gå ut på Stureplan –  
Slott – castle 
Saltlakrits – 
 
Paddla kanot  
 
Presens perfekt: 
 
Har + supinum 
 Har varit 
Jag har varit i Malmö en gång.  
 
Jag har studerat spanska i många år. 
Vi har studerat svenska i tio veckor.  
 
Stryk under alla verb som står i presens perfekt i texten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


