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Provlektion om rumsprepositioner
Den här provlektionen består av kapitel 13 från Svenska i fokus 1.  

Kapitlet introducerar prepositionernas rumsliga betydelse.

Den tänkta arbetsgången i detta och många andra av bokens kapitel är att 

man först går igenom det nya momentet tillsammans, därefter arbetar del-

tagarna så självständigt som möjligt med en mängd övningar som befäster 

de nya kunskaperna. Sist ligger varianter, fördjupningar och övningar i egen-

produktion. Dessa kan med fördel göras som hemarbete till nästa gång.

Instruktioner och tips om hur man kan arbeta med kapitlet finns i de inle-

dande sidorna från lärarhandledningen.
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13 Prepositioner: rumsprepositioner
S . 85–89

Kapitlet är viktigt eftersom prepositioner används på olika sätt och har olika bety-
delser. För att förstå ett partikelverb eller ett tidsuttryck med prepositioner är det 
bra att ha en god kännedom om prepositionens rumsliga grundbetydelse. Med ut-
gångspunkt i den rumsliga betydelsen kan de studerande i nästa skede utöka förstå-
elsen av prepositionernas olika betydelser, till exempel partikelverb och tidsord.

Avvikande progression: I texten Martin och grannen förekommer det relativa 
pronomenet som. Detta tränas i kapitel 28.

Mål för den studerande

■  Att förstå och använda de svenska rumsprepositionerna.

Syfte

■  Att kunna beskriva sakers befintlighet.

■  Att lära sig använda rumsprepositionerna bra så att man längre fram har 
möjlighet att förstå skillnaden mellan de olika prepositionsuttrycken i svensk-
an (rums- och tidsprepositioner samt partikelverb).

Förslag till arbetsgång

■  Inled med att läsa prepositionerna i rutan på s. 85. Förklara vad en preposi-
tion är. Studera även bilden noga och låt de studerande beskriva den med 
hjälp av prepositioner.

■  Gör uppgift 2.

■  Läs uppgift 3 självständigt eller i grupp. Låt varje studerande själv hitta pre-
positionerna i texten. Läs gärna texten en gång till i kör.

■  Läs faktarutan på s. 87. Uppmärksamma de studerande på skillnaden mellan 
i landet och på landet. Detta kan du lätt illustrera genom bild eller teckning. 
Detta är en början till att förstå att prepositioner har olika betydelse bero-
ende på sammanhanget.

■  Fortsätt på samma sätt med uppgifterna 5 och 6.
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Läxa

■  Uppgift 1, 4, 7 och 8.

■  Uppgift 8 är den andra uppgiften som man skriver självständigt (den första 
finns i kapitel 5). Även denna passar att skriva in i klassens blogg, eller i klas-
sens ”tidning”/texthäfte som alla får läsa. Det är värdefullt att tidigt få skriva 
för andra läsare, inte bara för läraren, eftersom det blir mer realistiskt. Så här 
i början måste deltagarna vara väl förberedda genom att ha fått träna på de-
taljnivå först och genom att ha mönstermeningar som stöd, se texterna om 
Martin och Nina.
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13 Prepositioner:  
 rumsprepositioner

Prepositioner är korta ord. Prepositioner som visar var något är heter 
rumsprepositioner.

Rumsprepositioner

på, i, mot, under, över, från, till, mittemot, mellan, med, bakom, 

bredvid, vid, bland, framför, genom, mitt i, omkring, runt om

Prepositioner står framför saken som vi pratar om: på bordet, under 

stolen, i boken.

1 Skriv på ditt språk . Lyssna . 

a) Glaset står på bordet. på  _________________________________

b) Pennan är i glaset.      i  __________________________________

ORDKLASSER

•  substantiv 2

• pronomen 3

• verb 4

• räkneord 9

•  prepositioner – 
rumsprepositioner
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13 Prepositioner

c) Mattan ligger under bordet.       under  _____________________

d) Lampan hänger över bordet.      över  ______________________

e) Äpplet är framför glaset.            framför  ___________________

f) Glaset är bakom äpplet.             bakom  ____________________

g) Hunden står bredvid bordet.      bredvid (vid)  _______________

h) Tavlan står mot väggen.             mot  ______________________

i) Stolarna står omkring bordet.     omkring (runt om)  __________

   _______________________________________________________

j) Bordet står mitt i rummet.          mitt i  _____________________

k) Kaffe med socker.                       med  ______________________

l) Han går från bordet till dörren.  från _______________________ 

                                                          till ________________________

m)  Leksaken ligger bland sakerna på bordet.

                                                       bland  _____________________

2 Skriv på ditt språk . Lyssna . 

a) A kommer före B i alfabetet.      före  ______________________

b) C kommer efter B.                      efter  ______________________

c) B kommer mellan A och C.        mellan  ____________________

d) A kommer först.                         först  ______________________

e) Ö kommer sist.                           sist  _______________________

f) De spelar schack. De sitter mittemot varandra.

                                                         mittemot  __________________

g) Vi sitter i skolan. Vi ser ut genom fönstret.

                                                       genom  ____________________

3 Läs, lyssna och stryk under . 
1 Läs texten Hemma hos Martin. Lyssna.
2 Stryk under alla prepositioner i texten.

146
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Prepositioner 13

hemma hos martIn

Martin bor på andra våningen. Det finns tre lägenheter i huset och 
en källare under huset.

Martin äter frukost i köket. Han sitter på stolen, vid bordet. Det 
ligger en matta under bordet. Katten Mirre ligger på mattan.

Martin har en kopp kaffe, en smörgås och en tidning på bordet. 
Han läser tidningen. Martin tittar ut genom fönstret. Han tänker på 
disken. Den står på köksbänken bakom honom. Han läser tidningen 
igen. Bredvid tidningen ligger telefonen. Han ringer till en kompis. 
Då tänker han inte på disken.

4a Skriv rätt preposition i meningarna .

mittemot under mot i till på vid

a) Det finns tre rum ________________ huset.

b) Mattan är ________________ bordet.

c) Jag har en lägenhet ________________ femte våningen.

d) Ställ inte cykeln ________________ väggen, tack!

e) Jag sitter ________________ stolen, ________________ bordet.

f) De spelar schack. De sitter ________________ varandra.

g) Du går ________________ affären och handlar.

h) Du är ________________ affären och handlar.

i) Maten står ________________ bordet.

4b Lyssna på svaren . 

I landet eller på landet?

i landet: om ett land, en nation. Filippa bor i landet Sverige.

på landet: om landsbygden. Filippa bor i en by på landet, inte i en 

stad.
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13 Prepositioner

5 Läs, lyssna och stryk under . 
1 Läs texten Martin och grannen. Lyssna.
2 Stryk under prepositionerna.

martIn och grannen

Martin har en granne. Hon heter Nina. 
Hon bor i en lägenhet på första våningen, 
under Martins lägenhet.

Nina älskar att spela trumpet. Nina 
spelar ofta trumpet på natten. Martin 
hoppar på golvet när hon spelar musik 
sent på natten. Han vill sova!

Nina åker ut på landet på helgen, till sommarstugan.
Det är lördag kväll i sommarstugan. Nina släcker lampan i taket. 

Hon tar trumpeten, som hänger på väggen. Hon går ut genom 
dörren, ut i trädgården. Stjärnorna lyser på himlen och hon spelar 
trumpet hela natten.

6a Skriv rätt preposition i meningarna . 

bakom framför från genom i med på

a) Tavlan hänger ______________ väggen ______________ rummet.

b) Du bor ______________ Sverige.

c) Solen lyser ______________ himlen.

d) Tidningen ligger ______________ bordet.

e) Femton procent av befolkningen i Sverige bor __________ landet.

f) Du sitter ______________ stolen.

g) Jag går ut ______________ dörren.

h) Lampan hänger ______________ taket.

i) Man ligger och sover ______________ sängen.

j) Du står sist i kön. De andra står ______________ dig.

k) Du står först i kön. De andra står ______________ dig.

l) Ta upp papperet ______________ golvet!

6b Lyssna på svaren . 
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Prepositioner 13

Träna rumsprepositioner och verb ***
7 Skriv verben på ditt språk . 

a) står (stå)             __________________________________________

b) går (gå)             __________________________________________

c) ligger (ligga)       __________________________________________

d) sitter (sitta)        __________________________________________

e) hänger (hänga)  __________________________________________

f) finns (finnas)     __________________________________________

g) är (vara)            __________________________________________

h) pratar (prata)    __________________________________________

i) ser (se)               __________________________________________

j) håller (hålla)      __________________________________________

8 Skriv en text . 
Använd verben från övning 7 och prepositionerna i rutan. Skriv en 
text om bilden, eller om ett annat klassrum.

på i under över bakom framför mellan 

bredvid runt mot vid


