
8 åtta

Hur bor man i Sverige?1

2

3

4
5

6

diskutera olika boendeformer  förklara skillnaden mellan bostadsrätt, hyresrätt och 
ägarrätt  strukturera ett föredrag  presentera ett diagram och jämföra hur man bor i 
Tyskland, Österrike, Schweiz och Sverige  sammanfatta en tidningsartikel och diskutera 
den efteråt  ringa till en mäklare  uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige

1  Villa eller torp?
a  Samordna!

  
kedjehus  hyreshus  villa  parhus  
torp  vindslägenhet (loft)

b  Vilka andra boendeformer känner ni till? 
 Skriv upp dem på tavlan!

c   Vilka för- och nackdelar har olika boendeformer? Studera nedanstående uttryck. Samla ihop fler 
 begrepp hur  man kan framföra en åsikt. Diskutera sedan!

d   Spel: Ta fram ett papper. Skriv upp vad du förknippar med en viss boendeform, t. ex.: ett rum, 
75 kvm, modernt, stora fönster, singel, fotograf (lösning: vindslägenhet). Läs upp för gruppen och låt 
dem gissa vilken boendeform du beskriver!

e   Fundera: Hur skulle du vilja 
 bo om du flyttade till Sverige? 
 Diskutera i gruppen!

samtycka eller ej

Det håller jag (inte) 
med om.

fördelarna / nackdelarna med 
att bo i en / ett ... är ...

å ena sidan är det en 
fördel att ...

å andra sidan är det en 
nackdel att ...

överväga

framföra en åsikt
För min del  föredrar jag ...
 anser jag ...
 tycker jag ...

Jag tycker bättre om 
... än ...
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6

Råd & Rön

Råd & Rön är Sveriges enda tidning med oberoende tester. Vi publicerar omkring 50 
tester och granskningar per år! Vi har testat diskmaskiner, mediespelare, kombinerade 
tvätt- och torkmaskiner och granskat hur miljövänliga mobiltelefoner är. Vi har också 
uppdaterat Svarta listan med nya företag du bör undvika. Läs också våra artiklar om 
riskfyllda kosttillskott, den nya GDA-märkningen på mat, att veckopeng lär barn 
ekonomi, byggfelsförsäkringen och mycket mer. Den produkt som får högst samlat 
betyg i ett test kan få utmärkelsen “Råd & Rön Bäst i Test”. Märkningen gör det extra 
tydligt för konsumenten vilken produkt som har fått bäst betyg och försvårar för 
tillverkare att själva utnämna sina produkter till testvinnare.

Råd & Rön är en bra tidning för dig som vill förenkla din vardag. Den ger dig klara 
och raka besked om varor och tjänster. Har du Råd & Rön behöver du inte ägna så 
mycket tid åt att kartlägga och undersöka vad som passar dig bäst i det 
överväldigande utbudet. Vi erbjuder dig en mängd tester varje år där du ser vilka 
produkter som är bra och motsvarar dina behov.  
För att kunna läsa allt material på webbplatsen måste man logga in. Är du inte 
prenumerant på tidningen eller har köpt tillgång till webbplatsen kan du köpa tillgång till 
testerna och granskningarna via telefon eller sms för 25 kronor styck. En del tester och 
granskningar är fria att läsa gratis.

Prenumerera på Råd & Rön

Här kan du teckna en prenumeration 
på Råd & Rön. Välj mellan att få tidningen  
i brevlådan, tillgång till webbplatsen,  
taltidning eller ge bort en prenumeration.
När du klickar på en länk kommer du till 
Prenservice som tar hand om vårt  
prenumerantregister. Obs! Priserna  
gäller endast inom Sverige.
Se aktuella priser för utlandet.

57femtiosju

Nu kan jag …    övning
… fundera kring framtida innovationer.      1, 2, 3, 8
… samtala om förändringar genom tiderna.      2
… diskutera för- och nackdelar med tekniska framsteg.      3
… utbyta åsikter om manipulerade näringsämnen.      4
… reflektera över nanoteknologi.      5
… stämma träff med någon.      6
… dryfta habegär och tekniska frestelser.      7
… använda mig av uttryck som gör en diskussion smidig.      8
… hitta nyttig konsumentinformation.       Nyttiga tips

6

Läs texten! Vad tycker du om Råd och Rön?

Nyttiga tips!

AB 17
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Brokiga och udda biografier8 Hur bor man i Sverige?1 Hur bor man i Sverige?1

70 sjuttio

8

7  Veckobladet
 Välj en av följande artiklar. 
 Skriv upp uttryck som hjälper dig att berätta vad den handlar om. 
 Stäng sedan boken och berätta för gruppen!

 
        

Han lär vara nummer fem på listan  
över de rikaste männen i världen

Det visade sig tidigt, att den lille gossen Ingvar, invandrarbarn från 
Tyskland i tredje generationen, var en riktig stjärnförsäljare: Redan vid fem 
års ålder sålde han en massa olika saker. När han blev lite äldre cyklade han 
runt i bygden för att sälja allt från julglitter till fisk. Född 1926 växte han 
upp i Småland på gården Elmtaryd i Agunnaryds socken. Efter skolan 
utbildade han sig till snickare. Namnet på det idag gigantiska företaget 
bildade han av initialerna på sitt namn och sin hembygd: Ingvar Kamprad 
från Elmtaryd i Agunnaryd. 

Hon behärskar sju olika språk

Silvia Sommerlath föddes 1943 i Heidelberg. Hon tog studenten 20 år 
senare i Düsseldorf och därefter utbildade hon sig till tolk i München. 
Hon talar sex olika språk: tyska, engelska, franska, svenska, spanska och 
portugisiska och behärskar dessutom teckenspråket. När hon arbetade som 
utbildningsvärdinna för de olympiska sommarspelen i München 1972, 
träffade hon sin blivande make: Sveriges dåvarande kronprins Carl Gustaf. 
De förlovade sig den 12 mars 1976.

Platinaskiva för Agnetha Fältskog

Åse Agnetha Fältskog är en känd svensk popsångerska. Under många år 
var hon en av de fyra världsberömda ABBA-sångarna. Hon föddes 1950 i 
Jönköping och började tidigt ta pianolektioner. Vid 15 års ålder slutade hon 
skolan för att ägna sig helt åt musiken. Hon gjorde karriär som sångerska 
och låtskrivare. Sedan drog hon sig tillbaka, men efter 17 år gjorde hon 
come back 2004 med singelskivan “If I Thought You’d Ever Change Your 
Mind”. Hennes album My Colouring Book 2004 blev en stor succé och för den 
fick hon också en platinaskiva.
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147hundrafyrtiosju

5–8

Hörförståelse
 Lyssna! Du får höra två telefonmeddelanden. Varje meddelande repeteras direkt!

 Meddelande 1
 Hur ser Mias syster ut? Sätt rätt kryss!

 
          

 Meddelande 2
 Var ligger Björns segelbåt?  

Rita vägen dit!

Ord och grammatik
 Läs texten och komplettera  

som i exemplet!

 Mer än något annat älskade j  farmors go  kakor.
                                                             (1)                    (2)

 Mer än något annat älskade j  farmors go  kakor.
                                                             (1)                    (2)

Världens bästa kock

 Farmor var min bästa vän, och hon var dessutom världens bästa kock. Hon kunde laga allt, 

 och hon brukade hålla på i timmar i köket. Hon lag  olika matr  och bak

 kakor, tår  och knäck  . Hon prö  alltid p  nya rec  och gjo   

fantastiskt go  omeletter o  gratänger å  oss ba  . Själv fi  jag of   

hjälpa ti  och sm  av. Det fan  ingenting  världen s  jag tyc  var  

s  både rol  och spän  . Men ibl  satt jag bara på famors pinnsoffa och 

lyssnade till hennes förklaringar om hur 
man bakade en kaka eller lagade en rätt 
på bästa vis. Tänk att inte bara kärleken 
utan också minnena går genom magen.

Utvärdering

 1. Läsförståelse ____ av  6 poäng

 2. Hörförståelse ____ av  2 poäng

 3. Ord och grammatik ____ av  12,5 poäng

2
|39

|40

3

ag                       da

                      (1)                (2)                                (3)      

                         (4)                                  (5)                                    (6)                          (7)                         (8)                        (9)

                                (10)                              (11)                           (12)               (13)                      (14)                   (15)  

  
                    (16)                       (17)                               (18)                            (19)                           (20)                     (21) 

     (22)                        (23)                             (24)                                (25)

a
b

c d
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