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4.3 Borta bra men hemma bäst! 

1. Rörelser till refrängen – riktningsadverb (A2-B1)

Material
refrängen på ett stort papper 

Uppgift: 
a) Alla sitter i en ring och sjunger refrängen. 
b) Alla sjunger refrängen och gör följande rörelser:

Bild 1 Sträck fram  
armarna när sången börjar. 

Bild 2 hit -> Dra tillbaka armarna och 
peka med båda pekfingrarna 
på platsen där man sitter. 

Bild 3 dit, bort -> Peka rakt fram. Bild 4 här -> Peka på  
platsen där man sitter. 
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2. Övning efter sången – riktningsadverb (A2-B1)

Material
kort riktningsverb

Variant 1. (A2)
Kursledaren delar ut ordparen hit-här, dit-där, bort-borta, hem-hemma, fram-
framme, in-inne, ut-ute, upp-uppe, ner-nere. 

Uppgift: 
a) Deltagarna bildar en mening och gör en passande rörelse till ordparet på 
kortet, t.ex. hem-hemma: Jag går hem. (går iväg och vinkar) Nu är jag hemma. 
(bildar ett tak över huvudet med armarna)

b) Alla ställer sig i en ring. Ett par säger meningen och gör rörelsen. Alla repe-
terar meningen och gör efter. 

Variant 2. (B1)
Alla ställer sig i en ring. Kursledaren lägger ut ordparen hit-här, dit-där, bort-
borta, hem-hemma, fram-framme, in-inne, ut-ute, upp-uppe, ner-nere i mitten. 

Uppgift: Deltagaren bildar en mening spontant och gör en passande rörelse, 
t.ex. hem-hemma: Jag går hem. (Går in i mitten) Nu är jag hemma. (Är i mit-
ten). Alla repeterar meningen och gör efter.

Kort riktningsadverb

hit – här dit – där bort – borta

hem – hemma fram – framme in – inne

ut – ute upp – uppe ner – nere
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