Var? Vart?
- Var är befintlighet och vart är riktning Skillnaden mellan var och vart?
Var använder du för att beskriva ett nuläge, en plats, eller ett statiskt läge. Var någon eller
något befinner sig.
- Var jobbar du?
- Var ligger skolan?
- Var landade flygplanet?
- Var köper du dina kläder?
Vart använder du för att beskriva en riktning eller en rörelse, när någon eller något är på
väg.
- Vart är du på väg?
- Vart rullar bollen?
- Vart ska ni åka med jobbet?

Minnesregel
Om du kan svara på frågan med här eller där – då ska du använda var. (Här/Där/Var slutar
på R)
Om du kan svara på frågan med hit eller dit – då ska du använda vart. (Hit/Dit/Vart slutar
på T)
På frågan om någon undrar vilken din destination är så kan du själv kontrollera om det heter ”Var
ska du åka?” eller ”Vart ska du åka?” med hjälp av minnesregeln.
Var ska du åka? - där (det låter inte särskilt bra, eller hur?)
Vart ska du åka? - dit

Testa om du kan:
Skriv rätt form av de eller dem i exempelmeningarna nedan:

a) _____ ska du ta vägen?
b) _____ stupade Gustav II Adolf?
c) Jag vet faktiskt inte _____ jag ska gå.
d) Det kan faktiskt vara så att man inte vet _____ man ska ta vägen?
e) _____ ska boken stå?
f) _____ bor du?
g) _____ ska du ta vägen?
h) _____ ska lampan stå?
i) _____ ska du åka på semester?
j) _____ är du?
k) _____ är världen på väg?
l) _____ köpte du din rosa tröja?
m) _____ har du lagt nyckeln?
n) _____ har du kastat nyckeln?

Hur gick det där då? Kändes det som att du hade koll? Rätta dina uppgifter med facit på
nästa sida

a) Vart ska du ta vägen?
b) Var stupade Gustav II Adolf?
c) Jag vet faktiskt inte vart jag ska gå.
d) Det kan faktiskt vara så att man inte vet vart man ska ta vägen?
e) Var ska boken stå?
f) Var bor du?
g) Vart ska du ta vägen?
h) Var ska lampan stå?
i) Var ska du åka på semester?
j) Var är du?
k) Vart är världen på väg?
l) Var köpte du din rosa tröja?
m) Var har du lagt nyckeln?
n) Vart har du kastat nyckeln?

Det var möjligt att få 14 rätt.
Hur många fick du?

