
	  

Studenten	  

	  

Nya	  ord	  och	  fraser	  

Tar studenten när du slutar gymnasiet med examen 

Ljuger   du säger inte sanningen 

Förra gången  gången före, gången innan 

Hur menar du?  kan du förklara mer, jag förstår inte 

En utbildning  olika kurser i skolan, på universitetet, på en 
högskola 

Vad händer?  Vad gör du? / Vad gör de? / Vad gör ni? 

En framtid  det som kommer sedan, t.ex. nästa vecka, nästa 
månad, nästa år 

En huvudsak  något mycket viktigt 

Spenderar  gör 

Firar   har fest för någon 

En släkt   stora familjen (mormor, farmor, kusiner, osv.) 

En lokal   ett stort rum du kan hyra. Du måste själv ordna mat 
och städa. Ibland kallar man en restaurang för en 
lokal.  

 

	   	  



	  

Dialog	  

A:  Hej! Jag förstår att du väntar på någon som tar 
studenten idag. 

B:  Ja, det gör jag. 

A:  Vem är det? 

B:  Det är vårt barnbarn – Carolina.  

A:  Ok… 

B:  Nej, nu ljuger jag. Madeleine är det. Carolina var förra gången. 

A:  Det var förra gången, ja. 

B:  Hahaha. 

A:  När tar man studenten? 

B:  När? 

A:  Ja. 

B:  Ja, hur då menar du? 

A:  Jag tänker när man… 

B:  Den 5 juni. 

A:  Ja, just det. Men varför tar man studenten? Vad är det som 
har hänt? 

B: Man har klarat en tre – eller fyraårig, treårig utbildning är det 
väl bara nuförtiden.  

A:  Ja, just det. 

B:  Vad tror du händer nu, efter studenten? 

A:  Ja, antingen söker man jobb eller studerar man vidare på ett 
universitet eller högskola.  

B:  Vad hoppas du inför framtiden för barnbarnen? 



	  

A:  Att de ska må bra. Det är inte så viktigt att, hur… 
Huvudsaken är att de mår bra.  

B:  Hur ska ni spendera dagen idag? 

A:  Ja, vi ska åka. Eftersom hon är från Nynäshamn så ska vi åka 
ner dit sedan och fira henne lite.  

B:  Blir det fest eller ute… med släkt och vänner eller… 

A:  Ja, det blir en med släkt. Men inte ute någonstans utan de har 
hyrt en liten lokal. 

 

 

Lycka till med studierna☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

 


