
	  

	  
	  

Efter	  jobbet	  

Nya	  ord	  
	  

bråttom för lite tid eller så att man 
måste skynda sig 

skynda sig göra något snabbare för att 
det finns för lite tid 

en storstad  (plural: storstäder); en stor 
stad 

härligt mycket skönt och behagligt 

särskilt speciellt 

byta om sätta på sig andra kläder 

	  
	  
	  

Dialogen:	  
	  

- Ja… är vi klara, eller? 
- Ja, det tror jag. 
- Ja. 
- Okej. Jättebra för jag har bråttom idag. 
- Vad ska du göra? 
- Jag ska till gymmet. 
- Brukar du träna ofta? 
- Ja… ett par gånger i veckan. 
- Skönt… jag måste faktiskt också skynda mig iväg. Mitt flyg går om 

bara några timmar. 
- Jaha. Vart ska du nånstans? 



	  

- Vi ska åka till London ikväll. Jag älskar att resa till 
storstäder så vi brukar alltid boka nån resa till en 
storstad såhär i början av sommaren… 

- Härligt! 
- … när det inte är så varmt än. Ja, så jag ska skynda mig till 

flygplatsen nu. 
- Okej. 
- Jag kan ta det lugnt idag. 
- Vad skönt. Ska du göra nåt särskilt? 
- Ja, jag ska ut och springa men jag har tagit med mig mina kläder 

så att… jag byter om här på jobbet. 
- Jättebra! Men vi ses på måndag då. 
- Det gör vi! 
- Trevlig resa! 
- Tack! 
- Och trevlig helg. 
- Detsamma! 
- Hejdå! 

 

 

 

Fraser:	  
	  
Är vi klara? 

Jag har bråttom. 

Jag måste skynda mig iväg. 

Jag kan ta det lugnt. 

Vart ska du nånstans? (nånstans = någonstans) 

Vi brukar alltid boka nån resa. (nån = någon) 

Ska du göra nåt särskilt? (nåt = något) 

Mitt flyg går om bara några timmar. 

Vi ska åka till London ikväll. 



	  

	  

Grammatik	  
	  
Vad ska du göra? 

Brukar du träna ofta? 

Jag måste skynda mig. 

Vi ska åka till London ikväll. 

Vi brukar alltid boka nån resa.	  

Jag kan ta det lugnt idag. 

 
Ska, brukar, måste, kan är hjälpverb. Ett hjälpverb använder man tillsammans med 

ett annat verb som då står i infinitivformen (göra, träna, skynda, åka, boka, ta – 

infinitivformen slutar oftast på -a) 

	  
	  
	  
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Det finns flera hjälpverb i texten. Hittar du dem? 

 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


