
	  

Gymmet	  
	  

	  

Nya	  ord	  
	  
ett gymkort ett kort som man behöver för att träna på ett gym 

en typ en sort: Det finns olika typer av kort. 

ett konto ett bankkonto 

ett klippkort ett kort med några gånger, t.ex. 10-gångerskort 

tidsbestämd som fungerar under en tid 

en gruppträning du tränar i en grupp 

en instruktör en lärare på ett gym 

kostnadsfritt gratis, du måste inte betala 

ett tema ett ämne 

anpassad som passar: Musiken passar till träningen. musiken är 

anpassad. 

tycker om gillar 

vanlig normal 

ofta Jag dricker ofta kaffe på morgonen (nästan varje dag). 

hur många Hur många barn har du? 

tillsammans alla personer i en grupp 

mellan…och… Jag jobbar mellan 8.00 och 17.00. 

klarar av kan göra: Jag klarar av att springa 10 km. 

absolut förstås, självklart 



	  

Dialogen	  
Sandra:  Hej! Jag skulle vilja köpa ett gymkort. Vad har 

ni för kort? 

Kim:  Vi har egentligen alla typer av kort hos oss. Vanligaste är 

att man har ett sånt där autogirokort.  

Sandra:  Jaha… 

Kim:  Det dras varje månad på kontot. 

Sandra:  Okej, men jag är nybörjare, finns det någon typ av 

klippkort? 

Kim:  Ja, vi har även ett klippkort – 10-gångerskort. 

Sandra:  Aha. 

Kim:  Så finns det också tidsbestämda kort, en och tre månader 

och sådär. Det finns även klippkort. 

Sandra:  Ja, men det låter bra. Och har ni gym och gruppträning? 

Kim:  Gym och gruppträning. 

Sandra:  Om jag skulle vilja börja på gym får jag någon hjälp, någon 

instruktör då eller? 

Kim:  Ja, vi har… Så man kan boka tid med en instruktör, 

kostnadsfritt. 

Sandra:  Ok. 

Kim:  Så man får hjälp i alla fall en gång inne i gymmet. 

Sandra:  Inne i gymmet. Ja. Och den där gruppträningen, vad är det 

för typ av musik ni kör? 

Kim:  Det kanske lite mer på vilken typ av klass, skulle jag vilja 

säga. 

Sandra:  Jaha.  

Kim:  Vi har ju vissa klasser med tema på som Zumba och sådär. 

Då är musiken anpassad. 

Sandra: Ja, men jag tycker om lite latinamerikansk musik. 



	  

Kim:  Då har vi Zumba klasser.  

Sandra:  Ja, okej. 

Kim:  Just för den typen. Annars är det oftast vanlig 

träningsmusik kan man säga i de andra klasserna.  

Sandra:  Ja. Hur många är det som brukar träna tillsammans i en 

grupp? 

Kim:  Det kan vara mellan 10 och 40 kanske.  

Sandra:  Ja. Tror du att jag kommer att klara av det? 

Kim:  Det tror jag absolut.  

Sandra:  Jag ska prova. Tack för hjälpen. 

Kim:  Välkommen. Hej hej.  

 

 

 

 

 

 

Fraser	  
	  
Jag skulle vilja…  

 Jag skulle vilja ha en bil. 

 Jag skulle vilja köpa ett gymkort. 

 Jag skulle vilja tala svenska bra. 

 

Vad har du för…?  

Vad har du för telefonnummer? 

 Vad har du för modersmål? 

 Vad har ni för kort? 



	  

 

Finns det…? A: Finns det klippkort? 

B: Ja, det finns det. 

 

A: Finns det någon toalett här? 

B: Ja, det finns det. 

 
 
 
 
 
 
 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


