
!!!
Boktips på biblioteket !!

- Hej! Kan du hjälpa mig? 

- Hej hej!  

- Jag vill låna en bok. 

- Ja, absolut! Vad vill du låna för typ av bok? 

- Jag studerar svenska så jag skulle vilja läsa så att jag tränar. 

- Okej, visst. Vi har ju en hylla med lättlästa böcker. Har du tittat 

där? 

- Nej…? Var ligger det? 

- Den är här borta. Här har vi… lite olika… typer av lättlästa böcker.  

- Ja? 

- Vi har romaner, vi har böcker om kärlek, vi har deckare och 

rysare. 

- Deckare… 

- Deckare? Eller thrillers. Är du intresserad av det? Vi kan titta här 

om du kan hitta nånting. 

- Ja, kanske det. 

- Jag brukar rekommendera att man bläddrar lite i böckerna och 

ser om det är lagom nivå. Om det är… inte för många sidor eller 

om det är för få sidor så att man hittar nån som passar bra. 

- Inte jättetjock. 

- Nej. Du kan ta en bok här så kan vi titta lite i den och se om den 

verkar… 

- ”Hotelldöd”, ja, det låter bra. 

- Det är typ, det är en deckare… 



- Oj, någon har skrivit här! 

- Det får man inte göra. Det brukar vi sudda ut om vi ser det.       

Man får inte skriva i biblioteksböcker. Så det var ju bra att du 

upptäckte det. Men… tror du att den passar dig… nivå? 

- Jag tror att jag… jag testar! 

- Du testar? Absolut! 

- Tack så mycket! 

- Tack ska du ha! 

!



!

Nya ord och uttryck !
låna  använda något (oftast gratis) som tillhör en annan 

absolut ja; visst 

en typ  sort, kategori 

typ ungefär. T.ex. Vi ses typ kl.5 på stationen. 

en hylla  en möbel där man ställa böcker eller andra saker 

lättlästa  enkla, lätta att läsa (böcker, tidningar, nyheter) 

romaner en längre berättelse 

deckare  bok eller film som handlar om brott, detektivroman 

rysare bok eller film som gör att man ryser av spänning 

thrillers synonym till rysare (från engelska) 

rekommendera  tipsa om något, ge råd 

bläddrar  vänder blad i en bok eller tidning, tittar snabbt igenom 

lagom  inte för mycket och inte för lite, passande, lämpligt 

verkar ser ut, t.ex. Hon verkar ledsen. 

det låter bra det verkar bra; Jag vet inte om det verkligen är bra, 

men jag tror det 

sudda ut  ta bort med suddgummi 

upptäckte  hittade, såg. T.ex. Columbus upptäckte Amerika.  

!
”För” används på olika sätt… !
I frasen ”vad för”… = vilken, vilket. T.ex. Vad är det för typ av bok? Vad 
har du för personnummer? !!
En preposition: Han intresserar sig för politik. (Han är intresserad av 
politik.) !



En konjunktion (mellan två huvudsatser): Jag kommer inte för jag är sjuk. !
Frasen för + adjektiv eller adverb: Boken ska inte vara för lätt och inte för 
svår. Den ska vara på lagom nivå.  !
Han har mycket pengar men för lite för att köpa den här bilen. 

Träna uttal!  !
Kan du hjälpa mig? 

Jag vill låna en bok. 

Vad vill du låna för typ av bok? 

Är du intresserad av det?  

Du kan ta en bok här. 

Det låter bra. 

Det får man inte göra. 

Tror du att den passar dig? 

!
!
!
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 
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