
!!!
Jag är vuxen. Kan jag lära mig att simma? !!
!
Dialogen 

!
Anika:  Hej! 

Anders:  Hej! 

Anika: Jag skulle vilja lära mig att simma. Har ni några 

kurser? 

Anders: Ja, det har vi. Vi har bland annat vuxen crawl. 

Anika: Okej. 

Anders: Mmmm och vanlig simskola också för vuxna.  

Anika:  Jag förstår. Och hur mycket kostar det? 

Anders:  Det kostar 1450 kronor för åtta gånger. 

Anika:  Alltså 1400 kronor? 

Anders:  Precis, 1450 kronor. 

Anika: Och hur många lektioner är det? 

Anders: Det är åtta lektioner. 

Anika: Och hur många gånger i veckan är det? 

Anders: Det är en gång i veckan. Det är på… Man kan, det är 

valbar dag. 

Anika:  Jag förstår, så jag kan välja vilken dag jag vill komma.  

Anders:  Precis. 

Anika:  Och hur länge simmar man då? 

Anders:  Man simmar i 40 minuter. 



Anika: Okej, det var inte så långt. Tror du att jag kommer lära 

mig att simma efter en sådan kurs? 

Anders:  Det gäller ju och öva själv också. 

Anika: Jag förstår. Okej, och hur många andra personer 

kommer simma med mig? 

Anders:  Det är… Det beror på efterfrågan men ofta så är det 

fullt så då… Vad är ni… ungefär 8 till 12 personer. 

Anika:  Okej, bra. Jag ska fundera på det. Tack så mycket. 

Anders:  Tack. 

Anika: Hej då! 

Anders:  Hej då!  

!



!

Nya ord !
Simmar Tar sig fram i vattnet. Man måste röra på armar och 

 ben. 

!
Bland annat Du kan bland annat träna olika sporter.

 När du är på biblioteket, kan du bland annat låna en 

 bok eller läsa nyheter (det är bara exempel på det du 

 kan göra på biblioteket) 

  

En simskola En skola där du kan lära dig att simma. 

!
En vuxen En vuxen person är inte längre ett barn. I Sverige 

 räknas man som vuxen när man är 18 år. 

!
Valbar Det betyder att man kan välja. En valbar dag – man 

kan välja vilken dag som passar en. 

!
Väljer Vad väljer du? Vill du ha glass eller godis? 

!
Precis Exakt. 

   

Efterfrågan Hur många personer vill något, t.ex. lära sig att 

 simma.  

!
Fullt Det är fullt på kurserna - det finns inga platser kvar. 

!
ungefär cirka. 



 - Hur många personer bor i Stockholm? 

 - Ungefär 1 miljon.  

  

!
!
!!
Grammatik !
Hur länge simmar man? Man simmar i 40 minuter. !
Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit här i 6 år. !
Hur länge ska vi åka? Vi ska åka i 20 minuter. !!!!
Träna mera!  !
Du kan gå till närmaste simskola och fråga om de har kurser för vuxna 

där. 

!
!
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 
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