
!!!
E-böcker !!
!

- Ursäkta! Jag har hört att det finns e-böcker. Vad betyder det? 

- En e-bok är en bok som man kan ladda ner i pdf-form till sin 

smartphone eller telefon, iPad, dator.  

- Måste jag ha internet för att läsa den? 

- Nej, inte när du har laddat ner den och läser den. Men däremot när 

du laddar ner den så är det bra att du har wifi. 
- Okej. Kan jag lyssna också? 

- Lyssna, det kan du inte göra utan då får man låna ljudböcker. Som 

man kan lyssna på. 

- Också på dator? 

- På dator. 

- Ja… vad mera tänkte jag på? Just det, hur länge kan man läsa en 

bok, om jag har lånat på dator. 

- E-boken räknas som ett vanligt bibliotekslån så du kan ha den i 

fyra veckor och sen så försvinner den från din dator eller iPad eller 

smartphone.  

- Måste jag komma till biblioteket för att låna?  

- Det behöver du inte göra utan en e-bok kan du ladda ner hemifrån 

om du loggar in med ditt bibliotekskort och pin-kod. 

- Okej. Det låter jättebra. Tack så mycket. 

- Varsågod. 

!
!



!

Nya ord !
e-böcker böcker i digital form som man kan läsa på dator/

surfplatta i sin telefon och inte på papper 

ladda ner  spara på sin dator/surfplatta/telefon 

wifi trådlöst internet, utan sladd 

ljudböcker böcker som någon läser upp, som man kan lyssna på 

räknas som  fungerar som  

bibliotekslån  något som man har lånat från biblioteket 

försvinner  finns inte kvar, är borta 

loggar in  fyller i sina uppgifter och pin-kod för att komma åt sin 

personliga sida eller sitt personliga konto som ingen 

annan kan se 

pin-kod oftast fyra siffror som du själv väljer 

!
Grammatik !
Det kan du inte göra utan då får man låna ljudböcker. 
!
Det behöver du inte göra utan en e-bok kan du ladda ner hemifrån. 

!
Du får inte röka här utan du måste gå till den andra utgången. 

!
Jag är inte sjuk utan bara trött. 

!
!



Träna mera!  !!
Skriv egna exempel med konjunktionen utan (OBS! Blanda inte ihop med 

prepositionen utan, t.ex. Jag dricker kaffe utan mjölk. Det är inte samma 

sak ☺) 

!
!
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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