
Den åttonde eller den artonde? 

Jonas: Hej Micke! 

Micke: Hej Jonas! 

Jonas:  Du, jag tänkte fråga dig, kan du gå på bio med mig? 

Micke: Ja, vilken dag tänker du att vi ska gå på bio? 

Jonas: Jag tänkte… Vad säger du om den sjätte januari 

(6/01) kl.18.00? 

Micke: Sjätte januari (6/01), då är jag upptagen. Då ska jag 

cykla på kvällen. 

Jonas: Jaha, vad synd! 

Micke: Men, kan du kanske den sjunde (07/01), dagen efter? 

Jonas: Nej, då kan jag inte. Då är jag upptagen med Natalia. 

Vi ska gå och simma.  

Micke: Okej. 

Jonas: Har du kanske tid den åttonde (8/01) då kl.19.00? 

Micke: Den åttonde, då ska jag gå och äta middag med min 

far på kvällen. 



Jonas: Jaha, vad tråkigt! Men vi kanske kan höras  
av det lite längre fram och bestämma en tid i 

februari? 

Micke: Det skulle funka bra. 

Faktiskt så i min kalender kan jag se att den artonde 

(18/01) skulle vara en bra dag att gå på bio. 

 Kan du den artonde? 

Jonas: Ja, men det kan jag. Kan du kl.19.00? 

Micke: Klockan 19.00. 

Jonas: Ja, men du. Det låter ju suveränt.  
Micke: Perfekt! 

Jonas: Okej. 

 Då ses vi! 

Micke: Det gör vi! 

Jonas: Ha det bra! 

Micke: Hej då! 

Jonas: Hej! 

Några fraser som är bra att kunna 

Jag är upptagen. jag gör något annat den tiden, jag 
har redan planer 

Vad synd! vad tråkigt, jag är ledsen att något 
händer 

Vad tråkigt! jag är ledsen att något händer 

bestämma en tid komma överens om en tid, hitta ett 
datum och tid som passar alla 

Det skulle funka bra! det blir bra 



lite längre fram om ett tag, lite senare 

Det låter ju suveränt!  det låter väldigt bra 

Siffror och ordningstal 

1 ett/ en  första 
2 två andra 
3 tre tredje 
4 fyra fjärde 
5 fem femte 
6 sex sjätte 
7 sju sjunde 
8 åtta åttonde 
9 nio nionde 
10 tio tionde 
11 elva elfte 
12 tolv tolfte 
13 tretton trettonde 
14 fjorton fjortonde 
15 femton femtonde 
16 sexton sextonde 
17 sjutton sjuttonde 
18 arton artonde 
19 nitton nittonde 
20 tjugo tjugonde 
21 tjugoen tjugoförsta 

30 trettio trettionde 
40 fyrtio fyrtionde 
50 femtio femtionde 



Några exempel med ordningstal 
 
Elsa bor på första våningen  

Vi kan ses den tolfte januari. 

Fredagen den tjugofjärde december är skolan stängd. 

Den artonde får vi barnbidrag. 

Hur läser jag det? 

I dialogen finns det några anteckningar i parentes, vi läser dem så här: 

07/01   den sjunde januari ELLER den sjunde i första 

08/01   den åttonde januari ELLER den åttonde i första 

18/01   den artonde januari ELLER den artonde i första 

20/04   den tjugonde april ELLER den tjugonde i fjärde 

31/08   den trettioförsta augusti ELLER den trettioförsta i åttonde 

Träna mera!  

Datum, siffror och ordningstal 

Ordningstal - lyssna och säg efter 

En ramsa med ordningstal 

Om räkneord på lite svårare svenska 

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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