
	  

	  
	  
	  

Är	  du	  gift?	  
	  
 

 

Olga: Carina, är du gift? 
Carina: Ja. 
Olga: Har ni varit gifta länge? 
Carina: Ja, jag har varit gift i 27 år. 
Olga:  Okej… bodde ni tillsammans innan ni gifte er? 
Carina: Ja, vi bodde ihop i ett och halvt år innan vi gifte oss. 
Olga: Tycker du att det är viktigt att vara gift? 
Carina: Ja, det tycker jag. 
Olga: Varför det? 
Carina: Ja… jag tycker att det är bra att vara gift. 
 
 
Olga: Asuman, är du gift? 
Asuman: Ja, det är jag. 
Olga: Tycker du att det är viktigt att vara gift? 
Asuman: Det vet jag ingenting om, men jag har gift mig i alla fall. 
Olga: Hur menar du att du inte vet? 
Asuman: Ja… jag tycker väl att det är viktigt att ha samma 

efternamn som mina barn, kanske. 
Olga: Tack! 
 
 
Olga: Får man fråga dig en sak? Är du gift? 
Torbjörn: Nej! 
Olga: Är det viktigt att gifta sig? 
Torbjörn: Nej! 
Olga: Varför inte? 
Torbjörn: Ja… man kan väl vara tillsammans i alla fall. 
Olga: Tack! 
 
  



	  

Ordlistan	  
	  
gift  singel 

sambo  skild 

förlovad  separerad 

man  ogift 

fru  mambo 

flickvän  

pojkvän 

partner 

 
Vet du vad orden betyder? Vad har orden till vänster med varandra att 
göra? Och orden till höger? 
	  

Grammatik	  
	  
Jag	  tycker	  att…	  
	  
Verbet	  tycka	  använder	  man	  för	  att	  berätta	  om	  sin	  personliga	  åsikt	  (=Jag	  tycker	  det.	  Du	  
kan	  tycka	  något	  annat).	  
	  
t.ex.	  Jag	  tycker	  att	  svarta	  kläder	  är	  snygga.	  
	  
Jag	  tycker	  att	  svarta	  kläder	  är	  tråkiga.	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=Z_pEgCk9IZQ 
	  
Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


