
	  

	  
	  
	  

Måndag	  morgon	  på	  jobbet!	  
	  
 

 
Dialog 1 
Gosia:  Hej Micke, hur är läget? 

Micke: Hej! Det är bra, det är bra! 

Gosia: Ja, har du gjort något spännande i helgen? 

Micke: Spännande och spännande, jag har cyklat och cyklat. 

Gocia: Okej. 

Micke: Jag cyklade igår 15 mil med den gruppen som jag ska 

cykla runt Vättern med. 

Gosia: Mmm. 

Micke: Och det är 300km. 

Gosia: Oj då! 

Micke: 30 mil.  
Gosia: Usch, det låter jättejobbigt! 

Micke: Ja, det är långt och det kommer bli en lång plåga från 
start till mål.  

Gosia: Ja, jag förstår det. 

Micke: Ja. Vad har du gjort då? 

Gosia: Jag har promenerat ganska mycket. Sedan så var jag 

på ett kalas, en födelsedagsfest och där så pratade vi 

lite, åt lite mat och så. Sedan så var jag på en konsert, 

en black metal konsert, så här. 

Micke: Okej. 



	  

Gosia:  Så det var ganska kul.  

Micke: Ja. 

Gosia: Lite olika aktiviteter. 

Micke: Ja, det låter som en bra helg.  

Gosia: Ja, det var det verkligen. 

 
 
Dialog 2 
 

Amie: Hej Sarah! Vad gjorde du i helgen? 

Sarah: Åh, vi var sjuka i familjen men egentligen så skulle vi 

ha haft kalas för min flicka som har fyllt tretton år.  

Amie: Vad var det för sjuka? 

Saraha: Vi alla var jätteförkylda så vi var rädda att vi skulle 

smitta våra gäster. 

Amie: Det förstår jag.  

Sarah: Så vi ställde in hela kalaset.  

Amie: Vad tråkigt. 

Sarah: Ja, det var synd. 

Amie: Och så var det så fint väder. 

Sarah: Ja, det var jättefint. Vi har bokat in nästa helg istället. 

Amie: Ja, det blir säkert jättebra. 

Sarah: Jag hoppas det. 

Amie: Absolut. 

Sarah: Vad gjorde du i helgen? 

Amie: Jag och min man och son, vi körde till vårt lantställe. 

De fick tvätta bilen och jag målade. Jag målade lite 

tavlor som blivit beställda och så var vi ute och sprang 

i skogen. 



	  

Sarah: Jaha. 

Amie: Det var jätteskönt. 

Sarah: Springer ni allihopa? 

Amie: Nej, bara jag och min man.  

Sarah: Kommer ni inte vilse? 

Amie: Nej, han känner skogen. 

Sarah: Jaha, det är ju viktigt. 

Amie: Absolut. Jag springer vilse så jag låter han ta täten. 

Sarah: Det var ju skönt att det var fint väder och ni kunde göra 

så mycket utomhus.  

Amie: Hoppas det blir lika fint så ni kan göra något den här 

helgen. 

Sarah: Vi hoppas det blir kalas. 

Amie: Det tror jag säkert. Du får ha det så jättebra och så ses 

vi senare.  

Sarah: Vi ses sedan på lunchen.  

Amie: Okej, hej, hej. 

Sarah: Hej då.  

 

 

 

  



	  

	  

Nya	  ord	  
	  
Vättern   Sveriges andra största sjö	  

300km	  =	  30 mil  1 svensk mil = 10 km	  

en plåga  något mycket jobbigt 	  

från start till mål   från början till slut 

ett kalas  en fest	  

det låter som   det verkar som (=Jag tror att…) 

smitta   om du är sjuk kan du smitta andra. 

Det betyder att de också blir sjuka.	  

ställa in   att inte göra det som man har 

planerat, avboka	  

boka in  planera  
 	  

lantställe  sommarhus, sommarstuga	  

vilse  när man inte hittar vägen	  

jag låter han ta täten jag låter honom springa först	  

utomhus  ute	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Fraser	  som	  är	  typiska	  för	  ”small	  talk”	  
	  
Titta	  på	  de	  gulmarkerade	  fraserna.	  De	  är	  typiska	  för	  ”small	  talk”	  
(=småprat).	  På	  så	  sätt	  visar	  man	  att	  man	  lyssnar	  och	  förstår	  vad	  den	  andra	  
personen	  säger.	  
	  
Några	  exempel:	  
	  

-‐ Hur	  är	  läget?	  
-‐ Jodå,	  bara	  bra.	  

	  
-‐ Det	  var	  roligt	  att	  träffas!	  
-‐ Detsamma.	  

	  
-‐ Allt	  väl?	  
-‐ Ja	  tack,	  själv?	  

	  
-‐ Jag	  har	  varit	  sjuk	  hela	  helgen.	  
-‐ Stackars	  dig!	  

	  
-‐ Vi	  äter	  inte	  så	  mycket	  godis	  hemma	  hos	  oss.	  
-‐ Nähä.	  

	  
-‐ Kan	  du	  inte	  ta	  en	  fika	  med	  mig?	  
-‐ Jo,	  vad	  trevligt!	  

	  
-‐ Tack	  för	  idag!	  
-‐ Tack	  själv!	  

	  
-‐ Får	  jag	  låna	  din	  penna?	  
-‐ Javisst!	  

	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Läs artikeln om small talk: 
Small talk kan avgöra om du får jobbet 

	  
Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


