
 

Bilden av raggio5 

Semesterdags? 

Asuman:  Du, Olga, snart är det semesterdags.  
Olga: Ja, det är ju det.  
Asuman: Har du planerat inför semestern? 
Olga: Ja, jag har planerat lite grann. Jag tänkte ta semester 

i bara två veckor.  
Asuman: Bara två veckor! 
Olga: Ja, jag tänkte jobba under sommaren. Jag tycker att 

det är så roligt att jobba med sommarkurser för att det 
är trevliga grupper och man har ett lite bättre schema.  

Asuman: Ja, man har inte kvällskurser, eller hur? 
Olga: Nej, kvällskurserna slutar så jag tycker om att jobba 

under sommar. Du då?  
Asuman: Ja, jag håller med dig. Jag skulle också  

vilja jobba över sommaren. För det första för att det 
är, som du säger, mycket bättre grupper, för det är en 
och samma lärare för varje grupp och att det inte är 
kvällskurser och att man är klar vid 14- tiden på 
sommarkursen, eller hur? 

Olga:   Ja. 

http://pixabay.com/sv/beach-stolar-holiday-semester-427646/


Asuman: Ja, det är jättebra. Så kan man ju gå hem och  
sola sig och det är jättefint, men jag har ju  
små barn som du känner till. 

Olga: Ja.  
Asuman: Små är de inte, men de studerar och de måste tillbaka 

till Sverige i augusti och deras skolor börjar och därför 
så måste vi ju vara här och jag måste följa med.  

Olga: Så ni ska resa? 
Asuman: Ja, jag ska vara borta över sommaren, hela 

sommaren. Jag ska vara borta två månader nästan.  
Olga: Vad roligt att resa så länge! 
Asuman: Ja, verkligen. 
Olga: Ja, och jag föredrar att resa på hösten.  
Asuman: Ja. 
Olga: Det blir ju så tråkigt i Sverige i november. Det blir ju så 

grått och regnigt och så kallt. Det är då jag vill resa 
någonstans. 

Asuman: Men vet du vad! Jag vill vara borta över sommaren 
och jag vill också ha semester i november… 

Olga: Haha.. 
Asuman: …för jag håller med dig, det är så tråkigt att jobba när 

det är grått och regnigt i november. Jag förstår inte 
varför november månad finns alls. 

Olga: Ja, jag håller med.  
Asuman: Haha, ja. Men det är väl bra att du vill jobba över 

sommaren och jag är ledig. 
Olga: Ja, jag jobbar för dig lite grann. 
Asuman: Vi kompletterar varandra. 
Olga: Eller hur?  
Asuman: Ha det så trevligt på sommaren!   
Olga: Detsamma.  



Nya ord 

semesterdags tid för att ha semester 
 Snart är det semesterdags! 

inför  framför, strax före 
 Vad har du planerat inför semester? 

lite grann bara lite  

kvällskurser lektioner på kvällstid 
 Det finns inga kvällskurser i sommar. 

för det första  för att börja med 

sola sig  att ligga i solen 
 Efter jobbet kan man gå till stranden och sola sig. 
  
känner till vet, har kunskap om 
 Som du känner till, har jag två barn. 

vara borta  i texten: resa från Sverige 
 Jag kommer att vara borta hela sommaren. 

föredrar  tycka bäst 
 Jag föredrar att resa på hösten 

grått i texten: molnigt  
regnigt  det regnar 
 Det är grått och regnigt i höst. 

jag håller med dig 
 tycker samma sak 

kompletterar varandra 
 som två sidor av samma sak 
 Vi är olika men vi kompletterar varandra. 



Träna mera!  

Tryck på länkarna för att läsa vad som händer i Stockholm  
i sommar. 

Det här händer i Stockholm! 

Välkommen till Stockholm! 

"Stockholm är Sveriges bästa sommarstad" - artikel 

Parkteatern 

Barn i stan - familjeaktiviteter i Stockholm 

Barnsemester - gratis familjeaktiviteter i Stockholm 

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 

http://www.stockholm.se/KulturFritid/evenemang/
http://www.visitstockholm.com/sv/
http://www.svd.se/stockholm-ar-sveriges-basta-sommarstad
http://kulturhusetstadsteatern.se/parkteatern/
http://www.barnistan.se/
http://www.barnsemester.se/index.php?option=com_attraktioner&Itemid=45&func=viewcategory&catid=18&att=gratis
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