
 

 
 

Vad önskar du dig i jul? 
 

Dialog 1: 

- Irene, vad önskar du dig i jul? 

- Jag önskar mig alltid att få träffa mina barnbarn. De bor långt 

borta så … men jag tror att jag får träffa dem i jul. 

- Kommer allihopa? 

- Jag har ju fem barnbarn och ett bonus. Nej, alla kommer inte 

men fyra tror jag det blir. 

- Fyra av fem, det är ändå bra.  

- Ja, det är en bra utdelning. 

- Ja. 

- Och sen vill jag förstås att det ska bli snö. Jag älskar att åka 

skidor så jag vill att det ska komma snö och barnen tycker också 

det är kul med snö. Då åker vi pulka och bob och vad det nu 

heter allting… 

- Ja, det låter jätteroligt. Då behöver det inte bara vara snö i jul 

utan även kanske i januari, februari…  

- Det är normalt att det är det. Det är en jättekonstig vinter vi har i 

år hittills. 

- Ja, verkligen! 

- Men det kanske kommer snö snart. 

- Då blir det ju ljusare också. 

- Ja, det stämmer. 

- Nu är det så himla mörkt.  
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Dialog 2: 

- Jonas, firar du jul? 

- Ja, det brukar jag göra. 

- Och vad önskar du dig i jul i år? Man brukar ju önska sig saker 

när året håller på att ta slut, det kommer ett nytt år, och jul. Man 

kan få julklappar. Önskar du dig något speciellt i julklapp? 

- I år önskar jag mig något väldigt speciellt, jag önskar mig en 

jättefin brödrost som jag har sett på Åhléns. 

- Varför är den så speciell? 

- Ja, den är väldigt speciell för att den är röd och den kostar 

ganska mycket pengar. 

- Jaha, blir brödet godare då? 

- Jag vet inte om det blir godare men det är en väldigt snygg 

brödrost. 

- Jaha så du vill ha den i köket helt enkelt som en fin detalj. 

- Absolut, det vill jag. 

- Okej. Är det nåt annat du önskar dig, kanske i det nya året? 

- Ja, jag önskar mig fred på jorden och så önskar jag att alla som 

jag känner kommer att må bra. 

- Mm. 

- Och att alla kommer få vara friska… 

- Och något personligt till dig bara? 

- Ja, till mig… (lång paus ;)) 

- Brödrosten bara?  

- Ja, precis. 

- Då blir du lycklig? 
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- Ja, det blir jag. 

 

 

Nya ord och fraser 
 
bonus extra (här: “bonus-barnbarn”) 

en bra utdelning här: en bra summa 

pulka barn brukar åka pulka nerför en 

backe på vintern 

bob en typ av pulka 

hittills tills nu 

så himla mörkt jättemörkt 

vad önskar du dig? vad skulle du vilja? 

håller på att ta slut är nästan slut 

en julklapp present som man får till jul 

 

en brödrost  

 

 

helt enkelt bara 

en fin detalj en liten sak  

som gör t.ex. lägenheten finare 

fred på jorden motsats till krig 
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Grammatik - Reflexiva verb  
 

att önska sig  

jag önskar mig vi önskar oss 

du önskar dig ni önskar er 

han/hon önskar sig de önskar sig  

 

Jonas önskar sig en brödrost. 

Irené önskar sig att få träffa sina barnbarn.  

Jag önskar mig en ny bil. 

Vi önskar oss mycket snö i jul.  

 

 

 

Träna mera!  
 
Vad önskar du dig i jul? Skriv och berätta! 

 

 
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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