Min vän
 Hej, hur är det?
 Hej, det är bra.
 Har du gjort nåt roligt i helgen?
 Ja, jag gick på bio med min kompis Emilia.
 Emilia… 
är det någon jag känner
?
 Jag vet inte om du känner henne.
 Var hon med
på din 
inflyttningsfest
?
 Ja, hon var där.
 Hur ser hon ut?
 Hon är lång och smal, kort hår. Jag vet inte om ni träffades.
 Jag kommer faktiskt inte ihåg
.
Varifrån känner du henne?
 Vi träffades på universitetet där vi studerade tillsammans.
 Okej.
 Och 
vi blev vänner
ganska snabbt för hon är jättetrevlig, hon är
snäll och 
väldigt social
.
Det är skönt att ha henne som vän för h
on
är alltid där när jag behöver henne och jag kan l
ita på
henne.
 Har ni nåt 
gemensamt intresse
?
 Ja, vi gillar bio, vi gillar filmer och ibland, inte så ofta, går vi på
teater också.
 Det gillar jag också. 
Det låter som
en intressant person så du får t
a
med henne 
till vår nästa fest.
 Ja, det kan jag göra. Jag ska säga till henne.
 Så kan jag 
lära känna
henne.

Nya ord och fraser
Är det någon jag känner?

Är det någon som jag har träffat?

Var hon med…?

Var hon där med oss?

inflyttningsfest

en fest som man har när man flyttat in
i en ny bostad

hur ser hon ut?

kan du beskriva hennes utseende?

jag kommer faktiskt inte ihåg

jag minns faktiskt inte

varifrån känner du henne?

var träffades ni?

vi blev vänner

vi blev mycket bra kompisar

väldigt social

har många kompisar och gillar att
vara med andra människor

lita på någon

tro på någon

gemensamt intresse

ett intresse som man delar

det låter som

det verkar som

ta med henne

kom med henne

lära känna

träffa någon för första gången

“Ordfällor”
en bekant / en kompis / en vän / en kollega  vad är skillnaden?

Vad betyder verben:
känna någon?

vara bekant med någon, känna någon ganska bra

känna till någon?

veta vem någon är utan att vara kompisar

lära känna någon?

träffa någon för första gången

Träna mera!
1. Berätta om en av dina vänner. Du kan berätta:
❏ hur din vän ser ut
❏ hur ni träffades
❏ hur han/hon är
❏ vad ni brukar göra tillsammans
❏ varför ni är bra vänner.

2. Det finns några svenska filmer om vänskap som du kan titta på:
❏ Sandor slash Ida (av Henrik Georgsson)
❏ Fucking Åmål (av Lukas Moodysson)
❏ Det brinner (av Mikael Marcimain)

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlekm/
eller mejla till 
sfi.centrumvux@gmail.com

