
 

 
 
 

Hösten är här 
 
 

- Hej Andris! Hur är det med dig? 

- Hej Oksana! Det är sådär. Jag är ganska förkyld just nu. Den här 

årstiden är verkligen inte min favorit. Hur är det med dig då? 

- Jo, det är jättebra, tack! Men vad tråkigt att höra att du är sjuk! 

- Det är lätt hänt att man blir förkyld när man jobbar med människor.  

- Men vet du vad? Har du försökt att dricka mycket varmt te? För jag 

tycker att det är jättebra när man är förkyld, kanske lite ledsen och 

deprimerad. 

- Hjälper det även om jag är ledsen och deppig? 

- Ja, det tycker jag. Man blir lite varm och det känns lite bättre, 

tycker jag.  

- Tack för tipset! Det ska jag prova! Har du några fler tips på vad 

man ska göra för att känna sig lite piggare nu när det är höst? 

- Ja, absolut. Jag tycker det är jättebra om man kan ta en liten 

promenad, själv eller med en kompis, gå ut och andas lite frisk luft.  

- Okej. Vad brukar du göra nu när det är höst? 

- Min favorit är ju att dricka en kopp varmt te eller varm choklad och 

sen… 

- Varm choklad, det älskar jag! 

- Ja, det är jättegott ju! Och sen kanske man tittar på nån rolig 

komedi på teve? 

  



 

Nya ord och fraser 
 
sådär inte så bra 

det är verkligen inte min favorit jag gillar det verkligen inte 

tråkigt att höra jag är ledsen att... 

det är lätt hänt det händer ofta, det är vanligt 

vet du vad? typiskt för talspråk, inledningsfras 

deprimerad, deppig ledsen 

tack för tipset, det ska jag prova! en bra fras att säga när någon ger tips 

 

Grammatik 
 
När säger man “även om”? 
 
Vänta på mig, även om jag blir sen. 
 
Även om jag byter jobb, flyttar jag inte härifrån. 
 
 
Skillnaden mellan trots att och även om 
 
Jag tar en promenad varje dag, även om det regnar. 
 
Jag ska ta en promenad nu, trots att det regnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Träna mera!  
 
Vad är dina bästa höst-tips? Prata med en kompis eller skriv en text! 

 

 
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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