
 

 
 
 

Vad gör du en vanlig dag? 
 

 

- Nämen, hej, Laith! 

- Hej Renée! Jag hörde att du var ledig i fredags. Vad gjorde du? 

- Jag jobbade på förmiddagen bara. Sedan var jag ledig på 

eftermiddagen. Ja, jag åkte från skolan vid halv ett, träffade en 

kompis inne i stan och vi gick och åt lunch på Åhléns uppe på 

taket. 

- Härligt! 

- Där kunde man sitta i solen och det var riktigt härligt väder. 

- Så det var en trevlig..., du hade en trevlig fredag. Vad brukar du 

göra på vanliga dagar eller vardagar? 

- På vanliga dagar så… efter arbetet... 

- Ja. 

- … arbetar jag halvdag, heldag och ibland på kvällen. Men när jag 

kommer hem så brukar jag äta någonting och sedan går jag ut och 

promenerar, ibland ensam och ibland med vänner. Eller cyklar för 

att hålla igång. Vad gör du en vanlig dag? 

- Jag brukar vakna halv sju men min fru vaknar trettio minuter före 

mig. Hon försöker fixa frukosten och sedan väcker mig. Men jag 

hjälper till. Jag ställer mat på bordet. Jag ställer ost och bröd och vi 

äter frukosten tillsammans. Sedan åker vi tåg. Hon åker till 

Huddinge och jag åker till Centrum Vux. Där jobbar jag. Det är på  



 

 

 

 

 

vardagar. På lördag brukar jag och min fru äta mat på en 

restaurang. Jag bjuder henne på lördagar. Och sedan på söndagar 

brukar jag vara hemma och förbereda mig själv till måndag eller 

planera min vecka. 

- Det var kul att se dig, Laith! 

- Det var jättetrevligt att prata med dig och se dig, Renée. 

- Ja, det är inte ofta vi hinner prata med varandra. Vi ses i morgon! 

- Det gör vi! 

 

 

Nya ord 
 

härligt trevligt 

vardagar måndag till fredag 

brukar du gör någonting ofta  

hålla igång må bra i kroppen 

vaknar man slutar sova 

väcker man gör att någon slutar sova t ex Jag väcker mina 

barn. 

hinner har tid att göra någonting 

 



 

 

 

 
 

Grammatik 
 
Tidsuttryck 
 
I dialogen finns många fraser som man använder för att berätta när något händer. De har 
vi markerat med gul färg. Några passar bra med presens, några passar bra med 
preteritum och några passar bra med både preteritum och presens. 
 
Jag hörde att du var ledig i fredags. (Preteritum) 
 
Vad brukar du göra på vanliga dagar? (Presens) 
 
 
De här uttrycken kan vi skriva eller säga i slutet av en mening eller i början. Vi måste 
komma ihåg att alltid placera verbet på rätt plats. Verb kommer på andra platsen! 
 
Jag bjuder henne på lördagar. 
 
På lördag brukar jag och min fru äta mat på en restaurang. 
 

Träna mera!  
 
Berätta vad du gör en vanlig dag! 

 

Du kan även skriva meningar och använda tidsuttryck. 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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