
 

 
 
 

Hur var din semester? 
 
 

 

- Hej Andris! Hur var din semester? 

- Tack! Den var helt fantastisk. 

- Berätta! 

- Jag var ledig i fyra veckor. Det var i mitten av juli faktiskt och halva 

semestern tillbringade jag hos min familj i mitt hemland Lettland, så 

jag hälsade på min mamma och mormor och syrran och träffade 

alla mina bästa kompisar så det var väldigt skönt. Jag saknade 

dem jättemycket och det är som en tradition. Jag åker till dem en 

gång om året, på sommaren. Men andra halvan av min semester 

var jag i Spanien. Det var min dröm som jag hade väldigt länge. 

Jag ville resa till Spanien för jag hade hört att det är ett underbart 

och varmt och soligt land. Och jag hade aldrig varit så långt borta 

ifrån Sverige och Lettland så det var min första riktiga resa 

utomlands. 

- Hur var den? 

- Den var underbar. Jag tillbringade där åtta dagar. Fyra dagar var 

jag i Barcelona och fyra dagar var jag i Málaga så jag såg två delar 

av Spanien och det var helt fantastiskt. Varje dag var det så varmt 

och soligt. Det var plus 34-38 grader… Det var jättevarmt i vattnet 

så jag kunde bada där. Så jag njöt faktiskt jättemycket och jag 

gillade hotellet. Och jag ville verkligen inte komma tillbaka till 



 

Sverige för jag såg att det var jättedåligt väder i Sverige. 

Det regnade och det var molnigt varje dag. 

- Var vädret bra när du var i Lettland? 

- Nej. Det var faktiskt lika dåligt som här i Sverige så jag var väldigt 

missnöjd med vädret i år. Så kanske nästa år ska jag resa till mitt 

hemland antingen i juni eller i augusti och prova en annan månad. 

- Men vad bra att du fick lite sol och värme i Spanien då! 

- Ja, jag kan tänka mig att flytta dit i framtiden om jag hittar ett bra 

jobb och lär mig språket. 

 

 

  



 

Nya ord 
 
semester den tiden då man är ledig från 

jobbet 

fantastisk jättebra 

ledig som inte jobbar / inte upptagen 

i mitten inte i början och inte på slutet  

halva 50% 

tillbringade var 

hälsade på besökte 

syrran systern 

dröm något som man vill ha eller göra 

underbart fantastiskt 

utomlands till ett annat land 

bada simma eller leka i vattnet 

 

njöt hade det skönt (i presens heter det “njuter”) 

hotell en plats där man brukar bo på resor  

molnigt med moln på himlen 

missnöjd inte nöjd och glad 

antingen… eller… när två alternativ finns 

Jag kan tänka mig… det är möjligt, jag kanske gör det 

 



 

 
 

Hörförståelse 
 

Lyssna och välj det svaret som är rätt. 

 

1. Vart reste Andris på sin semester? 

a. Till hemlandet och Lettland. 

b. Till Barcelona och Málaga. 

c. Till Spanien och Lettland. 

 

     2. Hur var vädret på sommaren? 

a. Det var varmt och fint. 

b. Det regnade varje dag. 

c. Det var soligt i Spanien men molnigt i Sverige. 

 

     3. Vilka träffade Andris i Lettland? 

a. Sina systrar. 

b. Sin pappa och andra släktingar. 

c. Sin mamma, mormor och syster. 

 

     4. Vad tänker Andris göra nästa år? 

a. Resa till Lettland i juni eller augusti. 

b. Flytta till Spanien. 

c. Lära sig spanska. 

 



 

 

Grammatik 
 
I svenska finns det olika verbgrupper. Varje grupp bildar preteritum på olika sätt. 
 
Grupp 1: Preteritum slutar på -ade. T. ex. gillade, träffade. 
 
Grupp  2a: Preteritum slutar på -de. T. ex. ringde, körde. 
 
Grupp 2b: Preteritum slutar på -te. T. ex. köpte. 
 
Grupp 3: Preteritum slutar på -dde. T. ex. bodde. 
 
Grupp 4 och 5: Starka och oregelbundna verb. Starka verb slutar inte på ett speciellt sätt. 
Oregelbundna verb slutar inte enligt ett viss system. De är mycket vanliga så det är inte 
svårt att memorera dem om man läser och lyssnar på mycket svenska! 
 
Titta på alla verb som står i preteritum i texten (de understrukna orden). I vilken grupp 
ingår de, tycker du? Vad heter de i presens? Vad heter de i infitiv? 
 
Titta på den här filmen om verb för att lära dig mer! 
https://www.youtube.com/watch?v=sEUqOLoMXwI 

Träna mera!  
 
Sitta med en eller flera kompisar och berätta för varandra om er 

semester eller om en resa. Om du hittar inga kompisar kan du prata högt 

och spela in din röst i mobilen! 

 

Skriv en text om din semester eller om en resa. När reste du? Med vilka 

personer reste du? Var reste du? Vad gjorde du där? 

Tänk på att använda preteritum. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEUqOLoMXwI


 

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 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/
mailto:sfi.centrumvux@gmail.com

