
	  

	  
	  
	  

Svensk	  sommar	  
	  
Intervju med Jonas 

-‐ Hej	  Jonas!	  Jag	  har	  några	  frågor	  till	  dig.	  Vad	  är	  din	  favoritårstid?	  
-‐ Ja,	  sommaren	  såklart!	  Sommaren	  älskar	  jag.	  
-‐ Varför?	  Vad	  tycker	  du	  om	  att	  göra	  på	  sommaren?	  
-‐ Jag	  älskar	  att	  segla,	  jag	  älskar	  att	  äta	  glass,	  jag	  älskar	  att	  bada,	  jag	  älskar	  att	  gå	  i	  skogen,	  

jag	  älskar	  att	  ha	  picknick.	  
-‐ Och	  vad	  tänker	  du	  göra	  i	  sommar?	  
-‐ I	  sommar…	  då	  ska	  jag	  segla	  till	  Gotland.	  
-‐ Härligt!	  
-‐ Ja.	  
-‐ Tror	  du	  att	  det	  kommer	  (att)	  bli	  bra	  väder	  i	  sommar?	  
-‐ Absolut!	  Jag	  är	  en	  optimist.	  Det	  är	  såklart	  det	  blir	  sol	  hela	  tiden!	  
-‐ Vad	  tycker	  du	  är	  det	  bästa	  med	  den	  svenska	  sommaren?	  
-‐ Det	  bästa	  är	  ju	  naturen,	  det	  är	  att	  äta	  godis,	  det	  är	  att	  äta	  isglass,	  det	  är	  att	  segla.	  
-‐ Tack,	  Jonas.	  

	  
Intervju med Carina 

-‐ 	  Hej	  Carina!	  
-‐ Hej!	  
-‐ Hej,	  jag	  har	  några	  frågor	  till	  dig.	  
-‐ Ja,	  okej.	  
-‐ Min	  första	  fråga	  är:	  vilken	  årstid	  tycker	  du	  bäst	  om?	  
-‐ Jag	  gillar	  alla	  årstider…	  lika	  mycket.	  
-‐ Och	  då	  tänkte	  jag	  gå	  in	  på	  sommaren.	  Vad	  tycker	  du	  om	  att	  göra	  på	  sommaren?	  
-‐ Jag	  gillar	  att	  slappa	  och	  göra	  ingenting	  och	  sen	  gillar	  jag	  förstås	  att	  vara	  ute	  i	  naturen.	  
-‐ Vad	  tänker	  du	  göra	  i	  sommar?	  
-‐ I	  sommar	  ska	  jag	  bara	  vila	  och	  umgås	  med	  min	  familj,	  kanske	  göra	  lite	  utflykter	  i	  

Stockholm.	  
-‐ Vad	  trevligt!	  Tror	  du	  att	  det	  blir	  bra	  väder	  i	  sommar?	  
-‐ Alla	  väder	  är	  bra	  väder	  för	  mig.	  Det	  finns	  inga	  dåliga	  väder.	  
-‐ Okej.	  Vad	  tycker	  du	  är	  det	  bästa	  med	  den	  svenska	  sommaren?	  
-‐ Det	  bästa	  är	  att	  det	  är	  grönt	  och	  fräscht	  och	  lagom	  varmt.	  	  
-‐ Mm.	  
-‐ Det	  är	  det	  bästa	  för	  mig.	  
-‐ Tack	  så	  mycket!	  
-‐ Tack	  själv!	  

  



	  

Nya	  ord	  
	  

segla  åka med segelbåt   
 
härligt  mycket skönt, behagligt 
  
en optimist  någon som tänker positivt, som tror att det mesta 

kommer att bli bra  

 
en isglass glass som består av saft som man har fryst
    
slappa vila sig och inte göra något speciellt 
 
en utflykt en kort resa eller en promenad 
 
fräsch som fortfarande är ny och fin; pigg och frisk 
 
 
 
 
 

Grammatik	  
	  
Tycka / tänka / tro 
 
Vilken årstid tycker du bäst om? 
Vad tycker du om att göra på sommaren? 
Vad tycker du är det bästa med den svenska sommaren? 
Vad tänker du göra i sommar? 
Tror du att det blir bra väder i sommar? 
 
Tycker  har en åsikt, anser 

Jag tycker att filmen var dålig.  
Det bästa med den svenska sommaren är att det är 
lagom varmt, tycker jag. 

  Jag tycker att det bästa är naturen. 
 



	  

Tycker om  gillar  
Jag tycker om glass. 
Jag tycker om alla årstider. 
Jag tycker om dig. 

 
Jag tycker om att segla. 
Jag tycker om att vara ute i naturen. 
Jag tycker om att äta glass. 

 
Tänker  planerar 

Jag tänker slappa och umgås med min familj. 
Jag tänker segla till Gotland. 

 
Tänker  använder hjärnan 

Jag måste tänka en stund innan jag svarar. 
Jag kan inte tänka klart just nu. 

 
Tror  vet inte säkert, gissar 

Jag tror att det blir jättefint väder i sommar. 
Jag tror att du kommer att klara provet. 

 
Tror på  litar på att något finns eller är sant.  

Tror du verkligen på vad han säger? 
Hon tror inte på Gud. 

 

 

Träna	  mera!	  	  
	  
Skriv egna meningar med verben tycka / tänka / tro.  

 
	  
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 
	  


