
 

 
 
 

Vad ska du göra i sommar? 
 
 

 

- Gud, vad varmt det är ute idag! 

- Ja, det är ju det. 

- Usch, det är så att man längtar efter att ha semester! 

- Just det! 

- Ska du ha semester i sommar? 

- Absolut! Om fem veckor tar jag semester.  

- Vad ska du göra då? 

- Jag ska åka till mitt hemland och hälsa på min familj i Lettland.  

- Aha. Själv kommer jag att jobba hela sommaren.  

- Åh, vad tråkigt! 

- Ja, det är jättetråkigt men det är roligt att jobba också, med de här 

eleverna. 

- Ja, jag håller med. 

- Hur tänker du åka då? Med båt eller med flyg? 

- Jag tycker det är ganska tråkigt att åka båt för det tar så lång tid så 

jag har bestämt mig att jag ska åka med flygplan. Det tar bara en 

timme till Lettland. Med båten är det sjutton timmar, med flygplan 

bara en timme.  

- Vad kostar det att åka till Lettland med flyg? 

- Det beror på. Eftersom jag bokade min resa för en månad sedan 

så kostade det väldigt lite. Det var bara drygt ett tusen kronor tur 



 

och retur men om man bokar resan i sista minuten då 

kan det bli tre-fyra tusen kronor. 

- Så pass! 

- Ja. 

- Okej. Jag tänker nog ta semester lite längre fram i höst. 

- Vad planerar du att göra då? 

- Jag och min man planerar att åka till Italien en vecka.  

- Aha, vad ska ni göra där? 

- Äta, dricka gott och njuta av Italien! 

- Åh, vad roligt! 

- Sen ska han jobba så mycket till jul eftersom han kör taxi så 

att vi passar på före det. Hur länge ska du vara kvar i Lettland? 

Hela semestern, eller? 

- Nej, min semester är fyra veckor men jag ska vara i Lettland bara 

i tre veckor. Jag ska umgås med mina kompisar och träffa min 

familj såklart. Min syster fick en liten flicka i december så jag vill 

gärna träffa min systers dotter nu när hon är 6 månader gammal.  

- Vad kul! 

- Och sen när jag kommer tillbaka från Lettland då har jag 

fortfarande en vecka kvar innan jag börjar jobba igen och då 

vill jag bara ta det lugnt och njuta av sommaren i Stockholm. 

- Sommaren i Stockholm är fint. Det är jättehärligt med allt vatten 

och allt man kan göra som inte kostar så mycket heller.  

- Ja, verkligen. Hoppas det blir bra väder och inte regnar hela 

tiden… 

- Typiskt svensk sommar! 

  



 

Nya ord 
 
längtar efter väntar på, saknar 

det beror på det är olika 

drygt ett tusen kronor mer än ett tusen kronor 

tur och retur dit och tillbaka 

bokar resan i sista minuten bokar väldigt sent 

så pass! så mycket! 

längre fram i höst senare i höst 

njuta ha det skönt 

passar på gör något så länge det är möjligt 

Grammatik 
 
Futurum = framtid 
Framtid kan man uttrycka på olika sätt på svenska: 
Med hjälpverbet ska + infinitiv (när något är bestämt att vi ska göra) 
t.ex. Ska du ha semester i sommar? 

Vad ska du göra då? 
Jag ska åka till mitt hemland. 

 
2. Med hjälpverbet kommer att + infinitiv(när man gör en prognos, man 
säger hur man tror att det kommer att bli) 
t.ex. Själv kommer jag att jobba hela sommaren. 

Du kommer att klara provet! 
 
3. Med hjälpverbet tänker + infinitiv (när man planerar något) 
t.ex. Hur tänker du åka? 

Jag tänker ta semester längre fram i höst. 
 
4. Med presens och en tidsfras (så att läsaren/lyssnaren förstår att du 
menar framtid) 
t.ex. Om fem veckor tar jag semester. 

När jag kommer tillbaka har jag fortfarande en vecka kvar innan jag 
börjar jobba. 



 

 
 

Träna mera!  
 
hörförståelse - rätt eller fel? 

1. Carina tycker att det är jobbigt varmt. 

2. Andris tar semester om fem dagar. 

3. Carina kommer att jobba i sommar. 

4. Andris kommer att flyga till Lettland. 

5. Han bokade resan i sista minuten. 

6. Om man bokar tidigt kostar flygbiljetten till Lettland nästan ett tusen 

kronor. 

7. Carina kommer att åka till Italien i jul. 

8. Hennes man jobbar som taxichaufför. 

9. Andris dotter har fått en liten syster. 

10. Andris kommer att vara i Lettland i fyra veckor. 

11. Carina och Andris tycker att Stockholm är fint på sommaren. 

12. Carina tycker att det är dyrt att göra saker i Stockholm på 

sommaren. 

 
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 

 


