
Välkomna till lektion 2
Lärare: Carmen Lungu



Lyssna på dialogerna i textboken

På kurs, s. 9 
(ljudfil 1)

Övning K, s. 
11 (ljudfil 2)

Övning B, s. 
13

Övning E, s. 
14 (ljudfil 4)

Gift, sambo 
eller singel?, 
s. 14 (ljudfil 5)

Övning B, s. 
15 (ljudfil 6)

Övning E, s. 
16



Enkla frågor och svar

´ Hur mår du? [hurmårru] – Jag mår bra/dåligt/illa.
´ Hur är läget? [hurreläge] - Bara bra!
´ Läget? – Kanonbra!/Toppen!/Sådär./Inte så bra.
´ Hur är det/går det? [hurrere/hurgårre] Det är bra/Det går bra.

´ Och du?
´ Du då?
´ Själv då?
´ Hur är det med dig?



Infinitiv Imperativ = stammen
1 att plugga Plugga!

2a att ringa Ring!

2b pakistan extra: 
att läsa

Läs!

3 att må Må!

4 att göra 
att sjunga
att gå
att bjuda

Gör!
Sjung!
Gå!
Bjud!



INFINITIV PRESENS
1 att plugga/ att arbeta/ att 

studera
plugga-r/arbetar/studerar

2a att ringa ring-er

2b pakistan extra: att köpa/ att 
tänka/ att läsa/ att växa

köp-er/ tänker/ läser/ 
växer

3 att må/ att bo må-r/ bo-r

4 OREGELBUNDNA: att gå/ att 
få/ att sjunga/ att vara/ att 
göra/ att vilja

går/ får/ sjunger/ är/ gör/ 
vill



Verb med –s i 
presens

1. reciprocitet 
(varandra)
2. presens form
3. INTE passive 
voice på svenska

att trivas trivs
att 
svettas

svettas

att lyckas lyckas
att ses ses
att 
träffas

träffas



Lyssna på dialogerna 

Vad gör du i Sverige?, s. 
20 (ljudfil 10)

En fest, s. 21 (ljudfil 11)



Fråga varandra!

´Vad heter du?
´Vad talar du för språk?
´Är du gift eller singel?
´Vad gör du i Sverige?
´Hur mår du idag?
´Trivs du i Sverige?



Möt mig i Gamla Stan - teckenspråk

https://www.youtube.com/watch?v=I5wvmfHGY7k


Hemläxa

´ÖB: ex 5/s. 8, ex 8/s. 
10, ex 6/s. 9, ex 7/s. 9

´Skriv en kort text om 
dig själv. Modell på 
s. 17 i textboken


