
Lektion 10 Lärare: Carmen Lungu



Adjektiv (s. 52-53)
´ en romantisk film
´ ett roligt program
´ läskiga filmer

´ Dialog nummer 3 (ljudfil 38)
´ Övning B/s. 52
´ Har du någon favoritfilm?

´ gammal – gammalt – gamla
´ spännande
´ bra



Preteritum
infinitiv presens imperativ preteritum

1 att arbeta arbetar Arbeta! arbeta-de

2a att ringa ringer Ring! ring-de

2b att tycka tycker Tyck! tyck-te

3 att må mår Må! må-dde

4 att sjunga
att göra
att gå
att vara
att äta
att dricka
att veta
att skriva

sjunger
gör
går
är
äter
dricker
vet
skriver

Sjung!
Gör!
Gå!
Var!
Ät!
Drick!
Vet!
Skriv!

sjöng
gjorde
gick
var
åt
drack
visste
skrev



Tidsadverb: futurum vs preteritum

´ På måndag
´ På tisdag
´ På torsdag
´ På söndag
´ I helgen

• I måndags

• I tisdags

• I torsdags

• I söndags

• I helgen/på helgen

• På helgerna

Dialog nummer 4 (ljudfil 39)
Övning D/s. 55 (ljudfil 41)



Viktigt att veta efter A1 del 1

Presens, imperativ, preteritum

Substantiv (en, ett): singular och plural, bestämt och obestämt

Siffror, ålder, år, klocka, telefonnummer, veckodagar

Hjälpverb: ska/måste/bruka + kort infinitiv

Att gilla/att tycka om + lång infinitiv

Berätta kort om dig själv: intressen, aktiviteter



Tips i fortsättningen

´Läs enkla texter på svenska! (nyheter på 8sidor, 
exempelvis)

´Spela in dig själv när du läser och lyssna på det 
efteråt!

´Prata så mycket som möjligt på svenska (med 
orden som du kan). På café, på jobbet, med 
vänner, osv.



Speed dejting 
(inspirationsfrågor)

´ Vad gör du på fritiden?
´ Vad har du för intresse?/Vad är du intresserad 

av?
´ Vad ska du göra nästa fredag/på fredag?
´ Vad gjorde du i helgen?
´ Gillar du att läsa böcker? Vilka böcker? Är de 

roliga?
´ Tycker du om läskiga filmer?/Tycker du om 

japanska filmer?
´ Gillar du att titta på något amerikanskt tv-

program?
´ När flyttade du till Sverige?// för (siffra + 

år/månader/veckor) sedan


