
Lektion 7 Lärare: Carmen Lungu



Hemläxa

Test 1. Frågor?

Texten om dig själv. Läs!

Översättningarna. Diskutera 
ordföljden.



Översätt till 
svenska!

Omformulera 
meningarna!

´ I do not live in Stockholm.

´ They study Swedish.

´ She is not married.

´ He can speak English, German and a little Swedish.

´ You (plural) are from France and you work in 
Sweden.

´ We listen to music and watch movies in Russian.

´ You do not speak Italian.

´ I am not a student, I am an engineer.

´ I study to become a dancer.

´ Are you a sambo?

´ Where do you come from?



Substantiv: alla former
Indefinite form
singular

Definite form
singular

Indefinite form
plural

Definite form
plural

1 en tröja tröjan tröjor tröjorna

2 en klänning klänningen klänningar klänningarna

3 en kostym
ett museum

kostymen
museet

kostymer
museer

kostymerna
museerna

4 ett täcke täcket täcken täckena

5 ett syskon
en lärare

syskonet
läraren

syskon
lärare

syskonen
lärarna



Demonstrativa 
pronomen + 
substantiv i
bestämd form

´ den/det här + substantiv – this

´ den/det där + substantiv – that

´ de här + substantiv (plural bestämd) – these

´ de där + substantiv (plural bestämd) – those

´ den här boken/det här bordet

´ den där boken/ det där bordet

´ de här böckerna/de där borden



Hjälpverb: 

SKA och 
MÅSTE + 
infinitiv

´ Futurum på svenska

´ Jag ska åka till Stockholm.

´ Jag ska skriva en text om mig själv.

´ Måste

´ Jag måste skriva en text om mig själv.

´ Jag måste prata med läkaren.



Textboken, 
kapitel 4

Lyssna på texterna på s. 36 
och 37 (ljudfiler 26 och 27)

Jag skulle vilja ha – I would 
like to have

s. 40, övning A

s. 41, övning B



Speed Dating 
(köp och 

sälj!)

´ Hej! Hur mår du? – Jag mår…, tack.

´ Hur gammal är du? – Jag är…
´ När är du född?/Vilket år är du född? – Jag är 

född…

´ Vill du fika? – Ja, tack. Vart ska vi? – Vi ska till…

´ Vad skulle du vilja ha…? – Jag skulle vilja ha…, 
tack.

´ Hur mycket kostar den/det? – Den/Det kostar…

´ Betalar du med kort? – Ja, tack.
´ Vill du ha kvittot? - Ja/Nej, tack.



Hemläxa
Skriv en dialog som följer modellen på s. 37.


