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Presentationer Berätta lite om ditt hemland.



Hjälpverb:
bruka, måste, vill, ska, borde, får, hinner, orkar

´ I want to buy some bananas. = Jag vill köpa några bananer.

´ We must give her our phone number. = Vi måste ge henne vårt telefonnummer.

´ They should quit smoking. = De borde sluta röka.

´ She doesn’t have energy to go out. = Hon orkar inte gå ut.

´ He doesn’t have time to go to Ica. = Han hinner inte gå till ICA.

´ My parents will go skiing this Saturday. = Mina föräldrar ska åka skidor på lördag.

´ You (plural) don’t usually buy these books. = Ni brukar inte köpa de här böckerna.

´ You are not allowed to take photos. = Du/Man får inte ta bilder.



Preteritum eller perfektum?

´ Igår fick jag en bok om Astrid Lindgren. Hon var en svensk författare som skrev 
flera böcker. Jag har redan läst böcker av henne. 

´ Jag pluggade franska på gymnasiet för några år sedan men har inte pratat det 
på sex år. 

´ De har bott i Sverige i snart tre år. De flyttade hit i januari 2019.

´ Jag var på bio förra veckan och tittade på Dune.

´ Varför har du inte pratat än (yet) med din lärare? (Why haven’t you talked yet 
to your teacher?)

´ Ni har inte gjort/gjorde inte era hemläxa.



Adjektiv

´ Mina skor är svarta. / min sko (sg)

´ Vädret är dåligt.
´ Hans farföräldrar är gamla.

´ Du skriver finare än jag.
´ Vad roliga ni är!

´ Jag tycker paret svarta skor är billigare än paret gröna skor.
´ Mina böcker är mer praktiska än dina.
´ Barnen är små.

´ Liten, litet, små

´ Mindre (komparativ)



Prepositioner

´ Hon är intresserad av att spela dataspel och att läsa sci-fi.

´ Jag var på restaurang och beställde en stor biff med pommes.

´ De har inte pratat med varandra på 10 år.

´ Ni har bott i Sverige, på Östermalm i 4 månader.

´ Jag flyttade hit i september.

´ Han letar efter en duktig programmerare.

´ Du jobbar som lärare, men du pluggade till ingenjör.

´ I julas gav jag dig mitt hjärta.



Speed 
dejting

Berätta om din familj.

Berätta om det du gör på jobbet.

Berätta om dina planer i jul.

Berätta om dina intressen.



Carmens tips 
för att inte 
glömma 
svenska

´ Duolingo – för ordförråd

´ Lyssna på texterna i textboken.

´ Spela in dig när du läser högt texterna i
textboken.

´ Träna muntligt när du går på
restaurang/café och beställer saker.


