
Anteckningar A1 Lektion 7 
 
 
Presentera dig själv! 
 
Jag heter Carmen. Jag kommer från Rumänien. Jag talar rumänska, svenska, engelska och lite 
ryska. Jag är 26 (år gammal). Jag är född 1995. (nittonhundra…). Jag är singel. Jag har inte 
barn. 
 
 
Folkuniversitetet-P 
 
Att vakna =  
Att stiga upp = 
Frukost = 
Att skriva = 
Hungrig = 
Att älska = 
Älskling = 
Att promenera = 
Det tar nästan en timme =  
Att berätta om = 
Tupplur = 
Middag = 
Att diska = 
Att tvätta (kläder) = 
En present = 
Favoritprogram, favoritbok, favoritvän INTE favorit bok 
Att lyssna på = 
Att titta på = 
Att chatta = att skriva i chatt 
Mycket trött = 
 
Renate äter en hamburgare idag.  
Idag äter Renate en hamburgare. 
*Verb är alltid nummer 2 i huvudsatser. 
 
Svårt = difficult 
 
s. 33 – K: berätta om Anjas dag 
Skriv exempel om Anjas dag.  
10 minuter 
 

1. Hon vaknar klockan ett och stiger upp direkt. 
2. Sedan äter hon frukost/lunch kl. kvart över ett. 
3. Efter frukost träffar(/äter/fikar) hon en väninna och de dricker kaffe på en liten 

restaurang. 
4. Klockan halv sex (17:30) kommer hon till jobbet/åker Anja tunnelbana till jobbet. 
5. Anja jobbar/arbetar mellan kl. 18:00 och 01:00. 
6. Hon sover/lägger sig kl. 03:00. 



 
 
 
Imperativ och presens på svenska 
 
Skriv ett exempel på svenska! = imperativ 
Jag skriver ett mejl. = presens 
 
grupp Infinitiv  Imperativ = stam Presens = stam + -r, -er 
1. Att arbeta Arbeta! arbetar 
2a. Att ringa Ring! ringer 
2b. Att läsa Läs! läser 
3. (korta verb) Att bo Bo! bor 
4. Irregular= 
Oregelbundna 

Att sova 
Att dricka 

Sov! 
Drick! 

Sover 
dricker 

 
Imperativ: titta!, sätt på!, sov!, gå! 
Köpcentrum –  
Att köpa – 
Att ligga (position) – 
Höger – 
 
Kapitel 4 
Jag måste köpa 
 
Närbutiken – 
Ett kontantkort – 
Näsdukar (pl.) – 
Förkyld –  
(subst) Snus – 
(verb) att snusa – 
Hungrig – 
Jättehungrig – mycket hungrig 
Kebabstället – 
Gärna – 
Lite – ganska – mycket 
En kompis = en vän 
Tyvärr –  
Farfar – pappas pappa 
 
Hjälpverb + infinitiv 
Kan – 
Jag kan läsa. 
Vill – 
Jag vill läsa. 
Ska – 
Jag ska läsa. 
Måste – 
Jag måste läsa. 
 



 
Hemläxa: ÖB: s. 24 – 31 
 
 
 


