
Anteckningar lektion 3 
A1 
 
 
Vad heter du? 
Jag heter… 
Varifrån kommer du? 
Jag kommer från Ukraina. 
Vad har du för yrke? –  
Jag är biolog. Jag jobbar med medicin. 
Stad – town 
Jag jobbar på banken. 
Jag är fitness tränare. 
Jag är lärare. 
Vad talar du för språk? 
Jag talar ryska, ukrainska, lite engelska och svenska. 
Hur stavar du det? 
För 5 år sedan –  
 
INTE –  
Alltid efter verb! 
Jag är lärare. Jag är INTE biolog. 
Jag jobbar som lärare. Jag jobbar INTE som fitness tränare. 
Jag kommer från Rumänien. Jag kommer INTE från Ukraina. 
Jag talar ukrainska. Jag talar INTE kinesiska.  
 
Har ni frågor? – 
En fråga, två frågor – 
 
Gift – 
Singel – 
Sambo –  
Schweizare – från Schweiz  
Barn – 
Svensk – från Sverige 
Flickvän – girlfriend 
Vi bor inte ihop – 
Jag bor inte i Stockholm. Jag bor i Uppsala. 
Nu –  
Det är toppen! –  
 
Är du gift/singel? 
Ja, jag är gift.  
Nej, jag är sambo. 
Var bor du? 
Jag bor i Stockholm/ Danderyd/Sundbyberg.  
Har du barn? 
Jag har två barn.  
Jag har inga barn. = Jag har inte barn. 
Jag har en son. 



B/15 
 
D/16 
 
Vi läser texten.  – 
Steven har en svensk sambo.  
Jag har en bok –  
Är, arbetar 
 
E/16 

1. franska, du, talar? = Talar du franska? 
2. G. är inte gift.  
3. Varifrån kommer Juan? 
4. Lisa studerar matematik.  
5. Vad talar du för språk? 
6. Renate har två barn. 
7. Vad jobbar du med? 
8. Kim studerar till ingenjör.  
9. Johan söker jobb. – to search job 

 
Hur mår du? = Hur är läget? = Hur är det? = Hur står det till? 
Kanonbra = bra = fint! = Bara bra. 
Jag mår toppen – 
 
 
Som vanligt – As usual 
Så där –  
Dåligt –  
Förkyld –  
Trött – 
Jättetrött –  
Drick lite kaffe! 
 
Vad gör du i Sverige? (s. 20) 
Intresserad av – interested in 
Jag är intresserad av svenska. 
Hon skriver om Sverige. 
Hon längtar efter familj – 
De pratar = De talar 
Alberto trivs bra –  
Sol – 
En vecka i sommar –  
Det blir roligt! – It will be fun! 
Hemma –  
Melodifestivalen 
Gamla Stan 2015 
Nu ikväll –  
Vi ses på onsdag! 
 
Övningsbok: s. 7-10 Hemläxa 


