
Anteckningar A1 04 maj 
 
Hemläxa. Frågor? 
 
Laleh – ”Goliat” 
Vi lyssnar på en låt/en sång. 
Vi ska bli stora.  
Vi ska bli mäktiga.  
 
Vi ska göra vattnet rent.  
Ren, rent, rena 
Du kan!  
 
Vilken (subst. EN), vilket (subst. ETT) , vilka (Plural) – pronomen 
 
Vilken film ska vi se? 
Ska-futurum = plan 
 
Härlig –  
Härligt väder. 
Att älska – 
I stället –  
Den här –  
Semester –  
Helvete – 
Skräckfilm – 
Läskig – 
Sveriges kungar –  
Hemmakväll – 
Kanske –  
 
Adjektiv: 
En härlig, romantisk film 
Klassisk, engelsk skräckfilm 
Ett roligt program 
Läskiga filmer  
 
En rolig film 
Ett roligt program 
Roliga filmer/program 
 
B/52 
Ett härligt program om italiensk mat 
 
ÖB s. 45 
Långt 
Spännande  
 
C/53 
 



Jag gillar romantiska filmer. Jag tycker om ”Eat, pray, love”. 
Vad gillar du för filmer?/ Vad tycker du om? 
Jag tycker om gamla ryska filmer. 
Dokumentär 
Melodramatiska filmer 
 
Jag gillar historiska serier. Jag tycker om ”The Crown”. Jag kan rekommendera den.  
Det går ”Downton Abbey” på Lejon biografen. Jag kan rekommendera den.  
Den är brittisk/engelsk.  
 
 
Prat om helgen 
Helg (helj) = lördag + söndag 
 
Verb: preteritum 
grupp infinitiv imperativ Presens (imperativ 

+ -r, -er) 
Preteritum 
(imperativ + -
de, -dde) 

1 Att arbeta Arbeta! arbetar arbetade 
2a att ringa Ring! ringer ringde 
2b (imperativ + 
-te) PKSTX 

Att tycka 
att läsa 

Tyck! 
Läs! 

Tycker 
läser 

tyckte 
läste 

3 Att bo Bo! bor bodde 
4 Oregelbundna Att vara 

Att ha 
Att äta 
Att dricka 
Att gå 
Att göra 

Var! 
Ha! 
Ät! 
Drick! 
Gå! 
Gör! 

Är 
Har 
Äter 
Dricker 
Går 
gör 

Var 
Hade 
Åt 
Drack 
Gick 
gjorde 

 
Jag var på bio igår. Jag åt en hamburgare. Jag drack en kaffe. Jag gick till affären.  
 
Verb i preteritum:  
Att se – såg 
Att vilja – ville 
Att stanna – stannade 
Att göra – gjorde 
Att ringa – ringde 
Att beställa – beställde 
Att äta – åt 
Att titta – tittade 
Att vara – var 
Att tycka – tyckte 
Att somna – somnade 
Att må – mådde 
Att ha – hade 
 
A/46 i ÖB 
 
Hemläxa, ÖB: B, D/47 


