
Lektion 6 
 
Kan ni ha mikrofonen på ”mute”? (när ni inte pratar) 
 
 
 
Vi repeterar 

-  
- Jag bor på Hagagatan.  
- Vilken gata bor du på? 
- Vilket nummer? 
- Nummer 17. 
- Jag förstår! 

Mitt telefonnummer är xxxx. 
Vad har du för telefonnummer? 
 
På sidan 223 i textboken finns alla siffror och hur man uttalar dem. 
 
Jag är född 1984. Min son är född 2017. (tvåtusensjutton) 
När är du född? 
 
Du är född nittonhundrafemtiosju.  
Du är född nittonhundraåttioåtta. 
Du är född nittonhundraåttionio. 
 
Han är född tjugihundratolv. 
 
Jag är 37 år gammal.  
Hur gammal är du? 
 
Hon är 61. 
 
Han är 65 år. Är det rätt?  
 
 
Vilken / vilket 
 
Vilken -à en-ord (vilken buss ska vi ta? En buss) 
Vilket -à ett-ord (vilket land bor du i? Ett land) 
 
Hur + adjektiv (lång, gammal, stor, länge) 
Hur lång är du? Hur stor är din lägenhet? 
 
Hur många -à man kan räkna (hur många timmar är lektion?) 
Hur mycket -à man kan inte räkna (Hur mycket äter du varje dag?) 
 
 



KLOCKAN: 
 
Öb s.23 
 
8.10 tio över åtta 
 
1: 3.35 fem över halvfyra 
2: 12.30 halvett 
3: 7.55 fem i åtta 
4: 9.45 kvart i tio 
5. 2.05 Fem över två 
6. 11.20 tjugo över elva (tjugi över elva) 
7. 1.15 Kvart över ett  
8 4.40 Tjugo i fem 
9. 8.25 Fem i halvåtta 
10. 2.50 Tio i tre 
 
Vad är klockan nu? 
Klockan är åtta minuter i fyra. 
 
Vi tar en paus nu.  
Vi ses igen klockan tio över fyra.  
 
När tar vi paus? När börjar vi?  
Hur dags tar vi paus?Hur dags börjar vi? 
Vilken tid tar vi paus? Vilken tid börjar vi? 
 
Vad pratar de om? 
De pratar om när det är fika, och lunch, och när de ska sluta. Och om konferensen.  
 
Prata med varandra! 
Fråga varandra: vilken tid kursen börjar/slutar? Vilken tid är det paus? När är det fika? 
Det står på sidan 30 Uppgift C. + Uppgift B.  
 
Prata svenska! 
 
Vi tar tio minuter i smågrupper.  
 
Renates dag: 
 
Vaknar  
Stiger upp 
Äter frukost 
Dansar (lindyhop!) 
Träffar en väninna  
Äter lunch 
Promenerar 



Skriver ett mail 
Tar en tupplur (jag tar en liten tupplur på eftermiddagen. Jag sover en kvart då.) 
Äter middag 
Diskar 
Tittar på teve 
Chattar  
Går och lägger sig 
Somnar 
 
Sidan 32 i TB. D.  
 
Stryka under alla subjekt och verb i texten Renates dag. 
 
Renate är en mycket aktiv pensionär. Hon vaknar alltid… 
Klockan halv sju äter hon frukost. Efter frukosten tar hon bussen till stan. Hon har en 
danskurs mellan tio och tolv.  
 
 
 
Det finns en blogg för den här kursen. 
 
Blogg.folkuniversitetet.nu/wagnju 
 
 
LÄXA till tisdag: 
 
ÖB s. 24 och 25 övning 5 och övning 6 A B C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LÄXA:  
TB s.31 Renates dag (du läser och översätter, och du lär dig nya ord) 



  
ÖB s.24 och 25 övning 5 + 6 A B C 


