
Lektion 8 
 
Han har gått på konsert med Pia 
Han har fikat som en riktig svensk 
Han har sett skärgården  
Han har köpt svenska designprylar och svenska saker 
Han har gått ut på Stueplan 
Han har sett Drottningholms slott och slottsteatern 
Han har gått på Moderna museet 
Han har ätit saltlakrits 
Han har skrivit till Monica 
Han har paddlat kanot  
Han har sett Stockholm! 
Han har promenerat med Pia  
 
 
Hem à destination 
Vi går hem efter kursen 
 
Hemma à plats  
Nu bor vi inte hemma 
 
Jag bor hemma hos min mamma.  
Ingrid ringer hem till Tyskland.  
Ahmed åkte hem till Egypten i somras.  
Jag ska vara hemma.  
 
LÄXAN 
 Tjugonio år den sjätte november 
Femtiosju år den tredje februari 
Fyrtioett tolfte april (förtiett)  
Tolv år den tjugoförsta september 
Trettiotre år den fjärde oktober 
Sextioåtta år den sjunde augusti 
 
I somras var jag i Abisko. 
Såg du 
Det var 
 
Har du varit på Grönland någon gång? 
Nej jag har aldrig varit där 
 
I måndags var jag på salsakurs. Jag har dansat salsa i fem år.  
Vad kul! Jag har aldrig dansat salsa.  
 
Hur länge har du rökt? 
Jag har rökt i tio år nu.  



I lördags var jag på bio.  
Vad såg du för film? 
Jag såg semesterromans.  
 
 
Dimmigt [dimmit] 
Regnigt [regnit] 
 
Solen skiner. Det är varmt och skönt. Det är ungefär tjugo grader. 
 
Det regnade på kvällen. PÅ kvällen regnade det.  
 
Det ska blåsa och bli dimma. 
Solen ska skina. 
Imorgon ska det bli jättevarmt.  
Hur många grader? 
Det ska bli 28 grader.  
 
Vad ska ni göra imorgon? 
 
Äta god mat? 
 
De ska åka båt. 
 
Man brukar säga att på midsommarafton är det alltid dåligt väder.  
Det brukar alltid regna! 
 
Alltid/aldrig 
 
I Sverige pratar man mycket om vädret.  
 
Småprat för att få kontakt! 
 
Vi tar en liten paus! 
 
Fjällen – berg  
 
Jag vill simma i havet 
Jag tycker om att segla  
Vi seglar i Mälaren 
 
Tyresö slott 
  
Jag önskar er alla lycka i framtiden! 
 
 
 


