
Lektion 7 
 
 
Läxan 
 

1. Bott 
2. Ringt 
3. Sett  
4. Pratat  
5. Cyklat  
6. Stängt 
7. Träffat 
8. Rökt 

 
 
1. Sjungit dansat 
2. Sprungit  
3. Bakat  
4. Ridit varit  
5. Hoppat  
6. Kört  

 
1. I somras var jag i Abisko.  

Såg du midnattssolen då? 
Ja det var jättefint.  
 

2. Har du varit på Grönland någon gång? 
Nej jag har aldrig varit där. 
 

3. I måndags var jag på salsakurs. Jag har dansat salsa i fem år.  
Jag har aldrig dansat salsa. 
 

4. Hur länge har du rökt? 
Jag har rökt i tio år nu.  
 

5. I lördags var jag på bio. 
Vad såg du för film? 
Jag såg semesterromans.   
 
Jag har aldrig hoppat fallskärm. 
 
Har du kört motorcykel? 
Jag har aldrig kört motorcykel.  
 
Jag har sjungit i kör för länge sen.  
 
Jag har aldrig bott i Paris.  



Jag har bott utomlands.  
 
Jag har aldrig bott utomlands.  
 
Jag har inte cyklat hit.  
 
Har du åkt tunnelbana idag? 
 
Jag har åkt tunnelbana idag.  
 
Jag har inte träffat din son.  
 
Vad synd! 
 
 
Hur låter RT RD RN RL och RS? 
 
 
Torsdag 
Barn 
Lördags  
Färsk  
Fjärde 
 
Min tjej – min flickvän – min kille / min pojkvän 
Tjej – kvinna / flicka  
 
Tio år sedan (tio årsen) 
 
Tvåtusennio (2009) 
Tjugohundranio 
 
Det var för tio år sedan. 
 
Har du varit i Frankrike någon gång? 
 
Ja, det var för två år sedan.  
 
Har du lagat bilen? 
 
Ja, det gjorde jag för två dagar sedan.  
 
Laga – to repair / to cook 
 
När flög du senast? 
 
Jag flog för ett år sedan.  



 
När åkte du tåg senast? 
 
Jag åkte tåg för två månader sedan. [sen] 
 
Vad häftigt! (cool) 
 
Har du dansat tango någon gång? 
 
Jag har dansat tango  
 
När var det? 
 
Det var för trettio år sedan.  
 
Jag har aldrig ridit.  
 
Men jag har bakat andra kakor.  
Jaha vilka då? 
Olika kakor. 
 
 
Jag blir fikasugen.  
 
 
Var har du tältat? 
 
Vid Azovhavet. 
 
Är det vackert där? 
 
Idag är det den tjugonionde juni, eller tjugonionde i sjätte.  
 
När fyller du år? / När är din födelsedag? 
 
Tjugofemte april.  
 
Jag fyller år den tioende oktober.  
 
När slutar kursen? 
 
Kursen slutar den trettionde juni.  
 
Den femtonde april.  
 
Jag fyller år den tjugoandra april.  
 



 


