
Lektionsanteckningar 
15 augusti 
 
Jag heter Julia. 
Vad heter du? 
 
Jag kommer från Sverige. [jaakommefrån Sverje] 
Varifrån kommer du? [vaaarifrånkommerdu] 
 
Nederländerna, nära Amsterdam 
 
Hen kommer också från USA.  
Hon kommer från Japan. 
Han kommer också från Japan. 
 
Jag talar svenska, engelska, spanska och pyttelite tyska.  
[jaaa tala svenska, engelska, spanska å pyttelite tyska] 
 
Lite tyska 
 
Vilka språk talar du? 
[vilka språk taladu] 
 
Franska och engelska 
[franska å engelska] 
 
Talar du arabiska? 
Nej, jag talar inte arabiska. 
 
Jag talar inte nederländska. 
 
Talar du tyska? 
Nej, jag talar inte tyska.  
 
 
 
 
 
 

Namn Land Språk 
Rafaela Brasilien Portugisiska, engelska, 

lite spanska 
Jad Libanon Arabiska, franska och 

engelska 
Ai Taiwan Mandarin, engelska, lite 

japanska 



Orestis Grekland Grekiska, engelska och 
pyttelite ryska 

Michelle Tyskland Tyska, engelska och lite 
franska 

Sylvia Shanghai Kantonesiska, mandarin, 
engelska och lite spanska 

 
Erwin Nederländerna  Nederländska 

[nederlänska] engelska 
och lite tyska och lite 
franska  

Janelle  Fillipinerna Fillipinska, engelska och 
pyttelite arabiska 

Sonya Ukraina Ryska, ukrainska, 
engelska och pyttelite 
franska 

Caley USA Engelska, tyska, franska, 
farsi 

Evandro Brasilien Portugisiska, engelska, 
spanska, lite franska 

Max USA Engelska, lite svenska 
Maki Japan Japanska och engelska 
Nobuo Japan Japanska, engelska, 

pyttelite franska,  
Teresa Italien Italienska, engelska  
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Dagens grammatik: 
 
 

Pronomen VERB  
Jag  talar svenska 
Du talar  
Han talar  
Hon talar  
Hen talar  
Vi talar  
Ni talar  
De [dåm] Talar   



Den    
det   
   

 
 
 
 
 
 
Negationer: 
 
INTE´s position: 
 
Jag talar inte svenska. 
 
 
 
 
 
Struktur i en fråga: 
 
Typ 1: (ja/nej-fråga) 
Talar du tyska? 
Kommer Anna från England? 
 
 
Typ 2: (fråga med frågeord) 
Varifrån kommer du? 
Vad talar du för språk? 
 
 
Vi tar en paus i tio minuter! 
 
 
 
 
Vi frågar varandra! 
 
Fråga (to ask) 
 
Vad heter du? 
Varifrån kommer du? 
Vad talar du för språk? / vilka språk talar du? 
 
Svara (to answer) 
 
Jag heter… 



 
Jag kommer från …. 
Jag talar…  
 
 
 
 
 
Dagens ord: 
 
Tala långsamt, tack!! ( please speak slowly!) 
 
Kan du tala långsamt? 
 
 
Nära (close to) 
 
Ni talar olika språk (different languages) 
Ett språk (ett) 
Flera språk (many) 
 
Jag är lärare [jaaaelääärare] – i´m a teacher 
 
Vad arbetar du som? 
Arbetar du? 
 
Jag är UX-researcher (forskare) 
Jag arbetar inte. Jag är student. Jag studerar.  
 
Jag arbetar som ingenjör. / Jag är ingenjör. 
 
Hon studerar internationella relationer.  
 
Vad studerar du? 
 
Hon arbetar med spel (with games) user interface design  
 
Han arbetar på en stor miljöförening / miljöorganisation  
 
Redigerare (editor) 
 
Jag driver ett marknadsföringsföretag / jag har ett företag  
 
(bio informatics) 
 
Studerar du fotografi i Sverige? 
 



Au-pair 
 
Forskare i folkrätt och lärare  
 
 
Vilket ämne forskar du i? 
 
Jag arbetar inom/med ekonomi.  
 
Ett produktdesignföretag. 
 
Tolv = 12 
 
Pluggar / studerar  
 
Vad gör du? (What do you do?) 
 
Jobbar / arbetar  
 
Barn – children  
På förskola –  at a kindergarden  
 
Lycka till! Good luck!  
 
Jag söker jobb.  
 
Jag jobbar inte nu.  
 
Läxan – the homework  
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