
 

DIALOGUES IMPORTANTS 3a corrigé ; glosor.eu 

être i presens  être i passé composé 
   

je   j’  

tu   tu  

il   il  

elle   elle  

nous   nous  

vous   vous  

ils   ils  
 

tysk engelsk fransk norsk 

    
    

dansk holländsk spansk portugisisk 

    
 

jag är svensk  

är ni fransk?  

jag har varit i Frankrike   

jag har inte varit i Frankrike  

har ni varit i Sverige?  

har ni inte varit i Norge?  

är du tysk?  

nej, jag är inte tysk  

är du inte fransk?  

nej, jag är spansk  

jag är från Schweiz  

var är det?  

är det inte i Europa?  

Oslo, är det i Sverige eller i Norge?  

vi är från Köping  

var är det, det?  

det är nära den svenska huvudstaden  

vi är från Södermanland  

https://glosor.eu/ovning/phrases-vara1.8618900.html


vad är det?  

det är en region i Sverige  

är dina vänner franska?  

ja, de är från Paris  

vi är alla från Paris  

och vi är alla från Sverige  

vi är på skolresa här  

är  ni många?  

vi är 12  

vi är 10 elever  

lärarna är på kaféet  

vi, vi shoppar!  

 
DIALOGUES IMPORTANTS 3a corrigé ; glosor.eu 
 

être i presens  être i passé composé 
   

je suis   j’ ai été 

tu es  tu as été 

il est  il a été 

elle est  elle a été 

nous sommes  nous avons été 

vous êtes  vous avez été 

ils sont  ils ont été 
 

tysk engelsk fransk norsk 

allemand anglais français norvégien 
    

dansk holländsk spansk portugisisk 

danois hollandais espagnol portugais 
 

jag är svensk je suis Suédois 

är ni fransk? vous êtes Franςais? 

jag har varit i Frankrike  j’ai été en France 

jag har inte varit i Frankrike je n’ai pas été en France 

har ni varit i Sverige? vous avez été en Suède? 

har ni inte varit i Norge? vous n’avez pas été en Norvège? 

är du tysk? tu es Allemand? 

nej, jag är inte tysk non, je ne suis pas Allemand 

är du inte fransk? tu n’es pas Franςais? 

nej, jag är spansk non, je suis Espagnol 

jag är från Schweiz je suis de Suisse 

var är det? c’est où? 

är det inte i Europa? ce n’est pas en Europe? 

Oslo, är det i Sverige eller i Norge? Oslo, c’est en Suède ou en Norvège? 

vi är från Köping nous sommes de Köping 

var är det, det? c’est où ςa? 

det är nära den svenska huvudstaden c’est près de la capitale suédoise 

vi är från Södermanland on est de Södermanland 

vad är det? qu’est-ce que c’est? 

det är en region i Sverige c’est une région de Suède 

är dina vänner franska? tes amis sont Franςais? 

https://glosor.eu/ovning/phrases-vara1.8618900.html


ja, de är från Paris oui, ils sont de Paris 

vi är alla från Paris nous sommes tous de Paris 

och vi är alla från Sverige et on est tous de Suède 

vi är på skolresa här nous sommes en voyage scolaire ici 

är  ni många? vous êtes nombreux? 

vi är 12 on est 12 

vi är 10 elever nous sommes 10 élèves 

lärarna är på kaféet les professeurs sont au café 

vi, vi shoppar! nous, on fait du shopping! 

 

 


