
dialogueverbes 

1. curling är en löjlig sport 

2. jag avskyr den amerikanska politiken 

3. det är fruktansvärt att det finns så många fattiga i världen 

4. jag intresserar mig inte för sport 

5. jag tycker inte att det svenska betygssystemet är bra 

6. Sverige är ett bra land 

7. hur dags kom du hem igår? 

8. min mamma gifte sig för 25 år sedan 

9. hon kom till festen med en flaska alkohol 

10. jag skyndade mig men jag missade tåget i morse 

11. jag vill att Trump vinner nästa val också 

12. det är en mycket bra president enligt min åsikt 

13. man borde förbjuda gratis kaffe för lärarna 

14. det är bra att det är förbjudet att röka på uteserveringar 

15. det är synd om de som röker 

16. jag tycker att du har fel 

17. du måste sluta äta chips Stefan! 

18. jag har just ätit en påse 

19. hur dags går flyget? 

20. flyget gick för en timme sedan 

21. Stefan vägrar att rätta era prov 

22. jag kräver mer pengar! 

23. jag anser att lärarna borde tjäna mer pengar 

24. vad tycker du om idrottsmännen höga löner? 

25. de tjänar för mycket 

26. man måste ändra lagen 

27. jag tycker att ni har rätt 

28. för det första måste man hjälpa eleverna att få bra betyg 

29. eleverna tycker man borde avskaffa betygen 

30. vad tycker ni om det? 

31. jag är varken för eller emot betygen i skolan 

32. det är bra med betyg 

33. jag är mot betygen 

34. man måste hitta ett bättre system 

35. jag har alltid rätt 

36. nu måste vi göra något för miljön! 

37. Stefan, du måste sluta kopiera så mycket papper! 

38. jag bryr mig inte om era åsikter 

39. det är konstigt att ingen lyssnar på lärarens förklaringar 

40. man måste hitta en bättre lösning 

 

 

 

 


