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jag vet inte je ne sais pas 

jag förstår inte je ne comprends pas 

jag vill inte je ne veux pas 

jag är inte je ne suis pas  

jag har inte je n’ai pas 

det finns inte/inga il n’y a pas de 

vi har inte (några...) on n’a pas de 

har ni inte.... ?/ ni har inte.... vous n’avez pas de 

jag känner inte till je ne connais pas 

jag hittar inte je ne trouve pas 

jag gillar inte je n’aime pas 

ni tycker inte om, gillar ni inte... ? vous n’aimez pas ( ?) 

ni känner inte till vous ne connaissez pas 

ni talar inte svenska ( ?) vous ne parlez pas suédois ( ?) 

jag talar inte kinesiska je ne parle pas chinois 



jag ser inte (jag förstår inte) je ne vois pas 

vi är inte härifrån on n’est pas d’ici 

det är inte varmt här il ne fait pas chaud 

jag tror inte (det) je ne crois pas 

han kommer inte il ne vient pas 

hon ser inte elle ne voit pas 

ni förstår inte vous ne comprenez pas 

det är inte bra ce n’est pas bien 

det är inte dyrt ce n’est pas cher 

jag tycker inte, jag anser inte, jag tror inte (det) je ne pense pas 

vi har inte tid on n’a pas le temps 

det är inte bra, jag mår inte bra ça ne va pas 

jag vill inte ha mer je n’en veux plus 

jag äter inte... je ne mange pas de 

jag kan inte je ne peux pas 
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du har rätt tu as raison 

du har fel tu as tort 

jag misstar mig je me trompe 

du misstar dig tu te trompes 

jag har rätt j’ai raison 

jag har inte fel je n’ai pas tort 

jag misstar mig inte je ne me trompe pas 

det är falskt, fel c’est faux 

det är sant, riktigt c’est vrai 

det är inte korrekt ce n’est pas correct 

det är inte sant ce n’est pas vrai 

du ljuger tu mens 

det är inte så, (det stämmer inte) ce n’est pas ça 

det är korrekt c’est correct 

jag har gjort ett fel j’ai fait une erreur 



jag misstog mig je me suis trompé 

ni har rätt vous avez raison 

ni har fel vous avez tort 

ni misstar er vous vous trompez 

jag hade fel j’ai eu tort 

jag ljög j’ai menti 

« jag säger sant » (jag säger det som är sant) je dis vrai 

det är sanningen c’est la vérité 

vilken lögn quel mensonge 

han har ljugit, han ljög il a menti 

jag ljuger inte je ne mens pas 

vilket fel quelle erreur 

tror du mig ? tu me crois ? 

jag tror dig je te crois 

tro (på) mig crois-moi 

 



 


