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que fais-tu? qu’est-ce que tu fais? kö fä ty ; kässkö ty fä vad gör du? 

pendant paaa(n)daaaa under 

les vacances lee vackaaaans semester, lov 

qu’est-ce que tu as fait? kässkö ty a fä vad har du gjort, vad gjorde du? 

hier soir ijär såar igår kväll 

samedi matin sammdi matäääää i lördags morse 

tu es en quelle classe? ty ä aaaaan käll klass i vilken klass är du? vilken klass går 
du i? 

je suis en cinquième schö su i aaaaa säääänkjämm jag går i 7:an 

c’est une série sätt yn seri det är en serie 

tourner un film torne ööööö film spela in en film 

quand  kaaaaa när 

faire les devoirs fär lee dövåar göra läxorna 

faire le  ménage fär lö menasch städa 

faire la cuisine fär la kui zinn laga mat 

jouer au football scouee å fott spela fotboll 

j’aime courir schäm korir jag gillar att springa 

nager naschee simma 

je ne suis pas très sport schö nö su i pa trä spår jag är inte så mycket för sport 

tu fais un peu de sport? ty fä öööö pö dö spår sportar du lite? 

un chanteur, une chanteuse ööö schaaantör, yn schaaantöz en sångare, en sångerska 

lire lir läsa 

 

faire=att göra i nutid (presens)  faire i dåtid (har gjort, gjorde) 

je fais jag gör  j’ai fait jag gjorde, jag har gjort 

tu fais du gör  tu as fait du gjorde, du har gjort 

il fait han gör  il a fait han gjorde, han har gjort 

elle fait hon gör  elle a fait hon gjorde, hon har gjort 

on fait vi/man gör  on a fait vi/man gjorde, vi/man har gjort 

nous faisons vi gör  nous avons fait v gjorde, v har gjort 

vous faites ni gör  vous avez fait ni gjorde, ni har gjort 

ils font de gör  ils ont fait de gjorde, de har gjort 
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vad gör du?  
under  
städa  
laga mat  
spela fotboll  
jag gillar att springa  
simma  
jag är inte så mycket för sport  
sportar du lite?  
en sångare, en sångerska  
läsa  
semester, lov  
vad har du gjort, vad gjorde du?  
igår kväll  
i lördags morse  
i vilken klass är du? vilken klass går du i?  
jag går i 7:an  
det är en serie  
spela in en film  
när  
göra läxorna  
 

faire=att göra i nutid (presens)  faire i dåtid (har gjort, gjorde) 

jag gör   jag gjorde, jag har gjort  

du gör   du gjorde, du har gjort  

han gör   han gjorde, han har gjort  

hon gör   hon gjorde, hon har gjort  

vi/man gör   vi/man gjorde, vi/man har gjort  

vi gör   v gjorde, v har gjort  

ni gör   ni gjorde, ni har gjort  

de gör   de gjorde, de har gjort  

 


