
DIALOGUE NIVEAU 2a; frisör=coiffeur; klippning=coupe 

 

 hälsa på varandra  hälsa på varandra 

 fråga hur ni mår  fråga hur ni mår 

 säg något om vädret  säg något om vädret 

 fråga hur mycket klockan är  svara på frågan om klockan  

 säg att du har ont i a) huvudet b) magen  säg att du har ont i a) ryggen b) foten 

 säg att du ska till frisören i eftermiddag  säg att du ska på stan i eftermiddag 

 fråga kompisen om han/hon känner till en 

frisör i närheten 

 tala om var det finns en frisör i närheten 

 fråga hur mycket en klippning kostar  säg vad du tror en klippning kostar 

 fråga om det är öppet idag  säg att det vet du inte 

 tala om var den bästa pizzerian finns i stan  fråga om kompisen känner till en bra pizzeria i 

stan 

 svara hur mycket en pizza kostar  fråga kompisen vad en pizza kostar 

 säg att det är stängt idag  fråga om det är öppet idag 

 fråga vad det är för datum  svara vilket datum det är 

 svara vilken dag det är  fråga vilken dag det är 

 fråga varandra vad ni gillar att göra  fråga varandra vad ni gillar att göra 

 fråga vad kompisens pappa heter  fråga vad kompisens mamma heter 

 fråga vad kompisens pappa har för yrke  fråga vad kompisens mamma har för yrke 

 föreslå att ni går och fikar  föreslå att ni går och fikar 

 beställ något att dricka och att äta  du får leka kypare en stund 

 fråga varandra vad ni gör i kväll  nu är du kompis igen; fråga varandra vad ni 

gör i kväll 

 säg vad du skall göra i kväll  säg vad du skall göra i kväll 

 be kompisen tala långsammare  be kompisen gå långsammare 

 fråga varandra om ni har varit i Frankrike, 

Finland eller Italien 

 fråga varandra om ni har varit i Frankrike, 

Finland eller Italien 

 fråga varandra var ni bor nu  fråga varandra var ni bor nu 

 säg att du är förlovad och att du bor i förorten  säg att du är ogift och att du bor i centrum 

 säg att du inte har tid  föreslå att ni går på bio i kväll 

 fråga om kompisen känner Didier  fråga om kompisen känner Agnès 

 säg att nu måste du gå, du är redan försenad  avslutningsfraser 

 


