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vad qu'est-ce que 

vad äter du? 
qu'est-ce que tu 
manges? 

vad gör du? qu'est-ce que tu fais? 

vad gillar du? qu'est-ce que tu aimes? 

vad tittar du på? 
qu'est-ce que tu 
regardes? 

vad läser du? qu'est-ce que tu lis? 

är du törstig? tu as soif? 

är du hungrig? tu as faim? 

är du sömnig? tu as sommeil? 

är du trött? tu es fatigué? 

vad heter comment s'appelle 

vilken är din 
favoritsport? 

quel est ton sport 
préféré? 

vilket är ditt 
favoritdjur? 

quel est ton animal 
préféré? 

när är du född? quand es-tu né? 

jag är född den je suis né le 

vad har du gjort? qu'est-ce que tu as fait? 

vem är det? qui est-ce? 

vad är det för väder? quel temps fait-il? 

vad är klockan? quelle heure est-il? 

vad vill du ha? qu'est-ce que tu veux? 

vad letar du efter? 
qu'est-ce que tu 
cherches? 
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vad har du förlorat? 
qu'est-ce que tu as 
perdu? 

vad heter han? comment s'appelle-t-il? 

hur gammal är han? quel âge a-t-il? 

var bor han? il habite où? 

jag är je suis 

du är tu es 

han är il est 

hon är elle est 

vi är nous sommes 

ni är vous êtes 

de är ils sont 

jag har j'ai 

du har tu as 

han har il a 

hon har elle a 

vi har nous avons 

ni har vous avez 

de har ils ont 
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