
dialoguec4verbes 

1. vad gör ni? 

2. jag läser en bok och min syster lagar mat och vad gör ni? 

3. vi städar 

4. vill ni komma till oss i kväll? 

5. jag vet inte om vi kan 

6. vill ni inte komma? 

7. jo, men jag springer i skogen varje kväll och min syster gör 

sina läxor 

8. alltså, ni kommer inte? 

9. nej, jag tror inte det 

10. om du vill går vi ut på restaurang 

11. ja, kanske, jag säger inte nej 

12. vi går på restaurang ofta 

13. min syster säger att hennes bästa kompisar går på restaurang varje dag 

14. vår lärare går på bio varje fredag 

15. går ni på bio ofta? 

16. nej, vi går på bio ibland 

17. vad säger ni om att dricka ett glas på baren? 

18. jag dricker gärna ett glas vatten 

19. och vi dricker ett glas mjölk 

20. vad dricker dina grannar? 

21. de dricker alltid saft 

22. känner ni till den nya restaurangen bakom stationen? 

23. nej, är den bra? 

24. den är fantastisk 

25. vad gör dina bröder just nu? 

26. de sover för de är trötta 

27. kommer de på min fest nästa vecka? 

28. de säger att de vill komma men de vet inte om de har tid 

29. har du tid att komma? 

30. nej, tyvärr, vi åker till Berlin på onsdag 

31. synd, jag åker till Oslo på fredag 

32. ser ni huset därborta? 

33. ja, jag ser det 

34. det är vårt nya hus! 

35. min lärare kommer från Västerås 

36. varifrån kommer ni? 

37. vi kommer från Kiruna 

38. var lägger du din mobil på natten? 

39. jag lägger mobilen bredvid sängen 

40. böj verbet ”kunna” i presens 

41. böj verbet ”se” i presens 

42. böj verbet ”komma” i presens 

43. böj verbet ”veta” i presens 

44. böj verbet ”ta” i presens 

45. böj verbet ”gå ut” i presens 

46. böj verbet ”sova” i presens  

47. böj verbet ”tro” i presens 

 


