
dialogueverbesn4a 

vetat druckit sett gått, mått kommit velat tagit kunnat 

        

 

1. vad drack ni på Julias fest? 

2. vi drack hallonsaft 

3. säg ni August på Julias födelsedagsfest? 

4. nej, han kom inte 

5. han tog inte rätt buss 

6. Louie gick inte heller på festen 

7. och Alex visste inte att det var fest hos Julia 

8. Otto kunde inte komma 

9. men Iris och Astrid kunde komma 

10. och de kom! 

11. Stefan kom inte, han var inte bjuden 

12. men han ville inte komma 

13. Julia fick många presenter 

14. såg du filmen i lördags? 

15. nej, jag gick inte på bio 

16. skriv i han/hon-form: 

ska bli skulle ha ska göra skulle må skulle komma ska ta skulle kunna ska se 

        

 

17. alla kommer att komma på Lovisas födelsedagsfest 

18. då skall vi dricka jordgubbssaft 

19. ni skall se, det kommer att bli en fantastisk fest 

20. Lovisa kommer att ta en DJ för musiken 

21. ingen kommer att sova den natten 

22. alla kommer att festa 

23. det skulle vara roligt om Stefan kunde (imp) komma också 

24. då skulle han få se hur hans elever festar på helgerna 

25. tror ni att han skulle vilja komma? 

26. han skulle bara dricka vatten 

27. och han skulle säga åt eleverna att sluta festa 

28. det skulle inte vara en rolig fest 

29. däremot skulle Agnes sätta stämning på festen (mettre de l’ambiance) 

30. men vem skall städa efter festen? 

31. Yasmin kommer inte att vilja diska 

32. Gabriella skulle kanske vilja städa? 

33. Sigrid skulle gärna laga mat 

34. men Lovisa har sagt att alla skall laga mat tillsammans 

35. Jonathan skall sätta på sig sin nya kostym 

36. och Lykke och Ina kommer att veta hur man dansar zumba 

37. Ida skulle komma men tyvärr har hon inte tid 

38. Viktor, skall du komma på Lovisas fest? 

39. Tina ville inte komma eftersom hon har varit sjuk, men hon kommer att må bättre i slutet av veckan så hon 

kommer att komma 

40. Emelie hade inte tid att komma på Julias fest men hon kommer att springa till Lovisas fest 

41. Elsa kommer att ta på sig sin nya klänning och hon kommer att vara festens sångerska 

42. Lovisa skulle vara festens värdinna men hon ville att Yasmin skulle vara det i hennes ställe 

43. det kommer att bli en storslagen fest 

44. det kommer att finnas att äta och att dricka 


