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prénom.........................................résultat......................sur 100% 
 
 
vad gör du pc 

jag städade, jag har städat  

jag spelade fotboll, jag har spelat fotboll  

vad gjorde ni, vad har ni gjort?  

vi åt på restaurant, vi har ätit på restaurant  

vi spelade basket, vi har spelat basket  

vi tittade på en film, vi har tittat på en film   

vad gjorde du i fredags, vad har du gjort i fredags?  

vad gör du?  

jag lagar mat  

jag bäddar  

jag tittar på teve  

jag tittade på teve, jag har tittat på teve  

jag gjorde mina läxor, jag har gjort mina läxor  

jag shoppade, jag har shoppat  

jag städar  

jag spelar fotboll  

vad har gjorde du, vad har du gjort?  

jag lagade mat, jag har lagat mat  

jag bäddade, jag har bäddat  

 

 
 



bavardage1;  
rolig jag har inte lust att 

alltid glad jag vill (ha) 

hela tiden jag är allergisk mot 

detta, det, det här jag har ont i halsen 

jag har ont i magen vill du (ha).... ? 

trött jag är sjuk 

som aktivitet därför att 

snygga kläder jag lyckades med matteprovet 

mycket pengar jag är törstig 

diska min hund är död 

förvånad jag har för mycket arbete 

i helgen jag har förlorat matchen 

filmen var värdelös jag har lust att 

det är för farligt nej, jag kan inte därför att 

det är värdelöst jag måste 

det är tråkigt att göra det 

det är löjligt jag vann i tennis 

det är för dumt dumt jag missade bussen 

det är mycket varmt jag har träffat mina kompisar 

det är sk-tjobbigt jag skulle vilja ha 

det regnar mycket orolig 

det är för svårt/hårt jag har inte tid att 

jag har ont jag har avsky för 



det är idiotiskt jag har inte sovit 

sport page 20; jag är hungrig 

städa titta på teve 

kär i  mig (f) kär i mig (m) 

festa min kärlek, min älskling 

vara din kompis bädda 

generös nöjd, glad 

vackert leende ledsen 

en söt hund mycket snäll 

en snygg bror miin bästa killkompis 

ett vackert förnamn det är kallt 

därfförr att du har fantastisk 

storslagen gullig 

äta en pizza en snygg syster 

jag vann på lotto, jag har vunnit därför att du är 

sjuk min bästa tjejkompis 

ge dig en puss nej, jag vill inte därför att 

bjuda dig på min födelsedag betyg 

min idol i lördags 

alltid på bra humör irriterad 

jag vill inte lycklig 

göra läxorna i full form 

arbeta jag har sportat, jag sportade 

laga mat klättra 



i morse sjunga en sång 

jag måste jobba en beundransvärd person 

vackert hår olycklig 

i magen passa min lillebror 

utmattad humor 

nu i foten 

vattten spela kort 

igår kväll gå på bio 

i huvudet den här filmen 

i natt mycket vacker 

igår spela badminton 

det är inte kul gå på teater 

idag jag är 

alltid, fortfarande chockad 

arg en liten mun 

irriterad bra ideer 

jag gillar inte ge dig en present 

jag har ätit för mycket godis göra detta 

jag avskyr jag skall 

jag spelade basket rida 

jag har ont i foten jag är rädd för  

jag har sovit dåligt  
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var handlar ni?  

när städar ni?  

tjurar du?  

vad har hon gjort?  

han diskade (“har diskat”) i måndags  

vad vill du göra?  

vad gjorde ni i lördags? (”har gjort”)  

bädda  

laga mat  

vad gjorde du igår (“har gjort”)  

jag har städat  

han har inte diskat  

vad har ni för arbete?  

det gör ingenting  

städa  

gör som du vill  

kan jag göra något för er?  

jag har inte gjort någonting  



vad gör ni?  

vad gör du?  

diska  

handla  

jag gör ingenting  

tvätta  

har ni sportat?  

tjura (göra huvudet)  

vad gör du i livet? vardagligt  

jag har inte lagat mat  

de gör gott arbete  

vi lagar mat tillsammans  

vi har gjort en stor resa  

vad gör han?  

gör som hos dig  

har du inte städat?  

lagade du mat i går? (”har lagat mat”)  

sporta  

jag sportar varje dag  

vad gör ni i livet? (vilket yrke har ni?)  

 

tableau discussion 

säg att du äter godis  

säg till Stefan att han har en fläck (tache) på sin skjorta  



vilka är ändelserna i presens av -erverb?  

säg att du inte är trött  

fråga om kompisen gillar sport  

säg att du mår mycket bra och att du älskar skolan!  

fråga vad kompisen gjorde i lördags  

säg att du äter mycket grönsaker  

säg att du diskade igår kväll  

fråga vilken sport kompisen gillar  

säg att du inte äter mycket godis för det är farligt  

fråga vilken som är kompisens favoritglass  

fråga om kompisen vill komma till dig på lördag  

när är din födelsedag?  

fråga vilken musik kompisen gillar  

säg att du diskar  

fråga Stefan om du får sjunga en fransk sång för klassen  

berätta något om Paris !  
 
 
 

säg att du är ledsen för att det regnar  

berätta något om Sverige!  
 
 
 
 

berätta något om ”Plus Belle La Vie”!  
 
 
 

säg att du inte hittar din nyckel  

säg att du tittade på en film i söndags  

säg « en rutig blus och en randig skjorta »  



fråga vad kompisen äter  

fråga om kompisen föredrar te eller kaffe, varför?  

traduisez : jag går på bio  

fråga Stefan om du får gå på toaletten  

säg att du är trött för att du tittade på en film igår  

fråga vilken smak det finns på glassarna  

traduisez : jag gillar romantiska filmer  

säg att du avskyr politik  

fråga vad kompisen åt i helgen  

fråga vad kompisen gjorde i fredags kväll  

fråga vad en stor glass med vispgrädde kostar  

fråga om kompisen gillar svenska  

säg att du vill sova!  

berätta vad som händer i skolan i veckan ; prov eller läxor  
 
 
 
 
 

fråga om kompisen gjorde läxorna igår kväll  

böj ”venir” i presens !  
 
 
 

säg att du städar  

vilken är din favoritfärg och varför?  

böj verbet ”vara” i presens!  
 
 
 

 

 


