
DIALOGUE AVEC LES VERBES 1 

 
 pouvoir=kunna i presens pouvoir=kunna i conditionnel pouvoir=kunna i passé composé 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. vad kan vi göra? 

2. jag skulle kunna gå ut i kväll 

3. han kunde inte stoppa tjuven 

4. skulle ni kunna ringa polisen? 

5. kunde de åka på semester? 

6. vi skulle kunna åka till Oslo i helgen 

7. de kommer inte att hinna till bussen 

8. kan ni hjälpa mig? 

9. skulle ni kunna hjälpa mig? 

10. ni kan inte göra någonting 

11. vi kunde inte hitta en taxi åt den berusade mannen 

12. du kan inte förstå min situation 

13. jag kan hjälpa dig 

14. hon kunde inte förstå 

15. kan du titta i min väska? 

16. vi kommer att kunna sluta klockan 04.00 

17. polisen kunde lösa konflikten 

18. mannen kunde inte gå själv 

19. skulle du kunna ta min mobil? 

20. ni kommer att kunna vinna matchen 

 

 

 

 

 



DIALOGUE AVEC LES VERBES 2 

 
 voir=se i presens voir=se i futur voir=se i passé composé 
    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

1. vad ser du? 

2. jag såg ingenting 

3. hon kommer att se bättre med glasögon 

4. vad såg ni? 

5. vi får se 

6. han skulle göra sina läxor om han....... 

7. vad såg ni för film? 

8. de skulle se den nya Bondfilmen 

9. ser ni haren därborta? 

10. ni skall se att det blir varmt i morgon! 

11. de har sett något 

12. såg ni tjuven? 

13. med glasögon skulle jag se allt 

14. jag blev ledsen när jag såg den fulla mannen 

15. vi får se på torsdag 

16. såg ni vad som hände? 

17. vad såg hon? 

18. han ser dåligt 

19. de ser spöken 

20. man kommer att se att du är berusad 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGUE AVEC LES VERBES 3 
 vouloir=vilja i presens vouloir=vilja i conditionnel vouloir=vilja i passé composé 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. jag skulle vilja ha en hallonglass 

2. hon kommer inte att vilja det 

3. jag vill inte förstå verben 

4. de ville hjälpa den stackars mannen 

5. skulle du vilja vara rik? 

6. de kommer inte att vilja gå ut i kväll 

7. de vill inte göra någonting 

8. vad vill du? 

9. skulle ni vilja ge mig matsedeln? 

10. ville du stanna hemma i helgen? 

11. vi skulle vilja prata med er 

12. vill ni jobba med oss? 

13. ingen taxi ville ta den berusade kvinnan 

14. de skulle inte vilja vara i ert ställe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGUE AVEC LES VERBES 1; niveau 2b 

 
 boire=dricka i conditionnel boire=dricka i présent boire=dricka i passé composé 

    

je  je je 

tu  tu tu 

il  il il 

nous  nous nous 

vous  vous vous 

ils  ils ils 

 

 

1. drack du allt? 

2. de dricker bara jordgubbssaft 

3. hon kommer aldrig att dricka vin 

4. vad drack ni i lördags? 

5. mina föräldrar dricker ofta mjölk 

6. skulle du dricka ett glas vodka med Putin? 

7. varför dricker svenskarna så mycket? 

8. många hade druckit för mycket i fredags kväll 

9. mina barn kommer aldrig att dricka alkohol 

10. varför drack du så mycket? 

11. vi skulle gärna dricka något sött 

12. fransmän dricker mer och mer rödvin 

13. hon hade druckit hela flaskan själv 

14. nu skall jag aldrig dricka mer 

15. vad drack ni till maten? 

16. vi dricker sällan under veckan 

17. Herr Gustafsson, drick inte så mycket! 

18. om ni dricker 1 glas mjölk, skall vi dricka 1 glas saft 

19. hur mycket har ni druckit? 

20. han kommer att dricka hela sitt liv 

21. jag är så törstig att jag skulle dricka vad som helst 

 


