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Kapitel 8  Dialoger och ordföljd  

 

  - Hur är det? 

   - Det är toppen! 

 

     
 

 

 
 

 

Att svara om du inte mår 

bra  

Det är sådär. 

Jag mår dåligt 

Jag mår inte bra. 

 

 

Det är inte bra. 

 

SVARA ☺ 

Det är bra! 

Jag mår bra. 

Bra. Själv? 

Det är bra. 

Det är toppen. 

 

 

     

 FRÅGA  ? 

Hur är det? 

Hur mår du? 

Läget? 

Hur är läget? 

Hur står det till? 
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        - God morgon! 

       - God morgon, hur är läget? 

       - Sådär, faktiskt. Det är ganska dåligt.  

         Jag har jätteont i huvudet.     

       - Oj då. Vill du ha en värktablett? 

       - Ja, tack, gärna.  

       -Varsågod. Här är lite vatten också.  

       -Tack, vad snällt. 

 

PÅ JOBBET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ VUXENUTBILDNINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hej, jag heter Anna. 

- Hej! Kalle heter jag. Trevligt att träffas. 

- Detsamma. Vilken kurs går du i? 

- I SAS 1. Och du?  

- Jag går SAS grund. 

- Kul att träffas. Jag måste gå nu. Vi ses! 

- Okej. Vi ses! 
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PERSONALRUMMET 

 

 

 

 

 

 
 

 

PÅ SKOLGÅRDEN 
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- Hej ! 

- Hej! Hur är det? 

- Det är bra. Själv då? 

- Det är bara bra. 

- Vill du ha kaffe? 

- Ja, tack gärna.  
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ÖVA 

1. 

 

 

2. 

- Hej ! 

- Hej! _______________? 

- Det är bra. Själv då? 

- Det _______________. 

- Vill du ha kaffe? 

- Ja, ________________. 

 

Anna: Hej! Jag heter Anna. 

1.Kalle:  

Anna: Trevligt att träffas. 

2. Kalle:  

Anna: Vilken klass går du i? 

3. Kalle: I nian.  

Anna: Jag går i åttan.  

Kalle: Jag måste gå nu. Vi ses! 

4. Anna:   
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3. 

       - God morgon! 

       - God morgon, hur är läget? 

       - ____________, faktiskt. Det är ganska dåligt.  

         Jag har _____________ i huvudet.     

       - _____ då. Vill du ha en ________________? 

       - Ja, tack, _____________.  

 

ORDFÖLJD 1 
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Skriv orden i rätt ordföljd 
Escribir las palabras en el orden correcto. 

Kom ihåg (recuerda): verbet på position 2 

 

heter / jag / Anna .          

__________________________________________________ 

I morgon / jag / ska /  studera. 

__________________________________________________ 

var / Pelle / bor? 

__________________________________________________ 

Peter / Min son / heter. 

__________________________________________________ 

hur /  du / mår? 

 

dåligt /  jag / mår. 

__________________________________________________ 

vad / du / gjorde / igår? 

__________________________________________________ 

jag / i en skola / jobbar. 

__________________________________________________ 

Anna / klockan sju  /  vaknade. 

__________________________________________________ 
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NYA ORD   

  Svenska                            ditt språk             svenska   ditt språk 

 

 

 

SVENSKA A1-DISTANS – HÄFTE VECKA 5   L2 LANGUAGE STUDIO © ALL RIGHTS RESERVED 

Hur är läget Qué tal? Här är  Aquí tiene 

Läget Qué tal? lite vatten aguita 

Hur står det till Qué tal? också también 

Det är toppen! Genial/muy bien! Tack, vad snällt. Gracias, muy 

amable 

Det är sådär. Mas o 

menos/regular 

Vilken kurs En qué curso 

Jag mår dåligt. Estoy mal grund  básico 

Jag mår inte bra. No estoy bien Kul = roligt divertido 

Oj då! Vaya/que pena Jag måste (me) tengo que 

Sådär Mas o menos gå ir 

Jag har ont Me duele nu Ya/ahora 

i huvudet en la cabeza åttan El octavo  

Vill du ha quieres nian El noveno 

En värktablett Una aspirina ganska bastante 

Varsågod Toma/tenga faktiskt En realidad 


