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Cecilia och Boris träffas utanför affären 
 
Cecilia:  Hej Boris! Länge sen sist! Hur går det? Trivs du här i stan? 
Boris:  Hejsan! Tack, det går bra. Jag trivs ganska bra nu. Hur mår du själv? 
Cecilia:  Jag är lite förkyld, men annars är det bra. Hur går det på det nya jobbet? 
Boris: Jo, det går ganska bra, men jag saknar mina gamla vänner. 
Cecilia: Ja, det förstår jag. Var bor ni nu? 
Boris: Vi bor på Bäckvägen. Kom och hälsa på! 
Cecilia: Tack, gärna. Ring mig och säg när det passar! 
Boris: Ja, jag ringer. Du är alltid välkommen!  
Cecilia: Oj, där är min man. Han väntar på mig. Jag måste gå nu! 
Boris: Ja, jag har också bråttom. Affären stänger strax. 
Cecilia: Hej då! Vi syns! 
Boris: Ha det så bra. Hej då! 
 
 
Ordlista: 
träffas, träffades ________________________  ringer, ringde _____________________  
utanför # inne i  _________________________  mig _____________________________ 
en affär, affärer _________________________  säg (till mig)! _____________________ 
länge sen (länge sedan) ___________________ men ____________________________ 
Sist ________________________________  när _____________________________ 
trivs, trivdes ________________________  Passar, passade __________________ 
ganska __________________________   alltid ____________________________ 
nu ________________________________  välkommen ______________________ 
själv ____________________________   där _____________________________ 
förkyld _____________________________  en man, män _____________________ 
annars _____________________________  Väntar, väntade ___________________ 
ett jobb, jobb  _______________________   måste ___________________________ 
saknar, saknade _____________________  går, gick _________________________ 
min, mitt, mina ______________________   också ______________________  
gammal ____________________________  bråttom _________________________  
en vän, vänner _______________________  stänger, stängde __________________ 
förstår, förstod _______________________  Strax ___________________________  
bor, bodde __________________________   syns, syntes ______________________ 
kommer, kom ________________________  
hälsar på, hälsade på _________________     
gärna _______________________________  
 
Lite uttryck 
 
 
Hur går det?  Tack, bra 
Hur är det?   Tack, sådär 
Hur mår du?  Tack, inget vidare 
Hur trivs du här? 
 
 
 
 
 
  

 
Vi ses!  Vi syns! 
Ha det så bra! Sköt om dig! 
Vi hörs!  Hör av dig! 
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Possessivt pronomen 
 

 en ett många 
jag min mitt mina 
du din ditt dina 
han hans hans hans 
hon hennes hennes hennes 
den, det dess dess dess 
vi vår vårt våra 
ni er ert era 
de deras deras deras 

 
 
 
Ex.  Jag har en penna. Det är min penna. 
 Jag har ett gummi. Det är mitt gummi. 
 Jag har två pennor och tre gummin. Det är mina pennor och gummin. 
 
 Du har en fru. Det är din fru. 
 Du har ett barn, Vad heter ditt barn? 
 Du har många syskon. Var bor dina syskon? 
  
 Hon har en man. Hennes man heter Olav. 
 Hon  köper ett skåp. Hennes skåp kostar mycket. 
 Hon har tre stolar. Hennes stolar står i köket. 
 
 Jag och min syster har en bil. Vår bil är röd. 
 Vi har ett hus. Vårt hus finns i Larsmo. 
 Vi har tre cyklar. Våra cyklar står där. 
 
 De har en flicka. Deras flicka heter Cecilia. 
 Ivan och Antonia har en flicka. Deras flicka heter Cecilia. 
 Ivan och Antonia har två flickor. Deras flickor heter Cecilia och Sara. 
 
 
 


