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Kortsvar 

 

Ja, det    . 

Nej, det    inte. 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Är Edit skådespelare? Ja, det är hon.  

Är Edit busschaufför? Nej, det är hon inte. 

Är Jens Amandas bror? Ja, det är han.  

Är Jens gift? Nej, det är han inte. 

Är du i skolan nu? Ja, det är jag 

Är du hemma nu? Nej, det är jag inte. 

Har Jens och Amanda en mormor? Ja, det har de.  

Har Jens och Amanda en hund? Nej, det har de inte. 

Kan du och din vän spela piano? Ja det kan vi. 

Kan du och din vän hjälpa mig? Nej, det kan vi inte. 

Måste ni sluta klockan två? Ja, det måste vi. Måste ni gå hem på morgonen? 

Nej, måste vi inte. 

Blir man myndig när man är 18 år? Ja, det blir man.  

Blir man pensionär när man är 18 år? Nej, det blir man inte. 

 

  

är  

har 

behöver 

blir 

brukar 

borde 

bör 

får 

kan 

måste 

a 

vill 

jag 

du 

han 

hon 

den 

det 

vi 

ni 

de 

man 



Kortsvar - FACIT 

Nivå A.1. 

© 2014-2015 Närpes stad, Kust-Österbottens samkommun K5 och Annika Makarevitch   

www.sfif.fi 

 

2 

 

Alla andra verb svarar man med gör 

Läser Edit tidningen på morgonen? Ja, det gör hon. / Nej, det gör hon inte.  

Talar du ryska? Ja, det gör jag. / Nej, det gör jag inte 

Bor du i Iran? Ja, det gör jag. / Nej, det gör jag inte. 

Förstår ni? Ja, det gör vi. / Nej, det gör vi inte. 

Sover katten? Ja, det gör den. / Nej, det gör den inte 

Kommer Amanda och Jens för sent till skolan? Ja, det gör de. / Nej, det gör 

de inte.  

 

Svara på frågorna!  

Tänk på att om det finns är eller har i frågan så ska du svara med är eller har, 

om det är ett annat verb i frågan ska du svara med gör. 

Ex. Är du i skolan? Ja, det är jag Läser du svenska i skolan? Ja, det gör jag. 

 

Är du från Vietnam? Ja, det är jag. /Nej, det är jag inte. 

Kommer du från Vietnam? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Är du ledsen idag? Ja, det är jag. /Nej, det är jag inte. 

Sover du nu? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Heter du Edit? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Går du hem klockan fyra? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Bor du i Finland? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Talar du svenska? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Tycker du om fisk? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Läser du mycket? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Har du paus nu? Ja, det har jag. /Nej, det har jag inte. 

Dansar du på kvällen? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Dricker du kaffe på morgonen? Ja, det gör jag. /Nej, det gör jag inte. 

Har du barn? Ja, det har jag. /Nej, det har jag inte. 
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Cyklar du till skolan? _________________________________________ 

Är du arg nu? __________________________________________ 

Har du mycket pengar? __________________________________________ 

Vaknar du tidigt på morgonen? __________________________________________ 

Tycker du om att studera svenska?

 __________________________________________ 

Trivs du i Finland? __________________________________________ 

Älskar du vintern? __________________________________________ 

Slutar du skriva nu? __________________________________________ 

 


