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een idee van www.ideacompany.nl

pers. v.n.w.
ik : jag
jij : du
hij : han
zij : hon
wij : vi
jullie : ni
zij : dom

regelmatig werkwoord:
heel simpel, als Engels: 
jag dansar
du dansar
han dansar
vi dansar
ni dansar
dom dansar

vervoeging zijn    hebben
jag är har
du är har
han är har
vi är har
ni är har
dom är har

bijwoorden
nu : nu
straks : strax
bijna : nästan
overal : överallt
ergens : någonstans
nergens : ingenstans
iemand : någon
niemand : ingen
iedereen : alla

meervoud:
plak -or of -ar achter het 
woord

grammatica-regels
De zinsstructuur lijkt op Nederlands: Nu dansar alla.
Het bepaalde lidwoord (de, het) wordt achter het 
zelfstandig naamwoord geplakt, het onbepaalde 
lidwoord (een)  ervoor.

uitspraakregels t.o.v. het Nederlands:
‘v’ is een ‘b’ en de ‘b’ is een ‘v’
´å´ klinkt als een zachte o
´ö´ klinkt als eu
´ä´ klinkt als een e
’j’ klinkt als zje

lidwoorden
een huis: ett hus
het huis: huset

een vrouw: en kvinna
de vrouw: kvinnan
vrouwen: kvinnor
de vrouwen: kvinnorna

huis : hus
tafel : bord
stoel : stol
bed : säng
brood: bröd
water: vatten
wijn : vin
bier : öl
auto : bil
fiets : cyckel
trein : tåg
winkel: affär
stad : stad
dorp   : by

mens : människa
kind : barn
vader : far
moeder : mor
jongen : pojke
meisje : flick
geld : pengar
wereld : världen
liefde : kärlek
vriendschap : vänskap
zorgen : oro
angst : rädsla
blij : glad
boos : arg

aanwijzen
die/dat  : den där /denna
dit/deze : den här / dessa

links : vänster
rechts : höger
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begroeten
hallo : hej
goedemorgen : godmorgon
goedenavond : godkväll
tot ziens : hej då
dank je wel : tack
alsjeblieft : varsågod
sorry : förlåt

“Tack” is zowel alsjeblieft (ja, graag) als 
dankjewel. Gebruik het veel ☺

vragen
Wie? Vem?
Wat? Vad?
Waar? Var?
Wanneer? När?
Hoe? Hur?
Waarom? Varför?

werkwoorden
gaan : gå
komen : kommer
willen : vilja
moeten : skall
durven : våga
lopen : gå
praten : prata
kopen : köpa
betalen : betalar
drinken : dricka
eten : äta
reizen : resa
wonen : bo
werken : arbeta
zorgen : ta hand om
koken : laga mat
slapen : sova
dansen : dansa
zingen : sjunga
schrijven : skriva
luisteren : lyssna

kalender
maandag : måndag
dinsdag : tisdag
woensdag : onsdag
donderdag   : torsdag
vrijdag : fredag
zaterdag : lördag
zondag : söndag
uur : klockan
dag : dag
week : vecka
maand : månad
jaar : år
gisteren : igår
vandaag : idag
morgen : imorgon
altijd : alltid
nooit : aldrig
soms : ibland

ja : ja
nee : nej
graag : tack
goed! : bra

voorzetsels
in : in 
op : på
onder: under
uit : ut
met : med
zonder: utan
tussen: mellan
voor : före
na : efter
achter: bakom
boven: ovan
naast: bredvid
bij : vid
naar : till

bijvoeglijke v.n.w. 
mooi : skön
lekker : härligt, god
warm : varm
koud : kall

tellen
1: ett
2: två
3: tre
4: fyra
5: fem
6: sex
7: sju
8: åtta
9: nio
10: tio

11: elva
12: tolv
13: tretton
14: fjorton
15: femton

16: sexton
17: sjuton
18: arton
19: nitton
20: tjugo

21: tjugoett
30: trettio
40: fyrtio
50: femtio
100: hundra
100: tusen
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Print de pagina’s 1 en 2 en steek het in een mapje. Het is bedoeld als 

handig naslagwerk om, aangevuld met je eigen kennis van taal, er zinnetje 

mee te maken. Let op, niet voor perfectionisten!

Voorbeeldzinnetjes:

Hij komt uit Nederland Han kommer frän Nederländerna

Ik wil graag een witte wijn Jag vilja ett vita vin, tack

Waar is dit treinstation? Var är den här tågstation?

Wij moeten 3 uren praten      Vi skall tre klockan pratar

Morgen gaan we naar Stockholm  Imorgon vi går till Stockholm

De appels liggen op tafel Äpplen är på bord

Maak nu je eigen zinnetjes.

Gebruik daarbij het A4-tje én de woorden die je om je heen ziet, op 

gebouwen, menukaarten, reclameborden, etc.

Schrijf essentiële woorden die je miste op het A4-tje op, die hoor ik graag 

later van je.

Ik wens je een hele fijne vakantie in Zweden!


