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Huvudsatser 

Huvudsatser är svenskans grundstenar. I en huvudsats kan man ändra  

placeringen av satsdelarna. På så sätt kan man betona en satsdel eller  

bilda olika typer av huvudsatser, såsom påstående och fråga.  

Subjektet och det första verbet står alltid tillsammans i en huvudsats.  

 

Huvudsatser:  

o Kan stå ensam som en mening 

o Kan bindas ihop med andra huvudsatser med konjunktion 
     (och, men, för, så) 

o Har verb på plats 2 

 

Rak ordföljd har ordningen subjekt + verb 1. 

MariaMariaMariaMaria    läserläserläserläser boken på biblioteket. 

Jag gårJag gårJag gårJag går till jobbet klockan nio. 

Omvänd ordföljd har ordningen verb 1 + subjekt. 

På biblioteket läserläserläserläser    Maria Maria Maria Maria boken. 

Klockan nio går jaggår jaggår jaggår jag till jobbet. 

I affären handlar Marihandlar Marihandlar Marihandlar Mariaaaa mat. 

På kvällen diskar jag.diskar jag.diskar jag.diskar jag.    
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Skriv meningar med rak ordföljd: 

Maria frukost äter klockan nio     Maria äter frukost klockan nio. 

bil Adnan till stan kör     

tvättar idag Karin lakan     

åker till skolan pojken buss     

diskar glas på kvällen jag     

Samira klockan tre dansar     

På golvet mjölk dricker katten     

    

Skriv meningar med omvänd ordföljd. Börja med plats eller 

tid. 

Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:      Mustafa väntar på tåget klockan tio.klockan tio.klockan tio.klockan tio.    

  Klockan tioKlockan tioKlockan tioKlockan tio väntar Mustafa på tåget. 

Dalia tvättar och stryker på kvällen.      

Erik är på konsert på lördag.     ________ 

Mina koppar står i skåpet.       

Anna hämtar Oscar klockan fem.      

Barnen spelar fotboll utanför skolan.      

De städar lägenheten idag.       
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Yusefs dag  

 

Skriv meningar med omvänd ordföljd. Börja med orden som har fet stil 

(tid eller plats). Glöm inte stor bokstav och punkt. 

 

sover Yusef på morgonenpå morgonenpå morgonenpå morgonen     På morgonen sover Yusef. 

frukost han klockan nioklockan nioklockan nioklockan nio äter       

läser tidningen sedan sedan sedan sedan han       

på biblioteketpå biblioteketpå biblioteketpå biblioteket ekonomi läser Yusef      

        

äter klockan tolvklockan tolvklockan tolvklockan tolv han lunch       

        

slutar studera han på eftermiddagenpå eftermiddagenpå eftermiddagenpå eftermiddagen      

        

Sara klockanklockanklockanklockan    fyrafyrafyrafyra han hämtar       

        

de affären till sedansedansedansedan går       

klockan halv sexklockan halv sexklockan halv sexklockan halv sex hem Dalia kommer      

        

familjen middag lagar i köketi köketi köketi köket       

        

med Yusef sedansedansedansedan leker barnen     

        

somnar han i soffan klockan tioklockan tioklockan tioklockan tio                            
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Nekande satser 

I nekande huvudsatser placeras ordet inte efter verbet: 

SubjektSubjektSubjektSubjekt        VerbVerbVerbVerb        InteInteInteInte    

Erik  sover. 

Erik  sover  inte. 

Mamma  tycker   om vintern 

Mamma  tycker  inte om vintern. 

Dania  är   i skolan. 

Dania  är  inte i skolan.  

 

Skriv sex meningar. Välj bland orden i varje spalt: 

 

     Jag  tycker   i telefon 

     Hon   pratar   till jobbet 

     Abdi  läser   svenska 

     Vi  går   huset 

     De  städar   om grönsaker  

  Lars och Marie    mejl  

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

     inte 
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Att binda ihop satser 

 

En mening med två huvudsatser: 
 
Du tvättar kläder, och sedan stryker jag.  
 

Vad händer om man tar bort ”och”? Då måste vi sätta punkt 

mellan satserna. Det blir då två meningar:  

 
Du tvättar kläder /och/ sedan stryker jag. 

Du tvättar kläder /. / Sedan stryker jag. 

Du tvättar kläder. Sedan stryker jag.  
 

ochochochoch = konjunktion som binder ihop satser. 

 

Konjunktioner 

Samordnande konjunktioner binder ihop satser och satsdelar: 
 

 
och        ”plus” (tillägg) för        orsak men       motsättning 

eller        alternativ  så        konsekvens utan       motsats 

 
Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:     

 

Jag äter frukost och läser tidningen. Erik vill gå på bio eller fika.  

Sofia är hungrig, så hon äter lunch. Det är vår, men det snöar.   

Jag måste plugga, för jag har prov.  Faisa dricker aldrig kaffe, 
    utan bara te. 
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Skriv konjunktionerna där de passar in:  

 
Konserten var dålig, ______ jag gick hem. 

Erik kommer inte ikväll, _______ han arbetar. 

Mina nycklar ligger i jackan _______ i väskan.  

Eva läser en bok ______ lyssnar på nyheterna. 

Jag var sjuk igår, _______  jag stannade hemma.  

Feysal åker inte buss till jobbet, ______ bara bil.  

Daniel har ingen lägenhet, _______ han är glad ändå. 

Adnan köpte en blå tröja _______ ett par svarta skor. 

Jag behöver en ny dator, _______ jag har inga pengar. 

Gabriel äter inte frukost, _______  bara lunch och middag.  

Sofia dricker inte mineralvatten, _______ hon älskar juice. 

Maria pluggar hela helgen ______ hon har prov nästa vecka. 

Abdi cyklar _______ eller springer i skogen efter jobbet.  

 

Ordföljd i huvudsatser. Att identifiera fler satsdelar. 

Rak ordföljd: 

subjektsubjektsubjektsubjekt    verb 1verb 1verb 1verb 1    satsadverbialsatsadverbialsatsadverbialsatsadverbial    verb 2verb 2verb 2verb 2    objektobjektobjektobjekt    platsplatsplatsplats    tidtidtidtid    

Jag kan inte  läsa svenska hemma på helgerna. 

 

Omvänd ordföljd: 

XXXX    verb 1verb 1verb 1verb 1    subjektsubjektsubjektsubjekt    satasadverbialsatasadverbialsatasadverbialsatasadverbial    Verb 2Verb 2Verb 2Verb 2    objektobjektobjektobjekt    pppplats/tidlats/tidlats/tidlats/tid    

På helgerna kan jag inte  läsa svenska hemma. 
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Bisatser 

 
En bisats är en satsdel eller en bestämning till en satsdel. En bisats kan 
inte stå ensam utan måste kopplas ihop med andra satsdelar. Ett sätt 
att identifiera bisatser är att visa på bisatsinledarna. De är små ord som 
inleder bisatser och det finns många av dem. Här är några: 

   

om  Jag vill bada om solen skiner imorgon. 

medan  Jag kan rosta bröd medan du duschar. 

innan  Nora gör sig i ordning innan hon träffar sin pojkvän.  

eftersom  Sofia stannade hemma eftersom hon var sjuk. 

att  Jag hörde att du fick en ny lägenhet i stan.  

trots att  Sara tar en promenad trots att det regnar. 

därför att  Anna är glad därför att hennes barn städar. 

för att   Jag tränar mycket för att jag vill må bra. 

där  Karin bor i en stad där det finns många studenter. 

som  Jag har en katt som heter Pinglan.  

när  Maria kunde läsa när hon var fem år.  

tills  Mustafa väntade tills Halima kom. 

hur  Sjuksköterskan frågar hur Faisa mår.  

var  Jag vet inte var restaurangen ligger. 

varför  Erik undrade varför det låg kakor i kylen.   

vem  Ser du vem som kommer? 

 
De fyra sista orden i listan är också frågeord.  
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Mer om bisatser 
 

En bisats är inte en komplett mening. Den måste stå tillsammans med  
en huvudsats. Hur vet man att en bisats är en bisats? Jo, finns det  
bisatsinledare följt av subjekt och verb så är det en bisats. Efter  
bisatsinledaren har man rak ordföljd. 

 

Skriv bisatsens satsdelar i rätt ordning:  

Jag tror att         filmen är bra.         (bra, filmen, är) 

Vet du hur ____________________ (gör, man, sockerkaka) 

Johan sjunger för att ____________________ (förälskad, är, han) 

Jan läser mejl medan ____________________ (kläder, han, stryker) 

Eva måste ta ett lån innan ____________________(hus, köpa, kan, hon) 

Abdi är glad eftersom ____________________ (en kram, han, har, fått) 

Samir går till jobbet trots att ____________________ (helg, är, det) 

Erik vet inte varför ____________________ (tomater, hans, växer, inte) 

Anna är nöjd därför att __________________ (hon, fått, har, lön, högre) 

Adnan ska byta bil om ____________________ (på tipset, vinner, han) 

Sofia väntar tills ______________________ (soligt, väder, det, blir) 

Vet du vem  ____________________ (ikväll, Nora, på caféet, ska, träffa) 

Jag undrar när ____________________ (blir klar, Ida, med, studierna)  

Ordföljd i bisatser 

 bisatsinledarebisatsinledarebisatsinledarebisatsinledare    subjektsubjektsubjektsubjekt    satsadverbialsatsadverbialsatsadverbialsatsadverbial    verb 1verb 1verb 1verb 1    objektobjektobjektobjekt    adverbialadverbialadverbialadverbial    

Jag går  om  jag inte får maten nu. 
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Satsadverbialet och dess plats 

Inte är det vanligaste satsadverbialet, men det finns många fler. Här är 
en lista över några av våra vanligaste satsadverbial:  

 
    inte sällan ju äntligen 
alltid aldrig bara egentligen 
ofta kanske tyvärr verkligen 
ibland nog väl troligen 

    

Regler: Regler: Regler: Regler:     

o I huvudsats kommer satsadverbial efter subjekt och verb 1. 

o I bisats kommer satsadverbial före verb 1. 

Sätt in ett lämpligt satsadverbial i de kursiverade 

huvudsatserna. Se exempel:  

 
1. Feysal kom inte till jobbet igår. Han är sjuk.     Han är nog sjuk.  

2. Det är trångt i affärerna på lördagar. Jag handlar på helgerna. 

_________________________________________________________ 

3. Jag har köpt ett hus vid havet. Nu ska jag flytta från stan. 

__________________________________________________________ 

4. Mustafa älskar sommaren. Han badar i havet när han har semester.   

__________________________________________________________ 

5. Det går dåligt för Peters restaurang. Han måste stänga. 

__________________________________________________________ 

6. Jag pratade med en tjej under hela bussresan. Hon var trevlig. 

_________________________________________________________ 
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Att bygga bisatser 

Bisatser fungerar inte  som huvudsatser. För att kunna få till rätt 
ordföljd behöver man först identifiera bisatsen och sedan veta hur 
bisatsen är uppbyggd.  

 

Det man behöver veta om bisatser är: 
 

° Bisatsen kan inte stå ensam 

° Bisatsen är en del av en större sats 

° Bisatsen börjar med bisatsinledare 

° I bisats kommer satsadverbial (t.ex. inte) före verb 

° Bisatsen har alltid samma ordföljd 

 

Avsluta meningarna med bisatser: 

Jag är lycklig eftersom      

Jag älskar dig för att      

Vi kan gifta oss om       

Vi kan förlova oss innan      

Jag kan planera bröllopet när      

Min farfar är utomlands, vilket     

Min pappa frågar hur      

Magnus undrar varför      

Jag är så arg därför att      

Vi flyttar trots att       

Jag väntar tills        
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Frågor  

Vad gäller ordföljden för frågor detta att tänka på: 

° Efter frågeord kommer verb 

° Om det inte finns frågeord börjar man med verbet 

   

Frågeord   Exempel 

Vad    Vad heter du? 

Var  = på vilken plats?  Var bor Sofia? 

Vem  = vilken person?  Vem lagar mat idag? 

När  = vid vilken tidpunkt?  När börjar skolan? 

Hur  = på vilket sätt?  Hur mår din bror? 

Vart  = till vilken plats?  Vart går den här bussen?  

Varför  = av vilken anledning?  Varför springer katten? 

Varifrån    = från vilken plats?  Varifrån kommer din kompis? 

 

Var eller vart?   Titta på exemplen: 
 

Var är din cykel?  Vart ska du cykla? 

Var ligger skolan?  Vart ska du gå efter skolan? 
 

  Ibland använder vi vart fel:   Vart är skolan? Vart är min väska? 



212 

 

Frågor med frågeord 

 
Titta på bilderna. Vad gör Sofia idag?  Dra streck till rätt svar: 

 

 

 

 

                                 

 

 

1. Var är Sofia idag?   Hon dansar tango.  

2. När dricker hon kaffe?  Hon fikar med Anna. 

3. Vem fikar hon med?  På jobbet.  

4. När jobbar Sofia?   På förmiddagen.  

5. Vad gör hon på eftermiddagen? Med sin lärare.  

6. Vem dansar hon med?  Klockan 13.   

 

Skriv frågor med rätt ordföljd: 

du  ?  heter  vad   Vad heter du? 

gör  du  vad  klockan  8.00  ?      

när  äter ? middag  du      

tvättar  du  ?  när         

pratar  ?   vem  du  med      

var  du  handlar  ?  mat      

kommer  ?  varifrån  kompis  din     

?  hon  mår  hur       

   

kl. 10.00 kl. 13.00 kl. 16.00 
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Skriv frågeord: 

 

________ ligger min mobil?   I köket. 

________ ska du gå efter skolan? Hem. 

________ äter du frukost?  Klockan åtta. 

________ finns kaffet?  I skåpet. 

________ kommer äpplena?  Från Sverige. 

________ pratar du med?  Min granne. 

________ börjar skolan?  Klockan nio. 

________ heter du i efternamn? Lindberg. 

________ köper du grönsaker? På torget 

________ läser du?   En bra bok. 

________ ska Abdi gå?  Till läkaren. 

________ går nästa buss?  Om en kvart. 

________ sjunger Maria?  Hon är glad. 

________ går det i skolan?  Mycket bra. 

________ ska ni flytta?   Till Sundsvall. 

________ lagar middag idag?  Det gör jag. 

________ är du inte i skolan?  Jag är sjuk. 

________ kommer dina skor?  Från butiken i stan. 

________ gör man pannkakor? Jag vet inte. 

________ köper Anna en ny jacka? Hon behöver en ny jacka. 
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Vilka frågor innehåller fel frågeord? Skriv rätt frågeord: 

 
Vart gör du?   Vad 

Var vill spela fotboll?    

Varifrån slutar skolan idag?    

Varför är du arg?     

Varför smakar päronen?     

När somnar du?     

Vart ska du cykla?     

Vem lyssnar du på?     

Vad lagar du till lunch?     

Var gör du på morgonen?    

Hur kommer din kompis?    

Var ligger din skola?     

Vart mår du idag?     

Varför städar du?      

När städar du?     

Vad går din katt?     

Vem bor din bror?     

Varför är tåget försenat?    

Vad handlar maten idag?     

Vem skrattar flickan?    

Hur går det i skolan?    
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Fråga och svara varandra med hela meningar: 

 

Varifrån kommer du? 

Hur är vädret i ditt hemland?   

Varför läser du svenska?   

Var ligger din skola?   

När slutar skolan idag?     

Vart ska du gå efter skolan?  

Hur kommer du hem?     

Var är dina kompisar nu?    

Vad ska du laga till middag?   

När går du och lägger dig?  
 

Skriv frågor till svaren. Börja varje fråga med ett frågeord: 

     Ramin. 

      Från Iran. 

     Jag är 28 år. 

     I Stockholm. 

     Jag jobbar på IKEA. 

     Jag åker buss. 

      Klockan nio.  

     Jag duschar och 
     äter frukost.  

 

 
Berätta för 

varandra! 
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Ja- och nej-frågor 

De frågorna, som inte har några frågeord utan börjar direkt 

med verb, kallas ja- och nej-frågor. 
 

Är du hungrig? 

Har du en dator?   

Bor du själv?      

Talar du engelska?   

Läser du mycket?   

Dricker du te?  

Städar du?   

Åker du buss till skolan? 

 

Dessa frågor kan alltid få svaren ja eller nej. Används ordet 

eller  i frågan kan de även få andra svar: 

Vill du ha mjölk eller juice? 

Talar du svenska eller engelska? 

Bor du i hus eller lägenhet? 

 

Tips! Tänk ut så många ja- och nej-frågor ni kan komma på 

tillsammans i gruppen.  

Fråga och svara varandra.  

Skriv frågorna. 
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Ja- och nej frågor 
 

Läs tidningsartikeln och svara ja eller nej på frågorna: 

 

Svensk musik ger miljarderSvensk musik ger miljarderSvensk musik ger miljarderSvensk musik ger miljarder    

 

1. Är många svenskar bra på att skriva musik?    

2. Spelas deras låtar bara i Sverige?     

3. Får de betalt för sina låtar?      

4. Blir vissa låtskrivare rika på sin musik?     

5. Får de betalt när de skriver en låt?     

6. Får låtskrivare betalt varje gång en låt spelas?    

7. Hjälper organisationen STIM svenska musiker?    

8. Tjänade svenska låtar en halv miljard förra året?    

9. Är Zara Larsson och Tove Lo två svenska artister?   

10. Finns det personer som gör låtar åt andra?    

11. Är Max Martin och Shellback amerikanska artister?   

12. Har Max Martin och Shellback skrivit de låtar som 
       tjänade mest  förra året?      

Det finns många svenskar som är bra på att skriva musik. Deras låtar spelas 

över hela världen. Och de tjänar enormt mycket pengar på sina låtar. Varje 

gång en låt spelas får de betalt. Det ordnar organisationen STIM. Förra året 

tjänade svenska låtar två miljarder kronor, berättar STIM. 

Det handlar om artister som Zara Larsson och Tove Lo. Men också om 

personer som gör låtar åt andra. Svenskarna Max Martin och Shellback är två 

av dem. De har skrivit  de låtar som tjänat mest pengar förra året.  

Källa: http://8sidor.se/kultur/2018/05/svensk-musik-

tjanar-miljarder/ 
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Fler frågeord 
 

Frågeord  Exempel 

 

Vilken   Vilken färg har din bil? 

Vilket    Vilket te är godast? 

Vilka   Vilka äpplen är billigast?  

Hur mycket  Hur mycket är klockan? 

Hur ofta   Hur ofta tränar du? 

Hur länge  Hur länge har du tvättid? 

Hur många  Hur många pennor har du? 

 

 

Skriv rätt frågeord: 

 

    träffar du dina vänner? 

    dagar är du ledig? 

    äter du frukost? 

    buss går till stan? 

    tomater är godast? 

    har du varit i Sverige? 

    läser du svenska? 

    tåg tar du? 

    timmar tar resan? 

_________________________grönsaker behövs till middagen? 
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Substantiv 

Substantiv är ord för saker, 
människor, djur och växter. 
Vad visar bilderna? 
 

Skriv rätt ord! 

en mobil, en middag, ett hus, 
ett rum, en kvinna, en man, 
ett barn, en hund, en katt,  
en leksak, en blomma 
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En-ord och ett-ord 

 

Substantiv är ord för saker, levande varelser, växter, ämnen, platser 

och abstrakta begrepp. De flesta substantiv kan man sätta en, ett eller 

flera framför. Om det heter en eller ett beror på substantivets genus. 

 

Svenska substantiv har två grammatiska genus:  

utrum (en-ord) 

neutrum (ett-ord) 
 
De flesta av de svenska substantiven, ungefär tre fjärdedelar, är utrum. 
Övriga är neutrum.  
 

Betydelsen hos substantivet 
 
Vilket genus ett substantiv har beror inte på vad det betyder. Substantiv 
som ligger nära varandra i betydelse har ofta olika genus. 
 
ExempelExempelExempelExempel:  en kopp  ett glas 
 en stol  ett bord     
 en byrå  ett skåp 
 
Det finns också många substantiv som stavas och uttalas likadant men 
har olika betydelse och genus: 
 
ExempelExempelExempelExempel:  en lock (en hårlock)   ett lock (ett lock till en gryta) 
 en lag (en regel)  ett lag (ett fotbollslag) 
 en led (en kroppsdel) ett led (en rad människor) 
  
Det finns några riktlinjer som man kan hålla sig till när det gäller 
substantivens genus: 
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o Substantiv som betecknar människor och djur är oftast en-ord, 

dvs. utrum.  

 
ExempelExempelExempelExempel: en kvinna, en man, en flicka, en pojke, en människa, en lärare,  
en målare, en hund, en katt, en häst, en ko, en kanin, en älg, en fisk 

Men här finns också undantag. 

ExempelExempelExempelExempel: ett barn, ett proffs, ett syskon, ett djur, ett lejon, ett lamm 

Många ord som används som nedsättande beteckningar på människor 

är också neutrum. 

ExExExExempelempelempelempel: ett fruntimmer, ett fyllo, ett kräk, ett svin, ett äckel 
 

o Några ordändelser kan vara ledtrådar. De flesta ändelser är utrum. 
Slutar ordet på -tion, -ing och -itet är det troligtvis utrum. 
Ordändelser som -eri , -skap, -tek  och -gram bildar neutrum. Men 
även här finns det undantag.  

 

Sammansatta ord 

I ord som är sammansatta bestämmer ordets sista led substantivets 

genus, t.ex. ett stenhus, en trädörr, en tekopp. 

Vacklande genus 

Vanligtvis har varje substantiv fast genus, antingen utrum eller neutrum. 

Det heter alltid  en bil och en säng men ett hus och ett bord.  

Det finns dock ett antal ord där genus vacklar och av olika anledningar 

kan ses som både utrum och neutrum, t.ex en spik och ett spik. Ofta 

måste i dessa fall båda alternativen ses som likvärdiga, t.ex. en 

paraply/ett paraply, en intervall/ett intervall och en test/ett test. 
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Det finns inga enkla regler för vilka ord som är en-ord och vilka som 
är ett-ord. Man måste lära sig varje ord. De flesta ord är en-ord. De 
allra flesta djur och människor är också en-ord (dock inte alla, som 
barn, djur och lejon). 

Substantiv 
 
Substantiv har en obestämd artikel, enenenen eller ettettettett.  

Det finns många en-ord men inte så många ett-ord. 

En-ord får oftast  - r r r r i plural.  

Ett-ord får oftast - nnnn eller ingen ändelse i plural.  

Man delar in substantiven i fem grupper när man bildar plural: 
 
 

Singular (en/ett) Plural (flera) 

     

1. en tavla tavlorororor 

2. en stol stolarararar 

3. en banan bananerererer 

  
4. ett äpple äpplennnn 

5. ett bord bord 
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Skriv under bilderna vad substantiven heter. Skriv en och ett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv orden i rätt lista. Titta dig runt i rummet. Vad ser du? Kan 

du fler ord? Skriv dem också: 

 
     klocka      kam      sked      bord      äpple      gata      banan      flicka   

         hus       klassrum      lärare    mobil    kopp    fönster   jacka 

enenenen----ord                                                            ettord                                                            ettord                                                            ettord                                                            ett----ordordordord    

         

                        ________ 
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Skriv orden i singular:  

 

Grupp 1    Grupp 4   

____________ (två) kvinnor ____________      (två) täcken 

____________   (två) väskor ____________      (två) arbeten 

____________ (två) gator ____________      (två) foton 

____________  (två) tröjor ____________      (två) kvitton 

 

Grupp 2     Grupp 5 

____________  (två) skedar ____________      (två) barn 

____________ (två) sängar ____________      (två) paket 

____________ (två) bilar  ____________      (två) golv 

____________ (två) muggar ____________      (två) päron 

 

Grupp 3 

____________ (två) familjer     

____________ (två) affärer 

____________ (två) mobiler 

  (två) biljetter 
 

Special grupp 3 

___________ (två) fruar    

____________ (två) skor 

____________ (två) broar 
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Substantiv bestämd och obestämd form  

Substantiv får ändelser i bestämd form. 

 

Grupperna är:     

1. en-ord som slutar på -a.    

2 och 3: en-ord som slutar på konsonant   

4: ett-ord som slutar på vokal 

5: ett-ord som slutar på konsonant 
 
                          singularsingularsingularsingular                                pluralpluralpluralplural        

GruppGruppGruppGrupp    obestämdobestämdobestämdobestämd    bestämdbestämdbestämdbestämd    obestämdobestämdobestämdobestämd    bestämdbestämdbestämdbestämd    

1111    tavla tavlanananan tavlor tavlornananana 

2222    stol stolenenenen stolar stolarnananana 

3333    banan  bananenenenen bananer bananernananana 

4444    äpple äppletttt äpplen äpplenaaaa 

5555    bord bordetetetet bord bordenenenen 

  

Bestämd form används när: 

o Den som lyssnar vet vad vi menar 

o När det inte är första gången vi pratar om det 

o När vi pratar om en specifik sak 

Exempel: Exempel: Exempel: Exempel: Anna tycker om att åka tåg. Hon tar tåget till jobbet.  
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Faisa städar och möblerar om 

 

 

Skriv orden inom parentes som bestämd form singular.  

 

Det är lördag och Faisa är ledig. Hon städar ____________ (en lägenhet) 

och möblerar om på samma gång. Hon börjar i ____________ (ett kök). 

Faisa diskar den smutsiga ____________ (en tallrik) och ställer den i 

____________ (ett diskställ).  ____________ (en tidning) som ligger på 

____________ (ett bord) slänger hon. Faisa lägger in ____________ (en 

gurka) och __________ (en sallad) i ____________ (ett kylskåp). 

____________ (en bok) som handlar om mat ligger bra på ____________ 

(en hylla). När hon är klar i köket går Faisa in i ____________ (ett 

vardagsrum).  Hon vill göra rummet finare. Hon flyttar ____________ (en 

soffa) till ett bättre ställe. Den är jättetung. Hon ställer ____________ (en 

fåtölj) i hörnet och ____________ (en teve) mot ____________ (en 

vägg). Sen känner hon sig nöjd och går in i ____________ (ett sovrum). 

Hon bäddar ____________ (en säng). Den röda ____________ (en 

klänning) ligger på ____________ (ett golv), så den hänger hon in i 

____________ (en garderob). Hon ser också att ____________ (ett 

fönster) behöver putsas, men det hinner hon inte idag. Nu är Faisa varm 

och svettig, så hon tvättar __________ (en blus), __________ (ett lakan) 

och ____________ (ett täcke). Äntligen är hon klar och kan sätta sig på 

____________ (en stol) i köket och pusta ut!  
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Orden står i obestämd form plural. Skriv orden som bestämd 

form plural: 
 

grytor   timmar    

knivar   rum    

gafflar   hus    

tallrikar   lägenheter   

koppar   stolar    

muggar   sängar    

skedar   bord    

glas   lakan    

vispar   täcken    

slevar   kuddar    

strumpor   ord    

skor   meningar    

dagar   länder    

veckor   språk    

år   namn    

flickor   pojkar    

tröjor     kalendrar    

glasögon  ________  skjortor  ________ 
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Ords betydelseomfång, substantiv djur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

djur 

tama  

djur 

husdjur 

hundar 

taxar 

ett lejon 

en groda 
en säl 

en fjäril 

en ko en get 

en katt 

en hund 

en tax 
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Substantiv transportmedel. Skriv orden på rätt rad i cirklarna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

transportmedel 

motorfordon 

bilar 

lastbilar 

en grävmaskin ett fartyg en lastbil en personbil 

en suv 

En moped 

en motorcykel ett tåg ett flyplan 
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Vanliga oregelbundna substantiv  
                        

 singular             plural 

obestämdobestämdobestämdobestämd    bestämdbestämdbestämdbestämd    obestämdobestämdobestämdobestämd    bestämdbestämdbestämdbestämd    

             
ett fönster fönstret fönster fönstren 

ett finger fingret fingrar fingrarna 

en åker åkern åkrar åkrarna 

en vinter vintern vintrar vintrarna 

en sommar sommaren somrar somrarna 

en lärare läraren lärare lärarna 

en målare målaren målare målarna 

en hand handen händer händerna 

ett land landet länder länderna 

en tand tanden tänder tänderna 

en strand stranden stränder stränderna 

en dotter dottern döttrar döttrarna 

en son sonen söner sönerna 

en bror brodern bröder bröderna 

en bok boken böcker böckerna 

en bonde bonden bönder bönderna 

en fot foten fötter fötterna 

en natt natten nätter nätterna 

en stad staden städer städerna 

ett öga ögat ögon ögonen 

ett öra  örat öron öronen 
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Adjektiv 

Adjektiv är ord som 
beskriver hur någon eller 
något är eller ser ut.  
 
Vilka adjektiv visar 
bilderna? Skriv orden 
under rätt bild! 
 
lila, rutig, glad, smal, lång, 
gammal, liten, trött, kallt, 
blöt 
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Adjektiv  

  

Adjektiv beskriver hur någon eller något är eller ser ut.  

 

Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

dyr  billig 

fin  arg 

glad  ny  
 

Adjektivet placeras ofta före substantivet. Adjektiv böjs efter  

det ord de beskriver. 
 

Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

EnEnEnEn dyr tröja EnEnEnEn fin lägenhet. 

EttEttEttEtt dyrtttt linne EttEttEttEtt fintttt hus. 

Flera Flera Flera Flera dyra a a a tröjor FleraFleraFleraFlera fina a a a bostäder. 
 

Att jämföra med adjektiv kallas att komparera. Man använder 

ordet än när man jämför saker. 

Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

En mössa är dyr. En tröja är dyrare.   En jacka är dyrast.    
 

En jacka är dyrare än en mössa. 
Tröjan är finare än jackan. 
 

Några oregelbundna former: 

bra  bättre  bäst 
liten   mindre  minst 

framgångsrik mer framgångsrik mest framgångsrik 
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Adjektiv som motsatsord för att beskriva saker 
 

bra - dålig hög - låg lätt - tunn 

Bred - smal kall - varm ren - smutsig 

dyr - billig kort - lång rolig - tråkig 

fin - ful krokig - rak stark - svag 

full - tom liten- stor stökig - städad 

gammal - ny ljus - mörk svår - lätt 

hård - mjuk långsam - snabb tjock - tunn 

 

   

Frågor med motsatsord. Para ihop frågorna med rätt svar: 

1. Är huset högt?  ____ Nej, den är varm. 

2. Är filmen bra?  ____ Nej, den är liten. 

3. Är boken rolig?  ____ Nej, den är tom. 

4. Är cykeln ny?  ____ Nej, den är tråkig. 

5. Är rummet rent?  ____ Nej, den är bred. 

6. Är flaskan full?  ____ Nej, det är lågt. 

7. Är hunden stor?  ____ Nej, den är dålig.  

8. Är maten kall?  ____ Nej, den är lätt. 

9. Är vägen smal?  ____ Nej, den är gammal. 

10. Är väskan tung?  ____ Nej, det är smutsigt.  
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Dyr, dyrt, dyra   
 
Kongruensböjning görs bara när adjektivet står i obestämd form. Vilken 
form adjektiven får beror på substantivet.  Fyll i de former av adjektiven 
som fattas på varje rad. 
 

 
 
Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:   en dyr soffa ett dyrt bord flera dyra möbler 
    

en  ett  flera 
 
en ______soffa   ett ______ bord flera rena möbler 

en ______soffa ett ______ bord flera tunga möbler 

en ny blus ett ______ linne flera ______ klädesplagg 

en ______ blus ett fint linne flera ______ klädesplagg 

en ______ banan ett ______ päron flera goda frukter 

en ______ banan ett moget päron flera ______ frukter 

en gul groda ett ______ lejon  flera ______ djur 

en ______ groda ett stort lejon flera ______ djur   

en ______  villa ett mörkt  hus flera ______ bostäder 

en  ljus villa ett ______ hur flera ______ bostäder 
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Annas kläder. Stryk under adjektiven, 17  stycken: 

Anna har en liten garderob. Där hänger hennes kläder. Hon har många  

mörka klänningar och enfärgade blusar. Hon vill köpa nya kläder till  

sommaren. En lördag tar hon bussen in till stan. Det är kallt och dåligt  

väder ute. Anna går in i en liten affär. Hon tittar på mönstrade   

klänningar och långa kjolar. Hon provar ett gult linne. Det är för stort.  

Sedan provar hon en blommig klänning. Den är för tunn. Anna provar  

många färgglada kjolar och blusar. När hon är klar går hon till kassan.  

Hon har en grön blus och ett randigt linne. En klänning är blå. Den  

sitter perfekt! Anna är mycket nöjd med dagen. 

 

Skriv om texten om Annas 

kläder. Byt ut alla adjektiv 

till motsatsorden eller 

andra adjektiv som du 

tycker passar bra.   
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Hur känner de sig? Skriv rätt siffra vid bilderna: 

 

 

       

                        

    

  
   

 

 

 

 

 

 

1. glad 

2. rädd 

3. arg 

4. förälskad 

5. förvånad 

6. trött 

7. ledsen 

8. hungrig 

9. törstig 

  

 

Hur känner hon 

sig? Varför 

känner hon sig 

så? Berätta! 

Skriv:__________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_ 
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Min granne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv om din granne.  

Hurdan är hon eller han? 

Använd adjektiven i rutan 

eller egna ord.   
 
trevlig blyg snäll 

otrevlig nyfiken elak 

pratsam vänlig generös 

tystlåten glad hjälpsam 

 

 
 

  

       

 

 

 

Jag har en _______ granne. Han  

heter Bertil och bor i mitt hus.  

Han är _______ och väldigt  

_______. Han bjuder ofta på  

kaffe och hembakade kakor.  

Bertil är _______ och lite  

_______ men ofta  _______.  

Han hjälper alltid andra. Ibland  

lånar jag ägg och smör av  

honom.  Han har många vänner  

för att han är så _______.  

 

Min granne …  
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Adjektiv som synonymer 

 

Synonymer är ord som har samma eller liknande betydelse. 

 
Dela in orden nedan i grupper efter betydelse (fyra ord med samma 
eller liknande betydelse i varje grupp). 
 

      

dramatisk  förfärlig schysst   tilldragande  

fin  hemsk                 snäll                trevlig  

fruktansvärd intressant                 spännande         vacker 

fängslande  otäck     söt          vänlig 
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Avsluta meningarna med adjektiv i rätt form: 

 

Min katt är ______________ 

Mitt hår är ______________. 

Min bästa vän är ______________. 

Statsministern är ______________. 

Idag är jag ______________. 

Mina skor är ______________. 

Ibland blir man _______________. 

Grodan är ______________. 

Mitt liv är ______________. 

Mitt jobb är ______________. 

Min familj är ______________. 

Min granne är _______________. 

Äpplet är  verkligen ______________. 

Den här musiken är ______________. 

Jag bor i ett ______________ hus.  

Min bror har ______________ kläder. 

Jag sover i en ______________ säng. 

Vi pratar ofta om ______________ saker. 

Min lärare har ________________ skor.  

Jag har många ______________ böcker.  

Jag har ______________ arbetskamrater. 

Jag ska titta på ett ______________ tv-program. 
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Fyll i passande adjektiv. 

Mitt liv är hemskt! 

 

Jag har ett ____________ liv. Jag vaknar varje morgon i en  

____________ säng. Jag har ett __________ badrum och  

duschar i ____________ vatten . Sedan tar jag på mig ____________  

kläder. Jag äter en ____________ frukost och åker till jobbet. Min  

chef är ____________ och jag har ____________ arbetsuppgifter.  

På eftermiddagen träffar jag några ____________ kompisar.  Vi  

pratar ofta om ____________ saker.  På Kvällen tittar jag på  

ett __________ tv- program. Min katt är ____________ och klöser  

mig varje dag. 

 

Mitt liv är fantastiskt! 

 

Jag har ett ____________ liv. Jag vaknar varje morgon i ett  

____________ sovrum. Jag har ett __________ badrum och  

duschar i ___________ vatten . Sedan tar jag på mig  ____________  

kläder. Jag äter en ____________ frukost och åker till jobbet. Min  

chef är ____________ och jag har ____________ arbetsuppgifter.  

På eftermiddagen träffar jag  några ____________ kompisar.  Vi  

pratar ofta om ____________ saker.  På Kvällen tittar jag på  

ett __________ tv- program. Min katt är ____________ och spinner 

varje kväll. 
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Komparation av adjektiv.  Skriv rätt form:  

 

   
                 dyr                                   dyrare                              dyrast 

grundform komparativ superlativ 

trött  tröttare  tröttast 

glad       

arg      

smal      

tjock      

kort      

ren      

smutsig      

billig       

dyr      

ny      

fin      

ful      

mörk       

ljus      

smal  ________  ________ 

200 kr 300 kr 500 kr 
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Vanliga oregelbundna komparationer av adjektiv 

Positiv Komparativ Superlativ 

bra bättre bäst 

dålig sämre sämst 

få färre ….. 

gammal äldre äldst 

hög högre högst 

liten/små mindre minst 

låg lägre lägst 

mycket mer mest 

många fler flest 

stor större störst 

tung tyngre tyngst 

ung yngre yngst 

 
 

Adjektiv kan ha olika gradskillnader. Skriv orden i rätt ruta på 

skalan. Sex ord är redan placerade i rätt ruta: 

sådär      neutral      ljust      missnöjd      bländande      kokhett     nöjd 

iskallt     bra      dunkelt      fantastisk      ljummet     kolsvart     kyligt     

 

1 2 3 4 5 
usel  ok   
      varmt  
    mörkt    
olycklig    lycklig 
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Mer om adjektiv  
 

Prepositioner som används tillsammans med komparativ och 

superlativ av adjektiv: 

 

Än används ofta i samband med komparativ. 
Av används vid superlativ. 

I används vid superlativ. 
 
Bio är roligare än teater.   
Frukt är godare än grönsaker. 
Halima är bättre på svenska än mig. 
 
Frukt är godast av allt. 
Halima är bäst av alla på svenska. 

 
Halima är nyast i gruppen. 
Hon är bäst i skolan på svensk grammatik. 
 

Jämför med adjektiv: 

 

Jämför olika saker i rummet och beskriv dem muntligt med hjälp av 

komparativ och superlativ av adjektiv, t.ex. Dahirs pärm är tjockare än 

min pärm, stolen är finare än bordet, min penna är längst.  

 

Bestämd form av adjektiv 

 

I bestämd form slutar alla adjektiv (utom några specialfall) på -a. 

 

Den dyra tröjan 
Det dyra armbandet 
De dyra kläderna 
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Skriv rätt form av adjektiven: 
 

god Vindruvor är ________________ än apelsiner. 

söt De är ________________ än apelsiner. 

kall  I Sverige brukar januari vara ________________  

än november. Vilken månad är ________________ i  

ditt hemland? 

rolig Vilken idrott tycker du är ________________ ? 

 Jag tycker att fotboll är ________________ än alla andra  

sporter. 

trevlig Johan är ______________ trevligare än läraren. Han är  

__________________ av alla i klassen!  

ljus Faisa har ________________ kläder än Anna idag. 

 Den här sommaren har Faisa _______________ kläder av alla. 

bred  Storgatan är ________________ än Södergatan. 

 

Citat ur Utopier i verkligheten. Stryk under adjektiven: 

 

”Apelsinröda pumpor solade sig bredvid taggiga, grågröna kronärtskockor, 

brandröda tomater klättrade  på käppar strax bredvid bomullsvita 

blomkålshuvuden; solrosor så stora som tallrikar vände sina gula diskar 

mot väster, där solen började dala; hela småskogar av dahlier, vita som 

nystärkt linne, purpurröda som stelnat blod, smutsröda som nyslaktat kött, 

laxröda som ett hjärtslag man kallar, svavelgula, linfärgade, skäckiga, 

fläckiga, sjöngo en enda stor färgkonsert.” 

Källa: Utopier i verkligheten, August Strindberg 
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Bestämd form av adjektiv  

 

Adjektiv följer inte alltid substantivets bestämdhet. I svenskan finns 

tre sorters fraser där man sätter ihop adjektiv och substantiv: 

obestämd fras, bestämd fras och blandad fras. Se tabellen: 

 

Obestämd fras Obestämd adj. +  obestämd subs. En randig katt 

Bestämd fras Bestämd adj. +  bestämd subs.  Den randiga katten 

Blandad fras Bestämd adj. + obestämd subs.  Min randiga katt 

 

Skriv rätt form av de adjektiv som står inom parentes: 
 

Du får inte köpa den här ____________ cykeln.  Den kostar för 

mycket. (dyr)  Din ____________ cykel är bra. (gammal) 

Jag trivs bra i det ____________ huset. (ny) Mitt __________ hus var  

för litet. (gammal) 

Jag tar den ____________ resväskan idag. (liten)  

Anders  letar efter en ____________ lägenhet. (billig).  

Har du sett den ____________ kjolen? (grön) Ja, den ligger i tvätten. 

Anna har en ____________ blus och en ____________ . (randig, 

blommig) Hon gillar mest den ____________ blusen.  (blommig) 

Jag har en väldigt ____________ chef. (snäll) 

De här ____________ lakanen luktar verkligen gott. (ren) 

Jag vill byta det här ____________ bordet mot ett ____________. 

(rund, fyrkantig)  Det ____________ bordet är för stort.  
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          Verb 

Verb är ord som berättar  
vad någon gör eller vad  
som händer. 
 
Vad gör personerna på 
bilderna? Skriv rätt verb! 
 
tränar, läser, dansar, 
handlar, ringer, simmar, 
målar, äter, lagar mat, 
promenerar 
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Tempus 

Verb berättar vad någon gör eller vad som händer. Tempus markerar  

verbets förhållande till tid. Man kan med verbet beskriva nutid, dåtid  

eller framtid. I svenskan finns det fem tempus. De kallas presens,  

preteritum, perfekt, pluskvamperfekt och futurum. 

  

Presens: betyder nutid (vad som händer idag) 

Preteritum: betyder dåtid (vad som hände igår) 

Futurum: betyder framtid (vad som ska hända imorgon) 

 

För att exemplifiera vad tempus betyder kan vi titta på den här  

uppställningen.  Verben står här i dåtid, nutid och framtid: 

 
 

Igår (preteritumpreteritumpreteritumpreteritum)     Idag (presenspresenspresenspresens) Imorgon (futurumfuturumfuturumfuturum) 

läste       läser  ska läsa 

arbetade      arbetar ska arbeta 

 
 

Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

Igår läste jag en bok.   Igår arbetade jag. 

Idag läser jag en bok.   Idag arbetar jag. 

Imorgon ska jag läsa en bok.  Imorgon ska jag arbeta. 
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Presens och preteritum - idag och igår 

En vanlig dag 

Det är söndag. Klockan är sex. Familjen är hemma.  

Yusef är i köket och lagar mat. Dalia stryker kläder.  

Sara sitter och läser en bok.  

Gabriel spelar fotboll utanför huset.   

De äter middag klockan halv sju.  

Sedan dricker Yusef och Dalia kaffe.  

På kvällen tittar de på TV med barnen.  

Gabriel och Sara lägger sig tidigt. 

 

Stryk under alla verb. Skriv texten i dåtid. I tabellen finns alla 

verben i den ordning de kommer i texten. 

       

       

       

        

 

Nutid Nutid Nutid Nutid     
(pre(pre(pre(presens)sens)sens)sens)    

DåtidDåtidDåtidDåtid    
(preteritum)(preteritum)(preteritum)(preteritum)    

NutidNutidNutidNutid    
(presens)(presens)(presens)(presens)    

DåtidDåtidDåtidDåtid    
(preteritum)(preteritum)(preteritum)(preteritum)    

är var spelar spelade 

lagar lagade äter åt 

stryker strök dricker drack 

sitter satt tittar tittade 

läser läste lägger lade  
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Yusefs dag igår.  

Stryk under verben: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verben i grupper:  

  
Presens (nu)Presens (nu)Presens (nu)Presens (nu)    Preteritum (då)Preteritum (då)Preteritum (då)Preteritum (då)    Presens (nu)Presens (nu)Presens (nu)Presens (nu)    Preteritum (då)Preteritum (då)Preteritum (då)Preteritum (då)    

vaknar vaknade är var 

hämtar hämtade ligger låg 

bråkar bråkade sover sov 

diskar diskade går gick 

tvättar tvättade tar tog 

somnar somnade äter åt 

åker åkte springer sprang 

läser läste gråter grät 

köper köpte vill  ville  

leker lekte   

Det var morgon. Yusef låg och sov.  

Klockan halv åtta gick han upp. Han var  

trött. Han tog fram bröd, ost, smör och   

juice. Sedan vaknade barnen.  Alla åt  

frukost. Klockan halv nio gick Dalia och  

barnen. Yusef sprang till bussen och  

åkte till biblioteket. Han läste svenska  

hela dagen. Klockan fyra gick han till  

dagis och hämtade Sara. Hon grät och  

ville inte gå hem. Yusef var stressad. De  

gick till affären och köpte kaffe, ris och  

grönsaker. Sara bråkade. Efter maten  

lekte barnen. Yusef  diskade och  

tvättade. På  kvällen somnade han  

framför tv:n. 
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Fyll i preteritumformerna av verben: 
 

Presens Preteritum Presens Preteritum 

    
läser _____________ köper _____________ 

diskar _____________ tar _____________ 

somnar _____________ går _____________ 

tvättar _____________ vill _____________ 

leker _____________ springer _____________ 

 

Fyll i verb i preteritum:  

Klockan __________ nio på morgonen. Alla __________ i köket. Dalia  

och Yusef __________ kaffe och barnen __________ pannkakor.   

Klockan tio __________ barnen ut och __________ utanför huset. Yusef  

__________  kläderna i tvättstugan och Dalia __________ mejl.  

 

Du får ett mejl. Stryk under verben och svara på mejlet. 
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Verbgrupper/konjugationer 

 

Svenskan har fyra konjugationer, eller verbgrupper som de ofta kallas.  

Verbgrupperna representerar fyra olika sätt som verb kan böjas på. En  

femte grupp omfattar de oregelbundna verben - de som inte följer de  

fyra böjningsmönstren. 

 

Verbgrupp Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum 

      
1. ar-verb Prata! prata pratar pratade pratat 

2. er-verb Läs! läsa läser läste läst 

 Böj! böja böjer böjde böjt 

3. kortverb Bo! bo bor bodde bott 

4. starka verb Ät! äta äter åt ätit 

 Sitt! sitta sitter satt suttit 

5. oregelbundna Gå! gå går gick gått 

 Gör! göra gör gjorde gjort 
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Verb grupp 1 
 

Skriv alla former av verben. Se exempel: 

 

IIIInfinitivnfinitivnfinitivnfinitiv    IIIImperativmperativmperativmperativ    PPPPresensresensresensresens    PPPPreteritumreteritumreteritumreteritum    SSSSupupupupinuminuminuminum    

arbeta Arbeta! 
 

arbetar arbetade arbetat 

betala     

studera     

städa     

tala     

prata     

fråga     

svara     

stanna     

lämna     

hämta     

börja     

sluta     

hälsa     

jobba     

duscha     

titta     

dansa     
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Verb grupp 2 
 

Skriv alla formen av verben, se exempel: 

I grupp 2b är ändelsen - te i preteritum, t.ex. köpte, läste. 
 

IIIInfinitivnfinitivnfinitivnfinitiv    IIIImperativmperativmperativmperativ    PPPPresensresensresensresens    PPPPreteritumreteritumreteritumreteritum    SupSupSupSupinuminuminuminum    

bestämma Bestäm! 
 

bestämmer bestämde bestämt 

behöva     

ställa     

hända     

betyda     

använda     

lära     

höra     

följa     

stänga     

trivas     

hjälpa Hjälp! hjälper hjälpte hjälpt 

köpa     

tycka     

läsa     

tänka     

åka     

leka     

möta     
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Verb grupp 3 
  

Skriv alla former av verben. Se exempel: 

Verben i grupp 3 har lång vokal i stammen men kort vokal i preteritum 
och supinum. 
 

IIIInfinitivnfinitivnfinitivnfinitiv    IIIImperativmperativmperativmperativ    PPPPresensresensresensresens    PPPPreteritumreteritumreteritumreteritum    SSSSupinumupinumupinumupinum    

tro Tro! 
 

tror trodde trott 

bo     

bero     

bry     

fly 
 

    

sy     

må     

nå     

klä     

ske     

bre     

avsky     

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Skriv en text i dåtid:”Ett  

minne från förra 

sommaren.”  

Skriv en text i dåtid: ”Vad 

jag gjorde en kall månad” 
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Svåra verb 
 
Dessa verb följer inte reglerna så de får man lära sig utantill.  
 

infinitivinfinitivinfinitivinfinitiv    imperativimperativimperativimperativ    presenspresenspresenspresens    preteritumpreteritumpreteritumpreteritum    supisupisupisupinumnumnumnum    

bli Bli! 
 

blir blev blivit 

dricka Drick! dricker drack druckit 

få  får fick fått 

ge Ge! ger gav gett 

gå Gå! går gick gått 

göra Gör! gör gjorde gjort 

finnas  finns fanns funnits 

ha Ha! har hade haft 

kunna  kan kunde kunnat 

komma Kom! kommer kom kommit 

lägga Lägg! lägger lade lagt 

se Se! ser såg sett 

stå Stå! står stod stått 

säga Säg! säger sa (sade) sagt 

skriva Skriv! skriver skrev skrivit 

sova Sov! sover sov sovit 

springa Spring! springer sprang sprungit 

ta Ta! tar tog tagit 

vara Var! är var varit 

veta  vet visste vetat 

äta Ät! äter åt ätit 
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Träna svåra verb i preteritum 
 
Skriv rätt verb i texten. Välj bland verben nedan men skriv dem 
i preteritum.  
 
 

vara    ge   finnas    äta    dricka    gå   få    stå    se   ta    göra   säga   bli 

 

Jag hade en stor middag hemma hos mig i lördags. Den _________ 

jättetrevlig! Det __________ massor av mat. Vi __________ kyckling 

och __________ fruktdrinkar. Några gäster __________ i grupp och 

pratade. Dahir __________ så mycket mat att den nästan __________ 

slut. Sen frågade han om han __________ ta mer.  Jag __________ hur 

de andra gästerna __________ lite irriterade.  Rami sade till honom: 

Värdinnan  lagade mat som ska räcka hela kvällen.  Men jag __________ 

Dahir mer mat och __________: ”Vad roligt att du kom till festen!” Då 

__________ han maten med sig och __________ hem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad hände sedan?  
Skriv en text om 
fortsättningen på  
festen. 

Skriv en text i dåtid 
”En speciell dag i  
mitt liv”.  
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Infinitiv 

 

Infinitiv används i svenskan i två fall: i samband med hjälpverb och 
direkt efter att. 

 

Jag vill springa. 

Jag tycker om att springa. 

 

Vanliga hjälpverb är: 
  
ska 

vill 

kan 

brukar           

måste   

får 

bör 

behöver 

 

Verb i infinitiv med hjälpverb. Avsluta meningarna: 

Jag behöver __________________. 

Varje kväll brukar jag __________________. 

Man bör alltid __________________. 

Imorgon ska vi __________________. 

På morgonen vill Sofia __________________. 

 + infinitiv 

Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

Emma ska börja jobba. 

På morgonen vill Jan dricka kaffe. 

Peter kan laga mat. 

Kristina brukar träna. 

Faisa måste gå till banken. 

Min dotter får gå till skolan själv. 

Ibland bör man städa huset.  

Jag behöver sova länge.  
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Ibland kan barn _________________. 

Mina grannar måste ______________. 

Min man kan _________________.  

Jag brukar ofta __________________. 

Min katt får __________________. 

Nästa år ska Sven _________________. 

Många barn får _______________. 

Ibland behöver Erik __________________. 

Varje söndag måste Anna  __________________. 

Det kan hända att man vill __________________.             

Presens eller infinitiv? Fyll i texten med ordet ”äta” eller ”äter”. 

Ingrid __________ nästan alltid. På morgonen brukar hon __________ 

en stor frukost. Hon __________ frukost länge.  Hon __________ mackor 

med ost. Till det vill hon __________ youghurt och dricka kaffe. Sedan 

åker hon buss till jobbet. Hon jobbar på kontor. På bussen brukar hon 

__________ choklad.  När hon kommer fram till jobbet __________ hon 

en frukt innan hon går in. Under dagen måste hon __________ 

mellanmål flera gånger. När hon är hemma och ska lägga sig, vad gör 

hon? Jo, hon __________ . Ingrid vet att hon måste sluta __________ så 

mycket. Hennes kropp mår inte bra när hon __________ hela tiden. 

Hennes plan är att __________ lite mindre varje dag. För pengarna hon 

sparar ska hon åka till Wien. Kanske ska hon prova att _________ deras 

Sacher-tårta. 
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Vad tycker du om? 

 

Tycker om + substantiv  Tycker om att + verb  

Tycker inte om + substantiv Tycker inte om att + verb  
 

Vad tycker Dania om? Vad tycker hon om att göra? 

 Dania tycker om    frukt. 

Hon tycker om att    äta frukt. 

     läsa böcker. 

     böcker. 

     katter. 

     träna.  

     fina kläder. 

 

Vad tycker Dania inte om? Vad tycker hon inte om att göra? 

Eller: Vad gillar Dania inte? Vad gillar hon inte att göra? 

     kaffe. 

     dricka kaffe. 

     vitlök. 

     städa. 

     springa.  

     kyla. 

     flyga.  

     försenade bussar. 



260 

 

Futurum 

 

Futurum är ett tempus som uttrycker framtiden. Vi använder ska eller 

kommer att tillsammans med infinitiv av verb för att prata om 

framtiden. Ibland använder vi presens för att tala om framtiden.  

 
 

Vi har tre olika sätt att uttrycka futurum:   
 
ska + infinitiv   Jag ska gå och handla ikväll. 

kommer att + infinitiv  Allt kommer att bli bra.  

presens + tidsangivelse  Programmet börjar kl. 13. 

 

Stryk under rätt alternativ a - c 

1. Jag kommer snart. Jag  ____ först. 

a. äter   b. kommer att äta  c. ska äta 

2. Det ___  påskafton om två veckor. 

a. är  b. kommer att vara  c. ska vara 

3. Jag är så nervös! Jag ____ allt till provet imorgon. 

a. glömmer b. kommer att glömma c. ska glömma 

4. Vet du när Nyhetsmorgon ____? 

a. börjar  b. kommer att börja  c. ska börja 

5. Jag ____ Anna vid busshållplatsen, så jag måste skynda mig.  

a. möter  b. kommer att möta  c. ska möta 
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Läs texten och svara på frågorna.  

Ikväll ska Mustafa plugga. Han ska bara stänga bokhandeln och gå  

hem. Sedan kommer han att läsa böcker om ekonomi hela kvällen. Han  

vill bli revisor. Han behöver också studera i sommar. I höst ska han göra  

ett stort prov och efter provet kommer han att veta om han kan söka  

till universitetet. Mustafa tänker göra allt han kan för att lyckas. Han  

kommer att förbereda sig  noga inför provet i höst. Han hoppas sedan  

komma in på en treårig utbildning till revisor.  

 
1. Vad ska Mustafa göra ikväll?      

2. Varför behöver han studera i sommar?     

3. Vad kommer Mustafa att göra inför provet?     

4. När kommer Mustafa att veta om han kan söka till universitetet? 

        

5. Vad hoppas Mustafa på sedan?      

 

Titta på texten om Yusefs dag på sidan 77. Skriv om texten fritt 
i futurum. Du kan börja såhär: 
 

Imorgon kommer Yusef att ligga och sova till halv åtta. Då ska 

han gå upp. Han kommer att vara trött men tar fram bröd, ost 

smör och juice.  

Skriv en text som heter ”Ett speciellt år i mitt liv”. Berätta: 

o Vad du gör om fem år 
o Vad som kommer att hända under året 
o Vad du ska göra under året 
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Perfekt  

Läs dialogen och svara på frågorna: 

Det är sommar och Erik har semester. Han och Nora har flugit till 
Stockholm. Där besöker de sevärdheter, äter gott på restauranger och 
går på musikal. Nora har slutat gymnasiet och är ledig en månad innan 
hon ska börja en utbildning i höst. På Biblioteksgatan träffar de Samir, 
en bekant till Erik.  

Samir:Samir:Samir:Samir:  Men hej! Hur är det mer er? Vad trevligt att träffa er här! 

Erik:Erik:Erik:Erik:   Hej! Det är bara bra med oss. Vi är här på semester och har 

hunnit  med massor på två dagar. Varför är du i Stockholm? 

Samir:Samir:Samir:Samir:  Jag har träffat släktingar som jag inte har sett på länge. De har  

fått barn och det var första gången jag träffade den lilla flickan.  

Vi har haft ett riktigt stort släktkalas. Hur länge ska ni vara här? 

Erik:Erik:Erik:Erik:   Hela veckan ut. Vi har åkt på en guidad visning med båt, besökt  

                  slottet och Skansen och hunnit med Gröna Lund på två dagar. 

                  Så nu tänker vi ta det lite lugnare och titta på ett par museer. 

Samir:Samir:Samir:Samir:       Det låter riktigt trevligt. Ha det så bra, så ses vi säkert igen! 

Erik:Erik:Erik:Erik:         Ha det bra du med! 

 
Svara på frågorna: 

1. Hur har Erik och Nora rest till Stockholm?     

2. Vad har Nora gjort i början av sommaren?    
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3. Vad har Samir gjort i Stockholm?     

        

4. Vad har Erik och Nora gjort i Stockholm de första dagarna?   

        

Nora berättar vad hon har gjort tidigare under sommaren. Fyll i 
verb i perfekt: 
  
1. Jag  har ___________ gymnasiet.  

2. Jag har __________ bra betyg.  

3. Jag har __________ en pojkvän.  

4. Jag har __________ midsommar på Gotland. 

4. Jag  har ____________ till ett hus på Österlen. 

5. Det har ____________ ett nytt café där jag har ____________. 

 

Vad har du gjort idag? Se exempel på aktiviteter. Skriv perfekt 
och preteritum: 
 

duscha  bädda  krama någon åka buss 

diska  hjälpa någon promenera raka sig 

dricka kaffe träffa någon rosta bröd stryka 

höra nyheterna laga frukost skriva något sjunga 

 

Vad har du gjort idag?.  När gjorde du det? 

Jag har diskat.   Jag diskade i morse. 
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Vad har du gjort i ditt liv? Se exempel på aktiviteter.  
 
byta jobb  köpa något gå i skolan flytta 

utbilda sig till … bygga något köra för fort idrotta 

studera något sälja något arbeta som … resa 

gifta sig  studera i … gå en kurs bo i … 

skilja sig  få barn  ta körkort  bli kär  

 

Vad har du gjort i ditt liv?  När gjorde du det? 

Jag har gift mig.   Jag gifte mig 1992.  
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Verbet ”gå” på många sätt 

 

Hitta de ord för gå som betyder ungefär samma sak. Skriv orden i rutorna 
I tabellen på rätt rad. 
 

          marschera trava lämna troppa av gånga 

ragla bege sig tulta lulla irra 

smita vandra strosa tåga vingla 

flanera flacka kliva dra driva 

stappla promenera ströva spatsera stega 

      

Ge sig av      

Gå planlöst      

Gå ostadigt      

Gå med pondus      

Gå för nöjes skull      

 

Skriv början på meningarna. Använd verb i olika tempus. Du 
hittar verb i listorna på sidorna 274-276. 

Jag cyklade Vättern runt   i juni. 

     I nästa vecka. 

     i förrgår. 

     på lördag. 

     i september. 

     när jag fyller år. 

     på min semester. 
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Partikelverb  
 

Ett verb i en verbfras kan få en ändrad betydelse om ett kort och 

betonat ord, en partikel, läggs till efter verbet. En partikel kan vara en 

preposition, ett substantiv eller ett adverb. Partikelverb har oftast 

ingen motsvarighet i andra språk. Man måste lära sig dem genom att  

träna uttrycken.  

 
Vanliga partikelverb: Betydelse: 

backa upp  stödja moraliskt 

bry sig om  visa omtanke 

byta ut   ersätta 
 

gå hem   bli accepterad av .t.ex. åhörare 

gå ihop   få något att fungera ekonomiskt 

gå in för   satsa på, arbeta hårt med 

gå ner   minska i vikt (om person) 

gå på   hålla på, forstätta 

gå sönder   sluta att fungera 

gå under   förintas, förgås   

gå upp   öka (om värde, pris) 

gå åt   förbrukas, krävas 

gå över   ta slut, upphöra 
 

ha för sig    tro att något är på ett visst sätt 

hitta på   tänka ut, fundera ut 
 

hålla efter  ha uppsikt över, se efter 
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hålla igen   äta mindre eller spara 

hålla med   vara av samma åsikt 

hålla sig undan  gömma sig, inte vara i vägen 

hålla till   bruka befinna sig 

hålla ut   orka, klara 
 

slita ut   använda ngt så mycket att det förstörs 

slå till   ge någon ett slag, bestämma sig snabbt 
 

ställa fram  placera i rätt läge, justera klockan  

ställa in   lägga ner, inte utföra 

ställa in sig på  förbereda sig 

ställa sig   placera sig, inta en viss attityd 

ställa upp   vara ett moraliskt stöd 

 

sätta fram  placera något på en plats 

sätta på   starta elektrisk apparat 

 

ta av   avlägsna kläder från kroppen 

ta för sig   servera sig (av maten) 

ta igen   arbeta för att ersätta vad man missat 

ta igen sig   vila 

ta sig för   sysselsätta sig med, göra 

ta vid   fortsätta 
 

tala ut   tala öppet 

väga upp   kompensera 

åka på   råka ut för något obehagligt  
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Stryk under rätt partikelverb. De står här i presens. Ta hjälp av 
listan i förra övningen. Där står verben i infinitiv.  

 

Kristina bryr sig om/byter ut Magnus. 

Zlatan går hem/går ihop hos folket. 

Maria sätter fram/ställer upp för Faisa. 

Bertil tar av sig/tar för sig av maten. 

Feysal håller med/hittar på Gustav. 

Jag ställer mig/slår till längst fram på konserten. 

Erik tar av/talar ut om sin träning. 

Anna byter ut/går över sin telefon. 

Han tar igen sig/tar sig för efter arbetet.  

Min ekonomi går ihop/går ner.  

De ställer upp/ställer in konserten för att det regnar. 

Jag går ner/går sönder mycket i vikt. 

Mustafa håller till/hittar på många bra saker. 

Margareta tar igen/sätter på kaffebryggaren. 

Abdi ställer fram/ställer upp klockan till sommartid. 

Aida sätter inte fram/sliter inte ut sina kläder. 

Jag måste ta mig för/ta igen en hel veckas arbete. 

Adnan tar vid/tar av sig där Erik slutade skriva. 

Marie åkte på/ hittade på en riktig influensa i höstas. 

Sofia går upp/går in för sin dans. 
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Tempussystemen 
 
 
 

I svenskan finns två tempussystem, nämligen ett nutidssystem och ett 
dåtidssystem. Vill man sätta sig djupare in i hur verben böjs efter 
tempus kan man titta närmare på denna modell: 
 

 

Nutidssystemet  

Före Nu  Nu  Efter Nu 
 
PERFEKT  PRESENS  FUTURUM   
(har + supinum) (nutid)  (ska/kommer att + infinitiv) 
───────────────────────────────────────────────────────────→ tid  
har arbetat  arbetar  ska arbeta  
har köpt  köper  kommer att köpa 
har bott  bor  vill bo 
har känt  känner  hoppas känna 

 

Dåtidssystemet  

Före Då  Då  Efter Då 

PLUSKVAMPERFEKT PRETERITUM FUTURUM PRETERITI             Nu 
(hade + supinum) (dåtid)  (skulle/tänkte + infinitiv) 

───────────────────────────────────────────────────────────→ tid 
 
hade arbetat arbetade  skulle arbeta 
hade köpt  köpte  tänkte köpa 
hade bott  bodde  ville bo 
hade känt  kände  hoppades känna 

  
 

Källa: Gyllenbok, Jan. Ord till tusen. ICD Publishing, 2015.  
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Presenssystemet  

 

Presenssystemet beskriver vilka verbformer som används när man  

skriver i presens. Det är ju sällan bara presens i en text, utan ibland  

blickar man framåt eller bakåt mitt i texten: 

 

Clownen är trött. Han har lekt med barn hela dagen, men han är inte  

färdig än.  Snart ska han träffa de allra minsta barnen från  

cirkusskolan, men först tar han av sig sin röda näsa och vilar en stund.  

 

I en text i presens kan vi alltså hitta:   

o presens (är) 
o perfekt (har lekt) 
o futurum (ska träffa) 

 

Preteritumsystemet    

 

Preteritumsystemet är nästan exakt som presenssystemet, men med  

andra tempus: 

Clownen var trött. Han hade lekt med barn hela dagen, men han var  

inte färdig än.  Snart skulle han träffa de allra minsta barnen från  

cirkusskolan, men först tog han av sig sin gröna peruk och vilade en  

stund.  

 

Vilka verbformer kan du hitta i texten?  
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Kollokationer  

 
Icke-fasta kombinationer av ord och bestämningar som är en del 

av en sats och som ofta samförekommer kallas kollokationer. 

Kollokationer är oftast specifika för ett språk och betydelsen kan 

inte helt härledas till delarna. Man måste lära sig kollokationerna. 

Huvudordet i en kollokation kallas bas och biordet kollokator. 

 

Exempel på kollokationer med basen understruken: 

verb + substantivverb + substantivverb + substantivverb + substantiv            substantiv + verbsubstantiv + verbsubstantiv + verbsubstantiv + verb    

visa artighet   dagen gryr  

fatta beslut   regnet öser ner 

begå ett brott   situationen uppstår 

hålla föredrag   snön yr 

fälla en kommentar   svetten lackar 

avge ett löfte   katten jamar 

begå ett misstag    

väcka misstankar   adjektiv + substantivadjektiv + substantivadjektiv + substantivadjektiv + substantiv    

vålla problem   bitter fiendskap 

ge tillstånd   sträng kyla 

släcka törsten   notorisk lögnare 

träffa ett avtal   ymnigt snöfall   

hysa förhoppningar   svår sjukdom 

bjda motstånd   starkt skäl 

driva till vanvett   inbiten ungkarl 

iaktta tystnad   strykande åtgång 
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Vilka ord fattas i kollokationerna? Fyll i rätt bas i kollokationen:  
 

 
 
Feysal håller ett _________________ för sina kollegor. 

Magnus fattar _________________ om att börja studera. 

Jag släcker _________________ med massor av vatten. 

Möss i huset vållar _________________. 

Abdi arbetar så att _________________ lackar. 

Adnan begår ett _______________ när han säljer sin cykel. 

Karin fäller en tråkig _________________.  

Maria visar _________________ mot gamla människor. 

Himlen är rosa när _________________ gryr. 

Himlen är grå när _________________ öser ner. 

Det råder en sträng _______________ i hela landet. 

_________________ yr så att vi inte ser något. 

Sofias goda mat hade en strykande ________________.  

Faisa avger ett _______________ att äta mer hälsosamt. 

Polisen ger _________________ att arrangera konserten. 

Erik har ett starkt _______________ att flytta från Björkvägen. 

Det kan väcka _________________ att gå ofta i affärer utan att handla.  
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Idiom 

Idiom är en typ av fasta uttryck som beskriver en tanke på ett bildligt sätt. Ofta är 

de svåra att förstå, eftersom betydelsen av ett idiom nästan aldrig går att utläsa 

genom en direktöversättning.      

ExempelExempelExempelExempel: Ha eld i baken (= ha bråttom) 

Exempel på idiom med djur på olika språk: 

Svenska idiom:Svenska idiom:Svenska idiom:Svenska idiom:    

Här ligger en hund begraven (= här är det något som inte stämmer; här är något 

misstänkt) 

Ha fjärilar i magen (= känna sig nervös)    

Ryskt idiom:Ryskt idiom:Ryskt idiom:Ryskt idiom:    

Slå ihjäl två harar (= uppnå två saker på en gång) 

Finskt idiom:Finskt idiom:Finskt idiom:Finskt idiom:    

Lyfta katten på bordet (= ta itu med problemet) 

Spanskt idiom:Spanskt idiom:Spanskt idiom:Spanskt idiom:    

Vara med flugan bakom örat (= vara på sin vakt) 

Zulu idiom:Zulu idiom:Zulu idiom:Zulu idiom:    

Trädlusen är inte medveten om sin egen lukt (= man är inte medveten om sina 

egna fel) 

Skriv exempel på idiom med djur från ditt eget språk. 

Direktöversätt dessa till svenska och förklara vad de betyder:  
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Verblista 

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum 
(har/hade)      

använda Använd! använder använde använt 

arbeta Arbeta! arbetar arbetade arbetat 

behöva  behöver behövde behövt 

berätta Berätta! berättar berättade berättat 

betyda  betyder betydde betytt 

bli Bli!  blir blev blivit 

blinka 
bo 

Blinka! blinkar 
bor 

blinkade 
bodde 

blinkat 
bott bruka  brukar brukade brukat 

byta Byt! byter bytte bytt 

börja Börja! börjar började börjat 

diska Diska! diskar diskade diskat 

diskutera Diskutera! diskuterar diskuterade diskuterat 

dricka Drick! dricker drack druckit 

duscha Duscha! duschar duschade duschat 

fika Fika! fikar fikade fikat 

finnas  finns fanns funnits 

flytta Flytta! flyttar flyttade flyttat 

frysa Frys! fryser frös frusit 

fråga Fråga! frågar frågade frågat 

få  får fick fått 

förstå Förstå! förstår förstod förstått 

försöka Försök! försöker försökte försökt 

gapa Gapa! gapar gapade gapat 

ge Ge! ger gav gett 

gråta Gråt! gråter grät gråtit 

gå Gå! går gick gått 

gäspa Gäspa! gäspar gäspade gäspat 

göra Gör! gör gjorde gjort 

ha Ha! har hade haft 

handla Handla! handlar handlade handlat 

heta  heter hette hetat 
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Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum 
(har/hade)      

hjälpa Hjälp! hjälper hjälpte hjälpt 

hända  händer hände hänt 

höra Hör! hör hörde hört 

klä Klä! klär klädde klätt 

koka Koka! kokar kokade kokat 
 komma Kom! kommer kom kommit 

kosta  kostar kostade kostat 

kunna  kan kunde kunnat 

känna Känn! känner kände känt 

köpa Köp! köper köpte köpt 

laga Laga! lagar lagade lagat 

le Le! ler log lett 

leka Lek! leker lekte lekt 

leva Lev! lever levde levt 

ligga Ligg! ligger låg legat 

lyssna Lyssna! lyssnar lyssnade lyssnat 

låna Låna! lånar lånade lånat 

låta Låt! låter lät låtit 

lägga Lägg! lägger lade lagt 

längta Längta! längtar längtade längtat 

lära Lär! lär lärde lärt 

läsa Läs! läser läste läst 

möta Möt! möter mötte mött 

orka Orka! orkar orkade orkat 

plugga Plugga! pluggar pluggade pluggat 

prata Prata! pratar pratade pratat 

presentera Presentera! presenterar presenterade presenterat 

prova Prova! provar provade provat 

regna  regnar regnade regnat 

resa Res! reser reste rest 

ringa Ring! ringer ringde ringt 

räkna Räkna! räknar räknade räknat 

se Se! ser såg sett 
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Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum 
(har/hade)      

sakna  saknar saknade saknat 

sitta Sitt! sitter satt suttit 

skratta Skratta! skrattar skrattade skrattat 

skriva Skriv! skriver skrev skrivit 

slänga Släng! slänger slängde slängt 

skära Skär! skär skar skurit 

slå Slå! slår slog slagit 

somna Somna! somnar somnade somnat 

sova Sov! sover sov sovit 

spela Spela! spelar spelade spelat 

springa Spring! springer sprang sprungit 

stanna Stanna! stannar stannade stannat 

steka Stek! steker stekte stekt 

studera Studera! studerar studerade studerat 

stå Stå! står stod stått 

städa Städa! städar städade städat 

svara Svara! svarar svarade svarat 

säga Säg! säger sa/sade sagt 

sätta Sätt! sätter satte satt 

ta Ta! tar tog tagit 

tala Tala! talar talade talat 

titta Titta! tittar tittade tittat 

tro Tro! tror trodde trott 

träna Träna! tränar tränade tränat 

tvätta Tvätta! tvättar tvättade tvättat 

tänka Tänk! tänker tänkte tänkt 

vakna Vakna! vaknar vaknade vaknat 

verka  verkar verkade verkat 

veta  vet visste vetat 

vilja  vill ville velat 

åka Åk! åker åkte åkt 

äta Ät! äter åt ätit 

öva Öva! övar övade övat 
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Prepositioner  

Prepositioner är ord för att beskriva läge och olika förhållanden mellan 
personer, platser och saker. I många fall finns det inga regler att följa. 
Rumsprepositioner är prepositioner för plats. Välj bland orden och skriv 
rätt preposition under bilderna. Använd alla ord en gång. 
 

på   framför  nära   under   över   bredvid   i   utanför  bakom  mellan 

                      

Datorn står ________ bordet.                Bären ligger ________ korgen. 

 

                       

Mobilen ligger ________ datorn.    Fågeln  flyger ________ vattnet. 

 

        

Stolarna står ________ parasollet.  Flickan står _________ trädet.  
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Barnet går ________ föräldrarna.   Böckerna ligger ________ blomman. 

 

            

Sjön ligger _________ huset.           De sitter _________ varandra. 

 

Prepositioner i och på 

  i  på 

Hus:  i ett hus    på bio 

  i en affär  på posten   

  i en lägenhet på banken 

  gå i skolan på sjukhuset 

Rum:  i köket  på toaletten   

Geografi: i Sverige  på Storgatan 

  i Göteborg på torget 

Övrigt:  i stan  på landet 

  i skogen  på lekplatsen 

  i väskan  på bordet   














	Del 5-1
	Del 5-2
	Del 5-3
	Del 5-4



