
ADJEKTIV:

Alla mina ________ (fin) saker 

Jag har många saker. Jag har ett _________ (vit) bord och många ________ (röd) stolar. Jag har en 
_______ (dyr) matta och många _________ (billig) lampor. Jag kompenserar kostnaderna! Om jag 
köper något ________ (dyr), vill jag köpa andra saker som är __________ (billig).

Jag har en ___________ (fantastisk) tavla. Min mormor gav den till mig. Den är __________, 
____________ och __________ (röd, blå, vit).

Mina väggar är _________ (blå) och mina tak är _________ (vit). Mina golv är __________ och 
___________ (röd, brun). 

Jag har ett _____________ (fransk) hem, kan man säga!
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Fest för stora och små

Vi ska ordna en ________ (stor) fest, för stora och för små (personer). De ___________ (liten) bar-
nen ska få leka pirater och poliser. De ___________ (stor) ”barnen” ska få spela Trivial Pursuit. Vi 
har ett ____________ (stor) rum för de stora, och ett ______________ (liten) rum för de små. 

De vuxna får äta av en ___________ (stor) paj, och barnen får äta av en __________ (liten) paj. Vi 
har många ___________ (stor) glassar till de vuxna och många ___________ (liten) glassar till bar-
nen.

Det blir en _____________ (stor) fest, för en av våra ______________ (gammal) vänner fyller 
40 år. Vi ska ge en ___________ (stor) present och många ___________ (liten) presenter. De 
_____________ (liten) presenterna är ____________ (dyr). Den _________ (stor) presenten är 
_________ (billig)..

Den ____________ (stor) presenten köpte jag, och de _____________ (liten) presenterna köpte 
min bästa vän Maria.

Den _______________ (global) marknaden

I världen finns många ___________ (stor) och __________ (liten) länder. Alla tillverkar och expor-
terar produkter. Det finns många ______________ och ________________ (tysk, amerikansk) bilar. 
Det finns många _______________ och ________________ (fransk, italiensk) viner. Och det finns 
många _______________ och ________________ (svensk, spansk) kläder. 

Det finns ett _____________ (svensk) företag som säljer möbler i nästan hela världen. De har 
en ___________ och ______________ (gul, blå) logotyp. Du kan se den på deras ___________ 
(stor) varuhus. Du kan inte missa den _____________ (stor) logotypen när du kör förbi det 
______________ (stor) varuhuset.

Från Sverige kommer också ett annat ______________ (känd) företag som säljer kläder. De 
_______________ (billig) kläderna är mycket _______________ (fin). Det är roligt att många kan 
köpa _______________ (fin) kläder till bra pris!

ADJEKTIV, SVAR TILL ÖVNINGARNA:

Alla mina fina saker

Jag har många saker. Jag har ett vitt bord och många röda stolar. Jag har en dyr matta och 
många billiga lampor. Jag kompenserar kostnaderna! Om jag köper något dyrt, vill jag köpa 
andra saker som är billiga.



Jag har en fantastisk tavla. Min mormor gav den till mig. Den är röd, blå och vit. 
Mina väggar är blåa och mina tak är vita. Mina golv är röda och bruna. 
Jag har ett franskt hem, kan man säga!

För stora och små

Vi ska ordna en stor fest, för stora och för små (personer). De små barnen ska få leka pirater och 
poliser. De stora ”barnen” ska få spela Trivial Pursuit. Vi har ett stort rum för de stora, och ett 
litet rum för de små. 

De vuxna får äta av en stor paj, och barnen får äta av en liten paj. Vi har många stora glassar till 
de vuxna och många små glassar till barnen.

Det blir en stor fest, för en av våra gamla vänner fyller år 40 år. Vi ska ge en stor present och 
många små presenter. De små presenterna är dyra. Den stora presenten är billig.

Den stora presenten köpte jag, och de små presenterna köpte min bästa vän Maria.

Den globala marknaden

I världen finns många stora och små länder. Alla tillverkar och exporterar produkter. Det finns 
många tyska och amerikanska bilar. Det finns många franska och italienska viner. Och det finns 
många svenska och spanska kläder. 

Det finns ett svenskt företag som säljer möbler i nästa hela världen. De har en gul och blå logo-
typ. Du kan se den på deras stora varuhus. Du kan inte missa den stora logotypen när du kör 
förbi det stora varuhuset.

Från Sverige kommer också ett annat känt företag som säljer kläder. De billiga kläderna är myck-
et fina. Det är roligt att många kan köpa fina kläder till bra pris!



ADVERB:

inte/också/bara/alltid/ofta/ibland/sällan/aldrig/nyligen/redan/inte...än:

1. Du har en röd bil. Jag har ___________ en röd bil! Vad kul att vi har samma färg.

2. Båt = nej. Jag har ____________ en båt.

3. Nej, jag har ____________ varit i Italien. Men jag skulle vilja åka till Italien en dag.

4. Jag spelar tennis _______________. = 50 % av tiden.

5. Jag var ______________ i Finland. Jag var där för två dagar sedan!

6. Jag vill inte se den filmen. Jag har ____________ sett den många gånger.

7. Vi har ________________ haft det här sommarhuset. Hela vårt liv!

8. Jag har __________ en penna, så du kan inte ta den här pennan.

9. Vi åker __________ utomlands. = 20 % av tiden.

10. Jag har _____________ sett filmen än. Jag vill verkligen se den. Jag har tänkt på det länge.

11. De spelar _________ golf. = 85 % av tiden.

ADVERB, SVAR:

inte/också/bara/alltid/ofta/ibland/sällan/aldrig/nyligen/redan/inte...än:

1. Du har en röd bil. Jag har också en röd bil! Vad kul att vi har samma färg.

2. Båt = nej. Jag har inte en båt.

3. Nej, ag har aldrig(/inte) varit i Italien. Men jag skulle vilja åka till Italien en dag.

4. Jag spelar tennis ibland. = 50 % av tiden.

5. Jag var nyligen i Finland. Jag var där för två dagar sedan!

6. Jag vill inte se den filen. Jag har redan sett den många gånger.

7. Vi har alltid haft det här sommarhuset. Hela vårt liv!

8. Jag har bara en penna, så du kan inte ta den här pennan.

9. Vi åker sällan utomlands. = 20 % av tiden.

10. Jag har inte sett filmen än. Jag vill verkligen se den. Jag har tänkt på det länge.

11. De spelar ofta golf. = 85 % av tiden.



ORDFÖLJD:

Jag..... (lunch/äta/ska/inte/idag)

Idag...(lunch/äta/ska/inte/jag)

Jag vill inte följa med eftersom... (jag/äta/idag/inte/lunch/ska)

Skriv dessa direkta frågor i indirekt tal:

Vad ska du göra idag?
Han undrar vad...

När kommer Johan?
De undrar när...

Brukar du äta lunch på restaurang?
Hon undrar om...

Var jobbar du?
De vill veta var...

Jag jobbar inte på ett kontor.
Han säger att...

Jag reser ofta.
Han säger att...

Jag gillar inte att jobba på en specifik plats.
Han säger att...



ORDFÖLJD, SVAR:

Jag ska inte äta lunch idag.

Idag ska jag inte äta lunch.

Jag vill inte följa med eftersom jag inte ska äta lunch idag.

Skriv dessa direkta frågor i indirekt tal:

Vad ska du göra idag?
Han undrar vad du ska göra idag.

När kommer Johan?
De undrar när Johan kommer.

Brukar du äta lunch på restaurang?
Hon undrar om du brukar äta lunch på restaurang.

Var jobbar du?
De vill veta var du jobbar.

Jag jobbar inte på ett kontor.
Han säger att han inte jobbar på ett kontor.

Jag reser ofta.
Han säger att han ofta reser.

Jag gillar inte att jobba på en specifik plats.
Han säger att han inte gillar att jobba på en specifik plats.



PREPOSITIONER:

i - på - hos - till - från - med - om:

1. Jag är ________tandläkaren och borrar ett hål i min tand.

2. Jag ska resa ________ Paris imorgon.

3. Jag bor _________ hotell.

4. Vi kommer till Stockholm kl 19 eftersom vi åker _____________ sommarhuset kl 16.

5. Hon pratar mycket ________ jobbet. Det är intressant att lyssna på henne.

6. Jag bor _________ Barcelona.

7. Jag ska åka till USA ________ min bror.

Tid: i eller på?

1. Jag brukar jogga på morgnarna/i morgon.

2. De ska åka till USA på morgnarna/i morgon.

3. Vi brukar spela golf i sommar/på somrarna.

4. Vi ska resa till Island i sommar/på somrarna.

5. Hon träffade sin vän i fredags/på fredagarna.

6. Hon brukar träffa sina vänner på fredag/på fredagarna. 

7. Vad brukar du göra i helgen/på helgerna? - Jag brukar träna.

8. Vad ska du göra i helgen/på helgerna? - Jag ska åka till Paris.



PREPOSITIONER, SVAR:

i - på - hos - till - från - med - om:

1. Jag är hos tandläkaren och borrar ett hål i min tand.

2. Jag ska resa till Paris imorgon.

3. Jag bor på hotell.

4.  Vi kommer till Stockholm kl 19 eftersom vi åker från sommarhuset kl 16.

5. Hon pratar mycket om jobbet. Det är intressant att lyssna på henne.

6. Jag bor i Barcelona.

7. Jag ska åka till USA med min bror.

Tid: i eller på? Vad är korrekt?

1. Jag brukar jogga på morgnarna.

2. De ska åka till USA i morgon.

3. Vi brukar spela golf på somrarna.

4. Vi ska resa till Island i sommar.

5. Hon träffade sin vän i fredags.

6. Hon brukar träffa sina vänner på fredagarna.

7. Vad brukar du göra på helgerna? - Jag brukar träna. 

8. Vad ska du göra i helgen? - Jag ska åka till Paris.



PERSONLIGA PRONOMEN
SUBJEKT/OBJEKT:

A: Jag ska träffa Kristina idag.
B: När ska du träffa _________?
A: Jag ska träffa _________ klockan 16.
B: Ska du träffa Bengt också?
A: Ja, jag träffar _________ klockan 19.
B: Vill du och Kristina komma hem till mig och Kalle på lunch i helgen?
A: Ja, vi kommer gärna hem till _________.
B: Fint! När kan ni komma hem till _________?
A: Kan jag ringa _________ på fredag så kan vi bestämma tid?
B: Ja, ring _________ efter klockan 19!

POSSESSIVA PRONOMEN:

Jag har en dator. _________ dator är fantastisk.
Du har ett möte. _________ möte börjar klockan 14.
Vi har ett sommarhus. _________ sommarhus ligger på Gotland.
De har två barn. _________ barn heter Måns och Rasmus.
Han har en hund. _________ hund heter Oliver.
Jag har många vänner. _________ vänner bor i Göteborg.
Hon har en syster. _________ syster heter Anna.
Ni har två bilar. _________ bilar är i garaget.
Du har två böcker. _________ böcker ligger där.
Jag har ett flygplan. _________ flygplan är litet.
Ni har ett företag. _________ företag är nytt.



PERSONLIGA PRONOMEN
SUBJEKT/OBJEKT, SVAR:

A: Jag ska träffa Kristina idag.
B: När ska du träffa henne?
A: Jag ska träffa henne klockan 16.
B: Ska du träffa Bengt också?
A: Ja, jag träffar honom klockan 19.
B: Vill du och Kristina komma hem till mig och Kalle på lunch i helgen?
A: Ja, vi kommer gärna hem till er.
B: Fint! När kan ni komma hem till oss?
A: Kan jag ringa dig på fredag så kan vi bestämma tid?
B: Ja, ring mig efter klockan 19!

POSSESSIVA PRONOMEN, SVAR:

Jag har en dator. Min dator är fantastisk.
Du har ett möte. Ditt möte börjar klockan 14.
Vi har ett sommarhus. Vårt sommarhus ligger på Gotland.
De har två barn. Deras barn heter Måns och Rasmus.
Han har en hund. Hans hund heter Oliver.
Jag har många vänner. Mina vänner bor i Göteborg.
Hon har en syster. Hennes syster heter Anna.
Ni har två bilar. Era bilar är i garaget.
Du har två böcker. Dina böcker ligger där.
Jag har ett flygplan. Mitt flygplan är litet.
Ni har ett företag. Ert företag är nytt.



SUBSTANTIV:

A) Substantiven står i plural. Skriv dem i singular. Se exmplet nedan:
Exempel: (många) restauranger --> en restaurang
1: (många) bussar -->
2: (många) problem -->
3: (många) skivor -->
4: (många) båtar -->
5: (många) fat -->
6: (många) gurkor -->
7: (många) gym -->
8: (många) flygplan -->
9: (många) sängar -->
10: (många) päron -->
11: (många) bord -->
12: (många) citroner -->
13: (många) karuseller -->
14: (många) hotell -->

B) Skriv substantiven i obestämd form singular. Se exemplet nedan:
Exempel: pennan --> en penna
1: hotellet -->
2: byggnaden -->
3: gatan -->
4: spegeln -->
5: tåget -->
6: boken -->
7: filmen -->
8: huset -->
9: telefonen -->
10: äpplet -->
11: mötet -->
12: häftet -->
13: barnet -->
14: blusen -->

C) Skriv substantiven i obestämd form plural:
Exempel: jackorna --> jackor
1: bilderna -->
2: resorna -->
3: borden -->
4: tröjorna -->
5: spårvagnarna -->
6: hotellen -->
7: parkerna -->
8: kamerorna -->
9: mackorna -->
10: filmerna -->
11: klänningarna -->
12: golven -->
13: pojkarna -->
14: sofforna -->



SUBSTANTIV, SVAR:

A)
Exempel: (många) restauranger --> en restaurang
1: (många) bussar --> en buss
2: (många) problem -->ett problem
3: (många) skivor -->en skiva
4: (många) båtar --> en båt
5: (många) fat --> ett fat
6: (många) gurkor -->en gurka
7: (många) gym --> ett gym
8: (många) flygplan --> ett flygplan
9: (många) sängar -->en säng
10: (många) päron -->ett päron
11: (många) bord --> ett bord
12: (många) citroner -en citron
13: (många) karuseller -->en karusell
14: (många) hotell -->ett hotell

B)
Exempel: pennan --> en penna
1: hotellet --> en penna
2: byggnaden --> en byggnad
3: gatan --> en gata
4: spegeln -->en spegel
5: tåget -->ett tåg
6: boken -->en bok
7: filmen --> en film
8: huset --> ett hus
9: telefonen --> en telefon
10: äpplet --> ett äpple
11: mötet --> ett möte
12: häftet --> ett häfte
13: barnet --> ett barn
14: blusen --> en blus

C)
Exempel: jackorna --> jackor
1: bilderna --> bilder
2: resorna --> resor
3: borden --> bord
4: tröjorna --> tröjor
5: spårvagnarna --> spårvagnar
6: hotellen --> hotell
7: parkerna --> parker
8: kamerorna -->kameror
9: mackorna -->mackor
10: filmerna --> filmer
11: klänningarna --> klänningar
12: golven --> golv
13: pojkarna --> pojkar
14: sofforna --> soffor



VERB: 
Välj bland dessa verb och skriv nedan i rätt form: äta, åka, ringa, spela, läsa, bo, titta, köpa, 
skriva, studera

IMPERATIV!  = när vi vill rekommendera, ge order/instruktioner, eller uppmana. 

_______ piano!
_______, en fin jacka!
_______ Peter i morgon!
_______ en kaffe till mig!
_______ till Berlin!
_______ boken som heter ”Agent Extra”!
 _______ på Manhattan!
_______  ett mejl till August!
_______  upp all mat!

INFINITIV = när vi har ”att” eller hjälpverb: ska, vill, kan, måste, brukar, får, hinner, borde, etc

Jag ska _______ badminton på måndag klockan 20.
Jag vill _______ en ny jacka.
Jag kan _______ dig nästa vecka.
Jag måste _______ en rapport idag.
Jag brukar _______ till London en gång i veckan.
Jag får inte _______ kiwi. Jag är allergisk. 
Jag hinner inte _______ på filmen. Jag måste _______ en rapport.
Vi borde _______ i en större lägenhet. Vi är en stor familj, med 7 barn.

PRESENS =  när vi vill prata om något... 
...1) vi gör just nu, 2) vi gör ofta/ är rutin, 3) vi ska göra i framtiden (tillsammans med tidsuttryck)

1)
Jag _______ en bok (nu).
Jag _______ italienska på Berlitz.

2)
Jag _______ ishockey på kvällarna.
Jag _______ frukost på ett kafé på morgnarna.

3)
Jag _______ till jobbet om 15 minuter.
Jag _______ mejl hela dagen imorgon.
Jag _______ middag hos en vän imorgon kväll.

PRETERITUM = när vi vill prata om dåtid (passé), en tid som inte fortsätter, något vi inte gör mer

Jag _______ på universitetet mellan 2002 och 2009.
Jag _______piano i tre timmar igår.
Jag _______chefen imorse klockan 9.
Jag _______ ett nytt hus förra året.
Jag _______ bil till jobbet med en kollega igår.
Jag _______ alla texter förra veckan. Så det är klart!
Jag _______ sallad till lunch idag.



SUPINUM = när vi vill prata om... 
...1) tiden mellan då och nu 2) något vi har gjort utan att nämna detaljer såsom tid eller plats etc 
3) något vi inte har gjort

1)
Jag har _______ gitarr i 35 år.
Jag har _______ ekonomi i två år nu.
2) 
Jag har _______dig tre gånger!
Jag har _______ med den nya spårvagnen.
Jag har _______ en artikel på franska till Metro Paris.
3)
Jag har inte/aldrig _______ pizza.
Jag har inte/aldrig _______ taxi i Stockholm.

VERB, SVAR:

IMPERATIV!  

Spela piano!
Titta, en fin jacka!
Ring Peter i morgon!
Köp en kaffe till mig!
Åk till Berlin!
Läs boken som heter ”Agent Extra”!
Bo på Manhattan!
Skriv ett mejl till August!
Ät upp all mat!

INFINITIV 

Jag ska spela badminton på måndag klockan 20.
Jag vill köpa en ny jacka.
Jag kan ringa dig nästa vecka.
Jag måste läsa en rapport idag.
Jag brukar åka till London en gång i veckan.
Jag får inte äta kiwi. Jag är allergisk. 
Jag hinner inte titta på filmen. Jag måste skriva en rapport.
Vi borde bo i en större lägenhet. Vi är en stor familj, med 7 barn.

PRESENS

1)
Jag läser en bok (nu).
Jag studerar italienska på Berlitz.

2)
Jag spelar ishockey på kvällarna.
Jag äter frukost på ett kafé på morgnarna.



3)
Jag åker till jobbet om 15 minuter.
Jag skriver mejl hela dagen imorgon.
Jag äter middag hos en vän imorgon kväll

.
PRETERITUM 

Jag studerade på universitetet mellan 2002 och 2009.
Jag spelade piano i tre timmar igår.
Jag ringde chefen imorse klockan 9.
Jag köpte ett nytt hus förra året.
Jag åkte bil till jobbet med en kollega igår.
Jag skrev alla texter förra veckan. Så det är klart!
Jag åt sallad till lunch idag.

SUPINUM 

1)
Jag har spelat gitarr i 35 år.
Jag har studerat ekonomi i två år nu.
2) 
Jag har ringt dig tre gånger!
Jag har åkt med den nya spårvagnen.
Jag har skrivit en artikel på franska till Metro Paris.
3)
Jag har inte/aldrig ätit pizza.
Jag har inte/aldrig åkt taxi i Stockholm.


