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1 den misstänkte uppgedde sitt namn  
för polisen. 

2  Jag lovar och städa mitt rum.

3  Vart bor han?  

4  en majoritet är positiva till förslaget. 

5  Vi har en ny nyhet i vårt sortiment.  

6  August Strindberg är Sveriges största 
författare genom tiderna. 

7  du hittar mer information på Internet. 

8  Vår radiokanal spelar de senaste 
 hitsen./Vi behöver uppdatera våra 
säkerhets policys. 

9  det är stor chans att det här projektet 
blir försenat. 

10  Vår svenskalärare är asbra. 

11  Benny’s pizzeria, maria’s hårvård. 

A  Att det ska vara så svårt att skilja på detta ord  
och ordet risk. När man beskriver en eventuellt 
negativ konsekvens ska man använda risk. 

B det blir ju lite tårta på tårta! man häpnar. 

C  det heter faktiskt inte så fick jag lära mig  
i skolan. Jag förstår verkligen inte hur det  
där a:et har smugit sig in … 

D   det här ordet anger faktiskt riktning. Kom ihåg 
det! 

E  eftersom vi helst vill undvika -s som plural-
ändelse så tycker jag det bästa är att använda 
svenska ord istället. Varför inte slagdängor och 
riktlinjer istället? 

F  huh vad fult, när man böjer starka verb som 
svaga. Skäms! 

G  Nej! detta lilla tecken hör hemma i engelskan. 
Inte i svenskan. ett undantag är att man kan 
använda det för tydlighets skull efter namn som 
slutar på s-ljud eller s som max och lars. 

H  Inte alla har hängt med i teknikutvecklingen.  
Så länge detta världsomspännande kommuni-
kationsnätverk kunde det stavas med stor bok-
stav enligt principen att egennamn stavas med 
stor bokstav. men numera ingår det i allmän-
språket, är ett vanligt ord och stavas med liten 
bokstav. 

I  Jag ryser. Adjektiv före maskulina substantiv 
bör ha -e som ändelse enligt mig. men jag är 
kanske gammaldags? 

J  Jag vet att orden att och och låter lika i tal men 
efter hjälpverbsliknande verb ska det ändå vara 
att. 

K  När huvudordet är singular ska adjektivet 
 faktiskt också vara det. det var i alla fall det jag 
lärde mig i skolan. 

Bli språkpolis!
Arbeta i par eller smågrupper. Till vänster står meningar som språkpoliser  
uppfattar som fel. Till höger står språkpolisernas omdömen om fraserna. 
Kombinera meningarna med omdömena. 
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