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Ett tillfälle – tillfället – tillfällen – tillfällena 
Ett ämne – ämnet – ämnen – ämnena 
 
En bok – boken 
 
Ett seminarium – seminariet – seminarier 
 
Ett bord – bordet – bord – borden 
Alla substantiv som slutar på -are är undantag i kategori 5. 
Det betyder att de har samma pluralform. 
En lärare – läraren – lärare – lärarna 
Ett lärande –  
Ett användande –  
En användning –  
 
En fin bok 
Ett fint bord 
Fina böcker/bord 
Bra, spännande 
 
Jag brukar lyssna på musik varje dag. 
Jag gillar/ tycker om att lyssna på musik varje dag. 
 
I often read books. 
Jag läser böcker ofta. 
Jag läser ofta böcker. 
 
I don’t read books. 
Jag läser inte böcker. 
 
I listen often to music during mornings. 
På morgonen lyssnar jag ofta på music. 
 
I don’t usually eat breakfast. 
Frukost brukar jag inte äta. (modal verb) 
Frukost måste jag inte äta. (modal verb) 
 
Jag brukar inte äta frukost.  
Jag ska inte äta frukost. 
Frukost ska jag inte äta. 
 
What do you like? 
Vad tycker du om? 
 
Do you like salmon? 



Tycker du om lax? 
Jag tycker inte om lax. 
 
 
 
Att vara – är – var 
Att göra – gör – gjorde 
Att gå – går – gick 
Att vilja – vill – ville 
Att bli – blir – blev 
 
Att minnas – minns – to remember 
Att finnas – finns – to exist, to be 
Att sakna – to miss (someone) 
Att fattas – fattas – to miss, to lack 
Fattig – fattigt – fattiga – poor 
Att fatta – fattar – to understand 
 
Släkt vs släktningar 
 
En människa – människan – människor – människorna – a man, a human, a person/people 
Mänskliga rättigheter – human rights 
Mänsklighet – humanity 
 
Nobelpristagare –  
Att ta – tar – tog – 
Att få Nobelpriset –  
 
B/61 
 

1. Vår bil är gammal 
2. Mina bilar är amerikanska 
3. Deras piano är gammalt 
4. Vår farfar är gammal 
5. Ert hus är fint 
6. Dina bröder är långa 

 
På landet – in the countryside 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


