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Hemuppgift
Frågor?
Text om någon känd i ditt
hemland.



Substantiv

Singular, 
obestämd

Singular,
bestämd

Plural, 
obestämd

Plural, bestämd

1 En paprika paprikan paprikor paprikorna
2 En bil

En tidning
Bilen
tidningen

Bilar
tidningar

Bilarna
tidningarna

3 En bok
En stad
Ett kafe
Ett museum

Boken
Staden
Kafeet
museet

Böcker
Städer
Kafeer
museer

Böckerna
Städerna
Kafeerna
museerna

4 Ett äpple
Ett arbete

Äpplet
arbetet

Äpplen
arbeten

Äpplena
arbetena

5 Ett barn
En lärare

Barnet
läraren

Barn
lärare

Barnen
Lärarna (2)



Den/det 
här, 
den/det 
där, de 
här/där + 
bestämda 
formen

This cinnamonbun – den här kanelbullen

This book – den här boken

This table – det här bordet

That child – det där barnet

That pen – den där pennan

These children – de (dom) här barnen

Those pens – de där pennorna



Köpa säng

Lyssna på texten “På sängavdelningen”.

Hitta alla substantiv i texten. Skriv singular och plural 
formerna!

I affärer

A/74

B/75



Adjektiv: komparativ

´ Vacker – vackrare

´ Fin – finare

´ Ny – nyare

´ Hård – hårdare

´ Svår – svårare

´ Röd – rödare

´ Grön - grönare



Adjektiv som slutar på -isk, -ad, -d, -t, -
ande, -ende (som bildas av ett verb)

´ Mer intresserad

´ Mer intressant

´ Mer spännande

´ Mer typisk

´ Mer praktisk



Adjektiv med speciella 
komparationsformer

´ Bra – bättre

´ Dålig – sämre

´ Gammal – äldre

´ Ung – yngre

´ Stor – större

´ Liten - mindre

´ Lång – längre

´ Hög - högre



Övningar i textboken

C/75 (ljudfil 54) E/77 H/78 (ljudfil 55) I och J/79 (ljudfiler 
56, respektive 57)



Nasse hittar en dammsugare
-frågor

Vad har Spidvej på 
sig?

Vad tar 
dammsugaren från 

Spidvej?

Nasse tror att 
dammsugaren är 

ett djur. Vilket djur?

Vad är fel med 
dammsugaren?

Vad gör Nasse 
med alla objekt 

som dammsugaren 
sög?

Var ska en 
dammsugare 
användas?


