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Substantiv

Sg, öbestämd Sg, bestämd Pl, obestämd Pl, bestämd

1 En gata gatan gator gatorna

2 En bil
En påse
En spegel

Bilen
Påsen
spegeln

Bilar
Påsar
speglar

Bilarna
Påsarna
speglarna

3 En telefon
Ett museum

telefonen
museet

telefoner
museer

telefonerna
museerna

4 Ett äpple äpplet äpplen äpplena

5 Ett bord
En lärare

Bordet
läraren

Bord
lärare

Borden
lärarna



Den här, den där, det här, det där, de 
här, de där + bestämd form!!

´ This bok – den här boken

´ That table – det där bordet

´ These books – de här böckerna

´ Those tables – de där borden



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)



G/78

1 byxorna, 1245 

2 la ̈ppglanset, 116 

3 teven, 2700 

4 slipsen, 380 



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?



Hemuppgift

SKRIV EN TEXT OM ETT BRA/DÅLIGT KÖP. 
MODELL PÅ SIDAN 79 I TEXTBOKEN.


