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Deponenta verb: verb som slutar på -s 
att kräkas –  
Jag kräktes i morse. 
att finnas –  
Det finns tre böcker på bordet. 
Att andas –  
Ett andetag –  
Att få tag på någon –  
Att hoppas –  
Jag hoppas att du mår bra.  
Att svettas –  
Att minnas – att komma ihåg 
Ett minne, två minnen –  
(att hoppa, att studsa) 
 
Jätte-, super- 
Jätteont, superbra 
Favoritlåt, favoritfilm, favoritbok 
Yr –  
Huvudvärk – att ha ont i huvudet 
Att trycka –  
Att skriva ut –  
 
Tidsprepositioner 
Futurum/presens (med futurumbetydelse): om (om en vecka, om tre år, om ett sekel) 
Preteritum: för XX sedan (för ett år sedan, för en vecka sedan) 
Hur länge? Perfekt: i/på 
Jag har bott i Sverige i 10 år. 
Jag har inte varit i Sverige på 10 år.  
Hur snabbt? 
Jag äter en tårta på 15 minuter.  
Hur ofta? Frekvens: i/om 
Om + dagen, året 
I + veckan, månaden, minuten, sekunden, kvartalet 
Vana: på 
På morgonen, på kvällar(na), på hösten, på våren 
Jag är van vid att prata mycket. 
 
Hjälpverb + infinitiv 
Måste, kan, börja, behöva, vill, ska, bruka, sluta, orka, hinna + infinitiv 
Jag måste/ska/vill/orkar/brukar plugga varje dag.  



Doktor Love 
Plötsligt – 
Iväg – 
Att vara rädd för – 
Att vara rädd om – att ta hand om 
Jag är rädd om mina barn.  
Var rädd om dig! 
Att föreslå – 
Ett förslag, två förslag – 
Att hålla på med – att syssla med – att göra 
Vad håller du på med? 
 
Adjektiv och adverb 
Positiv, lugn, tidig  
Ett barn, ett bord 
 
Positivt, lugnt, tidigt 
*Adjektiv formen för neutrum används också som adverb! 
Jag pratar lugnt.  
Han tänker positivt. 
Vi går upp supertidigt.  
 
Bra, spännande – samma form, alla genus 
 
Att ge råd/tips – 
Att ladda telefonen – 
Laddare – 
Hörlurar – 
Egentid – 
Lycklig fru, lyckligt liv. 
Hitta på – 
Skärmtid – 
Att bråka – 
Samtidigt – 
Att diska – 
Tvärtom –  
Skaffa barn/lånekort på biblioteket – 
Färgglad – 
Ful – 
En affärskvinna – 
 
Hemläxa, ÖB: s. 180-181 (obligatoriskt), s. 184-186 (fakultativt) 
 
 
 
 
 
 
 


