
Lektion 3 
 
 Släkt familj 
 
Jag har en pappa. Han odlar tomater.  
Jag har en pappa som odlar tomater.  
Jag har en faster som är boxare.  
Jag har en kusin som bor på Bali.  
 
Jag har bara en son och en dotter. Två barn.  
Jag har en bror som bor i ockuperat område. 
Jag har kusiner som bor i Ryssland. 
 
Jag har en mormor som är 84 år gammal. Hon bor i Ukraina med min mamma. 
 
Mina föräldrar är skilda.  
 
Han tycker om att cykla, lego och spela fotboll.  
 
Jag har en pappa som är snickare.  
Jag har en mamma som är femtiofem år gammal. Jag har en mamma som är läkare.  
Jag har två kusiner. En är bonde och en är makeup-artist. En kusin bor i Kiev och en kusin bor 
i Tyskland.  
 
Jag har också ett bonusbarn som heter Dimitri. Han är kirurg kardiolog. Han bor med sin 
familj i Krim. Jag har också en syster som heter Yana och bor i Ukraina. Hon är läkare. Nikita 
är min brorson som är student. De bor i Ukraina.  
 
Jag har tre kusiner. En kusin som bor i Moskva, två kusiner som bor Kazakstan. Jag har en 
dotter. Min dotter heter Irina. Hon bor i Sverige.  
 
Jag hade föräldrar. Min mamma hette Irina. Hon arbetade som lärare. Min pappa hette 
Vitali. Han arbetade som konstnär. Min mormor hette Ludmila. Min morfar hette Fjodor. De 
hade tre döttrar. En är min mamma och två är mina fastrar. Deras barn är mina kusiner. Min 
farmor hette Natalia och min farfar hette Fjodor. De hade två söner. En är min pappa och en 
är min farbror. Deras barn är mina kusiner. Mina föräldrar hade två barn. Jag har en bror. 
Han heter Valentin. Han arbetade som journalist. Han har två barn, de är mina brorsbarn. De 
heter Alina och Matvej. M bor i Usa och Alina bor i Sverige. Min dotter bor också i Sverige. 
Hon jobbar på ett företag.  
 
Mina morbröder är gamla.  
Min katt är vit. (en katt -à min / vit) 
Mina katter är vita.  
Mitt köksbord är vitt. (ett köksbord-à mitt / vitt) 
 
Läxan 

1. Vi köpte vårt hus 1989 



2. Deras biljetter kostade 1000 kr 
3. Hans pappa arbetar på en bank 
4. Hennes chef 
5. Era kusiner  
6. Ditt namn 
7. Ert piano (ett piano) 
8. Mina systrar bor i Aten. 
9. Dina böcker 
10. Jag tycker om er katt! 
11. Mitt telefonnummer är … 

 
1. Hennes bok är romantisk.  
2. Ditt hus är fint. (ett hus-à fint) 
3. Hans hund är gullig.  
4. Mitt kaffe är varmt.  
5. Deras bullar är goda. 
6. Era filmer är roliga.  

 
 
 Alfred Nobel 
 
Olika – inte lika 
Ungefär – cirka 
Dekorerad –  
Fabrik – industri 
Flyttade – (preteritum av flytta)  
Skrev (pret. Av skriva)  
Testamente –  
Delade ut (delar ut) –  
 
Stryk under alla verb i preteritum (DÅ-tid) 
 
A – 5 Grupp 4 byter ofta vokal mellan presens och preteritum.  
Grupp 1 har ett A i alla former. 
Grupp 2 a har imperativ på konsonant och preteritum på -de.  
Grupp 2 b har preteritum på -te.  
Grupp 3 har preteritum på -dde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Imperativ  Infinitiv Presens Preteritum 

Grupp 1 Tala! 
Flytta! 
Börja! 
Sluta! 
Dela!  

Tala 
 

Talar 
 

Talade 
Flyttade 
Började 
Slutade 
Delade 

Grupp 2 a Bygg! Bygga Bygger Byggde 

Grupp 2 b Res! 
Väx! 
Gift! 

Resa 
 
Gifta 

Reser 
 
Gifter 

Reste 
Växte 
Gifte 
 

Grupp 3 Bo! Bo Bor Bodde 
 

Grupp 4 (special) Skriv! 
 
Dö!  
 
Ha! 

Skriva 
 
 

Skriver 
 
 

Skrev 
Var  
Dog 
Föddes 
Hade 

     

 
 

    

 
 
Skriv fem frågor Alfred Nobel! 
 
T.ex. När föddes Alfred Nobel? 
Hur många språk talade Alfred Nobel? 
Var ligger Nobelmuseet? 
 
Tisdags [tistas] 
Kväll [kfäll] 
Svarade [sfarade] 
Sverige [sferje] 
Att du [attu] 
Just det  [juste] 
 
Skriv en kort text om en berömd person. Skriv inte namnet på personen! 
 
”Han föddes i …. Han är väldigt bra på att spela fotboll. … etc.” 
 
 


