
 

 
Ord 

 
Betydelse 

 
Exempel 
 

singularis Ental En bok, ett hus 
 

pluralis Flertal Två böcker, flera hus 
 

1:a person singularis  Jag Jag är en pojke.  
Jag har en bok. 
 

2:a person singularis  Du Du är en pojke. 
Du har en fotboll. 
 

3:e person singularis Han, hon,  
den, det 

Han är en pojke.  
Hon läser en bok. 
Det är min bok. 
Han har en bok. 
 

1:a person pluralis  Vi Vi är vänner.  
Vi har en bok. 
 

2:a person pluralis  Ni Ni är mina vänner.  
Ni läser en bok. 
Ni har en boll. 
 

3:e person pluralis  De - dom De är mina vänner.  
De läser en bok. 
De har en boll. 

infinitiv Att + verbet Att springa, att leka 
 

presens Just nu Jag åker 
 

preteritum “igår” dåtid Jag åkte 
 

futurum Framtid Jag ska åka 
 

perfekt Jag har  
gjort…. 
 

Jag har åkt 
 
 

pluskvamperfekt Jag hade gjort….. 
 

Jag hade åkt 

genitiv Någon äger     Flickans docka 
 

substantiv Namn på saker 
m.m.  
 

Sol, regn, kärlek, sorg,  



verb Någonting man 
gör 
 

Bråka, älska springa 

adjektiv -  
kan kompareras 

Beskriver hur 
någonting är 
..kan böjas… 

Snäll, varm, stor,  
Snäll-snällare-snällast 
Stor-större-störst 
 

bestämd artikel Menar ett 
bestämt ord 
 

Stolen, äpplet 

obestämd artikel Inget bestämt ord 
 

En stol, ett äpple 

singularis Ental A book, a house 
 

pluralis Flertal Two books.  
Many houses 
 

1:a person singularis  I I am a boy  
I have a book 
 

2:a person singularis  You You are a boy. 
You have a football.  
 

3:e person singularis He, she, it He is a boy.  
She reads a book. 
It is my book. 
He has a book.  
 

1:a person pluralis  We We are friends. 
We have a book. 
 

2:a person pluralis  You You are my friends. 
You read a book. 
You have a ball. 
 

3:e person pluralis  They They are my friends 
They read a book. 
They have a ball. 
 

   



obestämd artikel Inget 
bestämt ord 
 

A chair, an apple 
An framför vokalljud – a o u e i y 
 

 

TEMA PÅ VERBET  Go – went – gone 
Be – was – been 
Look - looked – looked 
 

TEMPUS Tiden för verbet Go – went – gone 
Look – looked - looked  
 

infinitiv To + verbet To run,  to play  
 

presens  Just nu I go …..       Jag går … 
 

preteritum “igår” dåtid I went ….   Jag åkte….. 
 

futurum Framtid I will go… Jag ska åka… 
 

perfekt Jag har åkt…….. I have gone..Jag har åkt 
 

pluskvamperfekt Jag hade åkt….. I had gone.  
Jag hade åkt 
 

genitiv Någon äger     The girl´s ball. Flickans boll 
 

substantiv Namn på saker 
m.m.  

Sun, rain, love, house 
Sol, regn, kärlek, hus  
 

verb Någonting man 
gör 

Fight, love, run 
Bråka, älska springa 
 

adjektiv -  
kan kompareras 

Beskriver hur 
någonting är 
..kan böjas… 
 

Nice, nicer, the nicest. Warm, 
warmer, the warmest  

bestämd artikel Menar ett bestämt 
ord 
 

The chair 
The apple 
(uttalas thi framför vokalljud) 
 

   


