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Nu begriper jag  HUVUDSATSORDFÖLJD 
s. 6

 1 På senare tid har det tyvärr förekommit 

en del stölder./På senare tid har det 

förekommit en del stölder tyvärr. Det 

har tyvärr förekommit en del stölder på 

senare tid./Det har på senare tid tyvärr 

förekommit en del stölder./Det har 

tyvärr på senare tid förekommit en del 

stölder.

 2 Nu har hon äntligen fått skriva på 

kontraktet./Nu har hon fått skriva på 

kontraktet äntligen. Äntligen har hon nu 

fått skriva på kontraktet.

 3 Varför måste han alltid se så sur ut?

  4 Varför sade han inte ifrån på en gång? 

 5 Vintertid brukar lokalen faktiskt vara 

uppvärmd./Vintertid brukar lokalen 

vara uppvärmd faktiskt. Lokalen brukar 

faktiskt vara uppvärmd vintertid./

Lokalen brukar vintertid faktiskt vara 

uppvärmd./(Lokalen brukar faktiskt 

vintertid vara uppvärmd.) 

 6 Behöver den inte värmas upp på hösten 

också?/ Behöver den inte värmas upp 

också på hösten? 

 7 Hittills har jag i alla fall bara behövt ta 

ut 4.000 kr från kontot./Hittills har jag 

bara behövt ta ut 4.000 kr från kontot 

i alla fall. Jag har i alla fall hittills bara 

behövt ta ut 4.000 kr från kontot./Jag 

har i alla fall bara behövt ta ut 4.000 kr 

från kontot hittills.

 8 Antagligen kommer ingen att känna igen 

oss. Ingen kommer antagligen att känna 

igen oss.

 9 Har han aldrig försökt lära sig engelska 

ordentligt?

 10 Ibland brukar jag faktiskt läsa tidningen 

på toaletten.

 11 Tyvärr kände jag inte till hans problem./ 

Hans problem kände jag tyvärr inte 

till. (/Hans problem kände jag inte till 

tyvärr.) 

 12 Han hade tydligen använt droger i flera 

år. Tydligen hade han använt droger i 

flera år./ I flera år hade han tydligen 

använt droger.(/ I flera år hade han 

använt droger tydligen.)

 13 Han ville emellertid sätta igång med 

studierna genast./ Studierna ville han 

emellertid sätta igång med genast./ 

Genast ville han emellertid sätta igång 

med studierna. 

 14 Vid behov kan han också få hjälp av sina 

föräldrar./ Sina föräldrar kan han också 

vid behov få hjälp av./ Av sina föräldrar 

kan han också få hjälp vid behov. 

 15 Fortfarande är ekonomin ett bekymmer 

för honom.

Trälarna s. 8

 1 Längst ner i vikingatidens 

samhällspyramid stod de ofria trälarna./ 

De ofria trälarna stod längst ner i 

vikingatidens samhällspyramid./ I 

vikingatidens samhällspyramid stod de 

ofria trälarna längst ner. 

 2  Enligt landskapslagen hade trälens 

ägare oinskränkt makt över hans kropp 

och liv./ Trälens ägare hade enligt 

landskapslagen oinskränkt makt över 

hans kropp och liv. (/Trälens ägare hade 

oinskränkt makt över hans kropp och liv 

enligt landskapslagen.)

 3 Precis som en ko kunde trälen skänkas 

bort eller säljas./ Trälen kunde skänkas 

bort eller säljas precis som en ko./ 

Trälen kunde precis som en ko skänkas 

bort eller säljas.

 4 Därför brukade en skada mot trälen 

betraktas som en oförrätt mot hans 

herre./ En skada mot trälen brukade 

därför betraktas som en oförrätt mot 

hans herre.

 5 I allmänhet var trälarna drängar och 

pigor åt stormännen och bönderna./

Trälarna var i allmänhet drängar och 

pigor åt stormännen och bönderna.

 6 På vissa håll lär trälkvinnorna ha hjälpt 

till som barnmorskor./Trälkvinnorna lär 

ha hjälpt till som barnmorskor på vissa 

håll./ Trälkvinnorna lär på vissa håll ha 

hjälpt till som barnmorskor.

 7 Trälarna fick följa med sina herrar på 

krigstågen./På krigstågen fick trälarna 

följa med sina herrar.

 8 För sin herres räkning kunde de också 

skickas att begå brott./De kunde också 

skickas att begå brott för sin herres 

räkning./De kunde också för sin herres 

räkning skickas att begå brott.

 9 I så fall skulle trälens ägare ställas till 

svars för brottet./Trälens ägare skulle 

i så fall ställas till svars för brottet./

Trälens ägare skulle ställas till svars för 

brottet i så fall. 

 10 Trälarna hjälpte till med det tyngsta 
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arbetet vid kyrkobyggena./Vid 

kyrkobyggena hjälpte trälarna till med 

det tyngsta arbetet./Trälarna hjälpte 

vid kyrkobyggena till med det tyngsta 

arbetet.  

 11 Det lär ha förekommit äktenskap mellan 

trälar med husbondens tillstånd./

Med husbondens tillstånd lär det ha 

förekommit äktenskap mellan trälar./

Det lär med husbondens tillstånd ha 

förekommit äktenskap mellan trälar.

 12 Genom att bli trälar kunde även fattiga 

fria människor skaffa sig uppehälle./

Även fattiga fria människor kunde skaffa 

sig uppehälle genom att bli trälar./Även 

fattiga fria människor kunde genom att 

bli trälar  skaffa sig uppehälle.

 13 Under 1200-talet kom den katolska 

kyrkan in i bilden./Den katolska kyrkan 

kom in i bilden under  1200-talet.

 14 Trälarnas deltagande i gudstjänstlivet 

hjälpte antagligen till att höja deras 

människovärde. Antagligen hjälpte 

trälarnas deltagande i gudstjänstlivet till 

att höja deras människovärde.

 15 I Sverige avskaffades träldomen genom 

ett kungligt påbud år 1335./Genom 

ett kungligt påbud avskaffades år 

1335 träldomen i Sverige./Träldomen 

avskaffades år 1335 i Sverige genom ett 

kungligt påbud./ År 1335 avskaffades 

genom ett kungligt påbud träldomen 

i Sverige./År 1335 avskaffades 

träldomen i Sverige genom ett kungligt 

påbud.

Muntlig övning på huvudsatsordföljd 
s. 10

 1 Tyvärr kan jag inte hjälpa till.

 2 Äntligen har de bestämt sig.

 3 Igår kväll kontaktade han oss.

 4 Först skulle han ta reda på ett par saker.

 5 Sedan skulle han ringa upp mig.

 6 Ännu har jag inte fått något besked.

 7 Naturligtvis börjar jag bli lite otålig.

 8 Idag är det dyrt att åka taxi.

 9 Förr var det vanligt med hemsydda 

kläder.

 10 Enligt väderrapporten blir det kallt i 

morgon.

 11 På morgnarna brukar jag vara trött.

 12 Tyvärr brukar jag ofta försova mig.

 13 Då måste jag jäkta till jobbet.

 14 Ibland hinner jag ändå inte dit i tid.

 15 Då blir jag tvungen att jobba över 

istället.

Att han inte frågade ATT-BISATSER  
s. 11

 1 Det står i tidningen idag att landets 

regering nyligen (har) störtats.

 2 Jag måste erkänna att jag aldrig (har) 

varit med om något liknande. 

 3 Inser du inte att du faktiskt måste ta itu 

med problemet? 

 4 De flesta är medvetna om att vi tyvärr 

måste avstå från lönehöjningar.

 5 Man börjar vänja sig vid att bussen 

nästan alltid är försenad nuförtiden.

 6 Det är upprörande att vi ännu inte (har) 

fått något besked. 

 7 Vi har kommit fram till att vi nog bör 

sälja huset. 

 8 Att jag behövde vila brydde de sig inte 

om.

 9 Att de ska skiljas har jag vetat länge.

 10 Att det inte lönar sig begriper ju varenda 

människa.

 11 Att alla människor har lika värde får 

barnen lära sig i skolan.

Vi vet hur det är FRÅGEBISATSER  
sid. 12

 1 Du måste berätta för oss vad som 

egentligen (har) hänt.

 2 Jag begriper inte varför han inte 

skickade några pengar.  

 3 Allt fler undrar om landets ekonomi 

verkligen är så svag. 

 4 Kan du tala om vilka dagar du inte är 

här?

 5 Jag tänker ta reda på vem som har 

ansvaret för att det blir gjort.

 6 Vi har ingen aning om hur mycket 

pengar han är skyldig dem.  

 7 Har du bestämt dig för vilka du tänker 

rösta på i nästa val?

 8 Det framgår inte av vilken anledning de 

har begärt ökade anslag. 

 9 Har ni fått besked om hur många som 

redan (har) anmält sig till kursen?

 10 Vi behöver faktiskt få veta varför ni inte 

är nöjda och vems fel det är i så fall/i så 

fall är. 

 11 Det står i tidningen vad det är för 

program, vem som har producerat det 

och vilken tid det sänds. 
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 12 Jag undrar hur man kan ta sig till stugan 

och om det finns elektricitet.

Muntlig övning på att-bisatser och  
frågebisatser s. 14

 1 Det var ju synd att han inte kunde vara 

med.

 2 Kan du påminna mig om att jag måste 

avbeställa tiden?

 3 Vet du hur länge han kommer att vara 

bortrest?

 4 Vet du om han är tillbaka i höst? 

 5 Är det bestämt vem som ska ersätta 

honom?

 6 Vi har fått reda på att Erik ska ta över 

hans sysslor. 

 7 Jag undrar vad Erik har för utbildning.  

 8 Det är konstigt att de inte har frågat 

Eva.

 9 Jag begriper inte varför de inte har 

frågat henne.

 10 Alla vet att hon faktiskt har bättre 

förutsättningar.

 11 Jag undrar hur de andra har reagerat.

 12 Du kan väl säga vad du har för 

uppfattning om det.

 13 Det står inte hur dags sammanträdet 

börjar.

 14 Det framgår inte heller vem som är 

ordförande.

 15 Vet du om Olle kommer att vara med?

 16 Jag har glömt vad han heter i 

efternamn.

 17 Jag har ingen aning om vad han har för 

befattning.

 18 Vet du vad han har för förslag?

 19 Jag undrar om han verkligen inte har 

sagt någonting.

 20 Jag tvivlar på att han verkligen inte har 

sagt någonting.

21  Jag har lagt märke till att han har en ny 

bil.

22  Jag är inte säker på vad det är för 

märke.

23  Man skulle gärna vilja veta vad den kan 

ha kostat.

24  Jag tror nog att det är en 

svensktillverkad bil.

25  Jag undrar vad det spelar för roll.

En övning som inte är så lätt  
RELATIVA BISATSER s. 15

 1 Vid torget ligger det ett apotek som 

nästan alltid är öppet och där du kan 

köpa din medicin.

 2 Han har för det mesta ont om pengar 

vilket faktiskt inte är så konstigt.

 3 De har ett sommarhus i skärgården som 

de köpte för tio år sedan.

 4 De köpte sommarhuset av en känd 

skådespelare vars far äger hela ön.

 5 Jag har skaffat en dator som jag 

verkligen har stor nytta av.

 6 Jag har alltså skaffat en dator vilket 

(/något som) jag naturligtvis borde ha 

gjort för länge sedan.

 7 Till datorn hör ett särskilt bord som 

datorn normalt ska stå på./bord där 

datorn normalt ska stå.

 8 Det finns också en hylla där jag nu kan 

lägga mina manuskript./hylla som jag 

nu kan lägga mina manuskript på.

 9 Vi brukar jogga ett par kilometer vilket 

(/något som)  enligt läkarna är bra 

för hjärtat. /är bra för hjärtat enligt 

läkarna.

 10 Kursen har femton deltagare varav/av 

vilka drygt hälften är kvinnor.

 11 De gifte sig och fick barn på 60-talet 

då det som bekant var bostadsbrist 

i Stockholm./ var bostadsbrist i 

Stockholm som bekant.

 12 Såg du det där programmet om 

orientering som Stefan var med i?/där 

Stefan var med?

 13 Min man är mycket morgonpigg vilket 

däremot/något som däremot inte jag 

är./(vilket jag däremot inte är.)

 14 Många utvandrade från Sverige på 

1860-talet då landet befann sig i djup, 

ekonomisk kris.

 15 Utvandrarna tog sig först till Göteborg 

där ångfartygen låg och väntade.

 16 Biljetten kostade över hundra kronor 

vilket (/som) ju var mycket pengar på 

den tiden./på den tiden ju var mycket 

pengar.

När jag kom hit TIDSBISATSER s. 18

   1 När jag äntligen var klar att gå, ringde 

naturligtvis telefonen./Naturligtvis 

ringde telefonen, när jag äntligen var 

klar att gå.
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 2 Medan/När hon gick igenom 

programmet, ställde hon en del frågor 

till deltagarna./ Hon ställde en del 

frågor till deltagarna, medan/när hon 

gick igenom programmet.

 3 Innan jag lämnade in rapporten, 

kontrollerade jag (först) alla siffrorna./

Jag kontrollerade (först) alla siffrorna, 

innan jag lämnade in rapporten./Jag 

lämnade  inte in rapporten, förrän 

jag (hade) kontrollerat alla siffrorna./ 

Inte förrän jag (hade) kontrollerat alla 

siffrorna, lämnade jag in rapporten./ 

Jag lämnade in rapporten, när jag 

(hade) kontrollerat alla siffrorna./När 

jag (hade) kontrollerat alla siffrorna, 

lämnade jag in rapporten.  

 4 När/Så snart jag har läst ut boken, 

får du naturligtvis låna den./Du får 

naturligtvis låna boken, när/så snart jag 

har läst ut den. 

 5 När de (hade) renoverat och inrett 

lägenheten, hyrde de ut den i andra 

hand./De hyrde ut lägenheten i andra 

hand, när de (hade) renoverat och inrett 

den./De renoverade och inredde (/hade 

renoverat och inrett) lägenheten, innan 

de hyrde ut den i andra hand./Innan 

de hyrde ut lägenheten i andra hand, 

renoverade och inredde de den. (/hade 

de renoverat och inrett den.) 

 6 Sedan de skildes förra året, har vi inte 

haft någon kontakt med dem./Vi har 

inte haft någon kontakt med dem, sedan 

de skildes förra året.

 7 När jag (först) (hade) tagit reda på alla 

fakta, bestämde jag mig. Jag bestämde 

mig, när jag  (hade) tagit reda på alla 

fakta./Jag tog (/hade (först) tagit) 

reda på alla fakta, innan jag bestämde 

mig./Innan jag bestämde mig, tog jag 

(/hade jag tagit reda på alla fakta./Inte 

förrän jag (hade) tagit reda på alla fakta, 

bestämde jag mig./Jag bestämde mig 

inte, förrän jag (hade) tagit reda på alla 

fakta. 

 8 Medan/När förhandlingar(na) pågick, 

var det inte tillåtet att strejka./Det 

var inte tillåtet att strejka, medan/när 

förhandlingar(na) pågick. 

 9 När läkaren hade undersökt patienten, 

ställde hon sin diagnos./Läkaren ställde 

sin diagnos, när hon hade undersökt 

patienten./Läkaren undersökte 

patienten, innan hon ställde sin 

diagnos./Innan läkaren ställde sin 

diagnos, undersökte hon patienten.

 10 Inte förrän jag såg (/hade sett) de 

packade väskorna och de fördragna 

gardinerna, fattade jag innebörden av 

deras beslut./Jag fattade inte (/hade 

inte fattat) innebörden av deras beslut, 

förrän jag såg de packade väskorna 

och de fördragna gardinerna./Först 

när jag såg de packade väskorna och 

de fördragna gardinerna, fattade jag 

innebörden av deras beslut. 

 11 Vi behöver inte göra några förändringar, 

så länge alla verkar nöjda./Så länge alla 

verkar nöjda, behöver vi inte göra några 

förändringar. 

 12 (Förut) När jag inte hade (någon) bil, tog 

jag ofta taxi./Jag tog ofta taxi (förut) 

när jag inte hade (någon) bil./ Innan 

jag hade (någon) bil, tog jag ofta taxi./

Jag tog ofta taxi (förut) innan jag hade 

(någon) bil. 

 13 När vi har undersökt saken närmare, får 

ni ett besked./Ni får ett besked, när vi 

har undersökt saken närmare. 

 14 När hon var placerad vid huvudkontoret 

i Paris, hade hon användning för 

sina kunskaper i franska./Hon hade 

användning för sina kunskaper i franska, 

när hon var placerad vid huvudkontoret i 

Paris. 

 15 Sedan jag blev myndig och flyttade 

hemifrån, har jag aldrig satt min fot 

i staden./Jag har aldrig satt min fot 

i staden sedan jag blev myndig och 

flyttade hemifrån. 

 16 Så länge han inte gör någonting 

brottsligt, finns det ingen anledning att 

ingripa./Det finns ingen anledning att 

ingripa, så länge han inte gör någonting 

brottsligt. 

 17 När vi besökte avdelningen, såg allt 

lugnt och normalt ut./Allt såg lugnt och 

normalt ut, när vi besökte avdelningen.

 18 Så snart de kommer hit, ska jag (genast) 

framföra ditt ärende./Jag ska (genast) 

framföra ditt ärende, så snart de 

kommer hit. 

 19 Medan/När han låg/var sjuk, skrev han 

långa, förtroliga brev till oss./Han skrev 

långa, förtroliga brev till oss, medan/när 

han låg/var sjuk.

 20 Vill ni vänta, tills vi får in nya apparater 

om en månad?
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Eftersom du frågar ORSAKSBISATSER 
s. 21

 1 Eftersom jag redan (hade) sett filmen, 

följde jag inte med på bio./Jag följde 

inte med på bio, eftersom jag redan 

(hade) sett filmen./ Jag följde inte med 

på bio, därför att jag hade redan sett 

filmen. (Jag följde inte med på bio, 

därför att jag redan (hade) sett filmen.) 

 2 De tog tåget, därför att/eftersom deras 

bil var i ganska dåligt skick./ Eftersom 

deras bil var i ganska dåligt skick, tog de 

tåget.

 3 Eftersom området (har) drabbats av 

torka, kommer katastrofbistånd att 

skickas dit./ Katastrofbistånd kommer 

att skickas till området, därför att/

eftersom det (har) drabbats av torka. 

 4 De har startat en ny kurs, därför att/

eftersom antalet intresserade elever har 

ökat på sistone./på sistone (har) ökat. 

Eftersom antalet intresserade elever 

(har) ökat på sistone/ på sistone (har) 

ökat/ har de startat en ny kurs.

 5 Eftersom du aldrig hörde av dig, antog 

vi att du hade rest./Vi antog att du hade 

rest, eftersom/därför att du aldrig hörde 

av dig./därför att du hörde aldrig av dig.

 6  Eftersom läkaren ville förhindra 

ett återfall, opererades jag./Jag 

opererades, eftersom/därför att läkaren 

ville förhindra ett återfall. 

 7 Eftersom det ekonomiska läget faktiskt 

(hade) stabiliserats, uppmuntrades 

företagen till nya investeringar./

Företagen uppmuntrades till nya 

investeringar, eftersom/därför att 

det ekonomiska läget faktiskt (hade) 

stabiliserats.

 8 Vi förde in resultaten på registerkort, 

därför att/eftersom vi inte hade några 

datorer på den tiden./därför att vi hade 

inga datorer på den tiden./Eftersom vi 

inte hade några datorer på den tiden, 

(/på den tiden inte hade några datorer) 

förde vi in resultaten på registerkort. 

 9 Eftersom barnen numera klarar sig på 

egen hand/klarar sig på egen hand 

numera, planerar föräldrarna en längre 

utlandsvistelse./Föräldrarna planerar en 

längre utlandsvistelse, eftersom/därför 

att barnen numera klarar sig på egen 

hand. 

 10 Eftersom det inte fanns några uppgifter 

om dem, blev de inte kontaktade./De 

blev inte kontaktade, eftersom det inte 

fanns några uppgifter om dem./därför 

att det fanns inga uppgifter om dem. (/

det inte fanns några uppgifter om dem.)

Emfatisk omskrivning s. 23 

 1 Jag hade redan sett filmen. Det var 

därför (som) jag inte följde med på bio.

 2 Deras bil var i ganska dåligt skick. Det 

var därför (som) de tog tåget.

 3 Antalet intresserade elever har ökat. Det 

är därför (som) de har startat en ny kurs.

  4 Du hörde aldrig av dig. Det var därför 

(som) vi antog att du hade rest.

 5 Läkaren ville förhindra ett återfall. Det 

var därför (som) jag opererades.

 6 Vi hade inga datorer. Det var därför 

(som) vi förde in resultaten på 

registerkort.

 7 Det fanns inga uppgifter om dem. Det 

var därför (som) de inte blev kontaktade.

Muntlig övning på emfatisk omskriv-
ning med därför, s. 24

 1 Det är därför jag frågar.

 2 Det är därför vi måste vara sparsamma.

 3 Det var därför jag blev så glad.

 4 Det var därför han slutade röka.

 5 Det var därför det inte fanns någonting 

kvar åt oss.

 6 Det var därför hon aldrig ringde.

 7 Det är därför sommarnätterna är så 

ljusa.

 8 Det var därför han reagerade så 

konstigt.

 9 Det är därför jag inte har packat ännu.

 10 Det var därför hon skulle vända sig till 

er.

Muntlig övning på tidsbisatser och 
orsaksbisatser s. 25

 1 När jag ringde, var de inte hemma.

 2 Hon brukade duka av och diska, medan 

han lade barnen.

 3 När barnen hade somnat, tittade de på 

TV.

 4 Innan jag äntligen fick det här jobbet, 

gick jag arbetslös länge.

 5 Du kommer att förstå situationen bättre, 

när du har varit där.

 6 Innan de kom överens, var det många 

diskussioner.
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 7 När de berättade det, trodde jag inte 

mina öron.

 8 Hon satte sig ner och skrev ett svar, så 

snart hon hade läst brevet.

 9 Du bör inte gå till arbetet, förrän du är 

fullt frisk.

 10 Samtidigt som hon studerade, hade hon 

faktiskt ett heltidsjobb.

 11 När alla har kommit, kan vi sätta igång.

 12 Medan du pratar med mig, ska du väl 

inte titta på filmen.

 13 Eftersom vi inte har några pengar, kan vi 

inte resa utomlands i år.

 14 Eftersom jag inte är hemma vid den 

tiden, kan jag inte se programmet.

 15 Eftersom hon redan hade ätit, ville hon 

inte ha någon mat.

 16 Eftersom det inte fanns några biljetter 

kvar, åkte vi hem igen.

 17 Eftersom de väntar barn och behöver 

större utrymmen, ska de flytta.

 18 Eftersom det inte finns något kök i 

byggnaden, kan vi inte laga mat.

 19 Eftersom han alltid har varit så hjälpsam 

och bussig, ska han få en present.

 20 Eftersom jag inte visste någonting, 

kunde jag inte ingripa.

 21 Eftersom det faktiskt regnade varenda 

dag, avbröt vi semestern.

 22 Eftersom de länge har varit min 

favoritgrupp, har jag flera skivor av dem.

 23 Eftersom hon inte mådde bra, bestämde 

hon sig för att stanna hemma.

 24 Eftersom ingen verkade särskilt 

intresserad, lade vi ner projektet.

Om jag hade vetat VILLKORSBISATSER 
s. 26

  1 Om det blir dåligt väder/Blir det dåligt 

väder, ställer vi in studiebesöket/

kommer vi att/(ska vi) ställa in 

studiebesöket. 

  2 Om jag inte hade skickat ett fax/Hade 

jag inte skickat ett fax, hade de inte/

skulle de inte ha fått svaret i tid. 

   3 Om de har bil/Har de bil, kan de väl 

hämta oss.

  4 Om jag inte var/Vore jag inte (/Var jag 

inte) upptagen den här veckan, skulle jag 

gärna hjälpa till. 

  5 Om man inte har/Har man inte 

behörighet, kan man få dispens.

  6 Om jag inte hade haft/Hade jag inte 

haft ont om tid, hade jag/skulle jag ha 

förberett mig bättre. 

  7 Om man inte betalar/Betalar man inte 

hyran i tid, riskerar man att bli vräkt.

 8 Om inte hyran/hyran inte/var/vore 

för hög/ Vore/(var) inte hyran för hög, 

skulle vi flytta dit.

 9 Om man ofta är/Är man ofta förkyld, 

bör man kanske vaccinera sig.

  10 Om jag hade lärt mig/Hade jag lärt 

mig språket, hade jag säkert/skulle jag 

säkert ha fått jobbet. 

 11 Om man är/Är man intresserad, kan 

man skriva och begära ytterligare 

upplysningar.

 12 Om inte varorna/varorna inte/hade 

varit försäkrade/Hade varorna inte/

inte varorna varit försäkrade, skulle 

förlusten ha blivit/hade förlusten blivit 

katastrofal. 

 13 Om han inte var/Vore han inte/(Var han 

inte) så envis, skulle man kunna/kunde 

man samarbeta med honom. 

 14 Om jag blir ledig, tänker jag hjälpa till/

hjälper jag till.

 15 Hade jag varit ledig, hade jag hjälpt till/

skulle jag ha hjälpt till. 

 16 Om jag var ledig, skulle jag hjälpa till.

 17 Om jag är ledig, hjälper jag till/tänker 

jag hjälpa till. 

 18 Om jag hade varit ledig, skulle jag ha 

hjälpt till/hade jag hjälpt till.

 19 Om det inte hade funnits några pengar, 

hade vi inte kunnat sätta igång,

 20 Om det inte finns några pengar, kan 

vi inte sätta igång/kommer vi inte att 

kunna sätta igång.

21  Om det inte fanns några pengar, skulle 

vi inte kunna sätta igång/kunde vi inte 

sätta igång.

22  Finns det inga pengar, kan vi inte sätta 

igång/kommer vi inte att kunna sätta 

igång.

23  Hade det inte funnits några pengar, hade 

vi inte kunat sätta igång 

24  Fanns det inga pengar, kunde vi inte 

sätta igång/skulle vi inte kunna sätta 

igång. 

25  Om jag visste det, skulle jag tala om det 

för dig. 

26  Om jag får veta det, talar jag om det för 

dig/ska jag tala om det för dig.

27  Hade jag vetat det, hade jag talat om det 

för dig/skulle jag ha talat om det för dig.

28  Visste jag det, skulle jag tala om det för 

dig. 
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29  Om jag hade vetat det, hade jag talat om 

det för dig/ skulle jag ha talat om det 

för dig.

Muntlig övning på villkorsbisatser  
s.. 30

 1 Om du inte är frisk, kan du inte gå 

tillbaka till arbetet. Du kan inte gå 

tillbaka till arbetet, om du inte är frisk.

 2 Om jag inte hade kunnat språket, hade 

jag nog inte blivit anställd. Jag hade 

nog inte blivit anställd, om jag inte hade 

kunnat språket.

 3 Man stannar naturligtvis inte, om man 

inte är intresserad. Om man inte är 

intresserad, stannar man naturligtvis 

inte. 

 4 Om han inte hade känt till området, 

kunde han inte ha visat er runt. Han 

kunde inte ha visat er runt, om han inte 

hade känt till området.

 5 Om du inte vill, läser jag inte upp brevet 

för dig. Jag läser inte upp brevet för dig, 

om du inte vill.

 6 Om man inte sover ordentligt, klarar 

man inte påfrestningarna. Man klarar 

inte påfrestningarna, om man inte sover 

ordentligt.

 7 Vi skulle inte ha genomfört projektet, 

om vi inte hade trott på det. Om vi inte 

hade trott på projektet, skulle vi inte ha 

genomfört det.

 8 Om de inte är här i morgon, kan vi inte 

prata med dem. Vi kan inte prata med 

dem, om de inte är här i morgon.

 9 Om det inte är under 10° i morgon, 

ställer vi inte in studiebesöket. Vi ställer 

inte in studiebesöket, om det inte är 

under 10° i morgon. 

 10 Om man inte har barn själv, tycker man 

nog inte om föreställningen. Man tycker 

nog inte om föreställningen, om man 

inte har barn själv.

Fastän han var sjuk MOTSATSBISATSER 
s. 30

 1 Trots att/Fastän hon faktiskt (har) fyllt 

73 år, arbetar hon./Hon arbetar, trots 

att/fastän hon faktiskt (har) fyllt 73 år.

 2 Trots att/Fastän de inte har några som 

helst problem, beklagar de sig./De 

beklagar sig, trots att/fastän de inte har 

några som helst problem. 

 3 Även om det blir besvärligt, bör vi (ändå) 

göra ett försök./Vi bör göra ett försök, 

även om det blir besvärligt. 

 4 Trots att/Fastän jag (har) påtalat 

missförhållandena vid flera tillfällen/

jag vid flera tillfällen påtalat 

missförhållandena, har de inte vidtagit 

några åtgärder./ De har inte vidtagit 

några åtgärder, trots att jag (har) påtalat 

missförhållandena vid flera tillfällen.

  5 Även om han (kanske) inte verkar så 

entusiastisk, tror jag att han gärna vill 

att vi kommer./ Jag tror att han gärna 

vill att vi kommer, även om han (kanske) 

inte verkar så entusiastisk.

 6 Trots att/fastän jag verkligen (hade) 

ansträngt mig, var de inte nöjda./De var 

inte nöjda, trots att/fastän jag verkligen 

(hade) ansträngt mig. 

 7 Trots att/fastän har var svårt sjuk, 

fortsatte han att leda verksamheten./

Han fortsatte att leda verksamheten, 

trots att/fastän har var svårt sjuk.

 8 Även om han (har) glömt att anteckna 

adressen, går det ju att få tag på oss./

Det går ju att få tag på oss, även om han 

(har) glömt att anteckna adressen. 

 9 Trots att/fastän det inte fanns några 

möjligheter att försörja sig, flyttade de 

dit./De flyttade dit, trots att/fastän det 

inte fanns några möjligheter att försörja 

sig. 

 10 Även om jag kan skaffa en biljett, blir det 

nog (i alla fall) för dyrt för mig./Det blir 

nog för dyrt för mig,  även om jag kan 

skaffa en biljett.

För att du ska trivas 
AVSIKTSBISATSER s. 32

 1 Vi har satsat en hel del  pengar för att 

företaget ska expandera.

 2 Värden lät avverka en del träd för att 

hyresgästerna skulle få bättre utsikt.

 3 Hon höjde volymen för att alla skulle 

höra ordentligt.

 4 Han sammanställde de senaste 

resultaten för att de anställda skulle få 

en överblick.

 5 Hon erbjöd sig att rycka in för att 

hennes mor skulle få lite ledigt.

 6 Vi hade desinficerat allt för att de inte 

skulle bli smittade.

 7 Jag har fyllt på förråden för att ni inte 

ska sakna någonting.
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 8 De flyttade ut på landsbygden för att 

deras barn skulle få leva i en lugn miljö.

 9 Hon antecknade tiderna för att de inte 

skulle missa någonting.

 10 De gjorde sitt bästa för att vi skulle 

trivas. 

… så att jag äntligen förstod 
FÖLJDBISATSER s. 33

 1 Hon talade så tyst att man nästan inte 

hörde någonting.

 2 Vi måste gå nu så att vi inte missar 

bussen.

 3 Kan vi inte träffas i morgon så att vi 

äntligen kan reda ut problemen?

 4 Jag tänker vaccinera mig så att jag 

kanske slipper bli sjuk igen.

 5 Ta på dig ytterkläder så att du inte 

fryser.

 6 De hade fordonen parkerade utanför 

huset så att de genast kunde rycka ut./

kunde rycka ut genast.

Ju mer man övar 
JÄMFÖRELSEBISATSER s. 34

	 1	 Det	var	lättare	än	jag	hade	trott.
 2 De beter sig som om de ägde hela stan.

 3 Ju oftare du tränar desto mer/ju mer 

kommer du att orka.

 4 Det verkade som om han inte hade 

förstått någonting.

 5 Det var mer komplicerat än vad de hade 

räknat med.

 6 Det ser ut som om ni trivs och har roligt 

i varandras sällskap.

 7 Ju längre man vistas i ett land desto mer 

förstår man av språket.

 8 Det verkar som om allt fler blir 

allergiska.

 9 De erbjöd ett lägre belopp än vi 

väntade/hade väntat oss.

 10 Det verkade som om de var inställda på 

att resa därifrån.

Muntlig övning på konstruktion med  
ju … desto (ju … ju) s. 35

 1 Ju fler språk man kan, desto lättare blir 

det att lära sig ett nytt.

 2 Ju mer du tjatar på honom, desto mer 

irriterad blir han.

 3 Ju högre inkomst man har, desto mer skatt 

betalar man.

 4 Ju mer jag joggar, desto bättre kondition 

får jag.

 5 Ju fler som tar bilen till arbetet, desto 

tätare blir naturligtvis trafiken.

 6 Ju fler som deltar, desto lägre blir 

avgiften för var och en.

 7 Ju mer jag övar, desto lättare går det.

 8 Ju mer jag läser av författaren, desto 

mer tycker jag om hennes böcker.

 9 Ju fler barn man har, desto större 

bostad behöver man.

 10 Ju mer han drack, desto otrevligare blev 

han.

 11 Ju mer jag tänker på det, desto argare 

blir jag.

Före måltiden … – Innan vi äter ... 
ADVERBIAL OCH BISATSER s. 36

 1 Eftersom det var torrt/hade varit torrt/

torka, slog skörden fel.

 2 Om det regnar/blir regn, kommer mötet 

att hållas inomhus. 

 3 Eftersom kostnaderna har ökat/ökar, 

har de måst höja avgiften. 

 4 Innan vi gifte oss/jag gifte mig, hade jag 

aldrig haft något längre förhållande. 

 5 Om man blir akut sjuk, bör man kontakta 

sjukhuset. 

 6 Medan vi skrev/gjorde testet/blev 

testade/testades, blev vi intervjuade.

 7 Trots att vi väntade/fick vänta/måste 

vänta/hade väntat länge, blev ingen 

otålig eller irriterad. 

 8 Inte förrän vi hade arbetat hårt i flera 

timmar, fick vi äntligen vila en stund.

När de sa det grät jag. De sa det. Då 
grät jag BISATSER OCH HUVUDSATSER 
s. 37

 1 Hans mor var född i Peru, och därför 

ville han resa dit.

 2 Vi dammsög och tvättade fönstren, och 

därefter unnade vi oss en välförtjänt 

kaffepaus.

 3 Lägenheten var iskall, och det fanns 

ingen mat, men ändå ville de absolut 

stanna. 

 4 Jag ska/tänker fråga honom, men först 

vill jag gärna höra din åsikt.

 5 Han hade feber. Annars skulle han 

naturligtvis ha gjort provet.

 6 Jag drack varm mjölk och räknade får, 

men trots det kunde jag inte somna.

 7 Företaget hade gått i konkurs. Därför 

flyttade han från orten.
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 8 Jag har inte råd. Annars skulle jag gärna 

följa med.

 9 Hon dukade av och diskade och 

samtidigt lyssnade hon med ett halvt öra 

på nyheterna.

Det är så det ska vara EMFATISK 

OMSKRIVNING s. 39

 1 Det är Göteborg som är Sveriges andra 

stad.

 2 Det var år 1621 den grundades.

 3 ... och det är havet som har format dess 

karaktär.

 4 Det var på grund av sitt läge (som) 

Göteborg snart blev en viktig 

handelsstad.

 5 Det var över havet (som) utlänningarna 

kom.

 6 Det var bl a genom deras arbete och 

kapital (som) staden blomstrade på 

1600-talet.

 7 Det var holländarna som ritade hamnen 

och grävde kanaler.

 8 Det var de som bildade Ostindiska 

kompaniet och satte sin prägel på 

Göteborgs stadsbild.

 9 Det var från Göteborg (som) ett av de 

första emigrantfartygen till Nordamerika 

gick.

 10 Vem är det som har tagit pengarna? Det 

är det jag vill ha reda på.

 11 Vart är det man går, om man behöver 

ett intyg?

 12 Om det bara är ett intyg man behöver, 

kan man ringa det här numret.

 13 Det var möblerna jag ville sälja. Det var 

det de inte förstod.

 14 När är det kursen börjar egentligen/

egentligen börjar? Vilka är det som 

anordnar den?

 15 Är det den där kursen du har anmält dig 

till?

 16 Javisst, det är där man får lära sig 

grunderna.

 17 Var är det vi ska vara? Är det här inne vi 

ska sitta?

 18 Det var det jag visste. Det var därför jag 

tog med mig en extra tröja.

 19 Det är så det ska vara. Det är det som 

är meningen med alltihop. Är det ingen 

som har sagt det?

 20 Det var många som hade klagat. Det var 

tiderna (som) de var missnöjda med.

Jag teg och led STARKA VERB s. 42

 1 brann

 2 höll, bröt, svek

 3 skrutit

 4 for, svalt

 5 försov mig, hann

 6 stigit, sjunkit

 7 ljög/ljuger, vann/vinner

 8 frös, fallit

 9 skurit, försvunnit 

 10 huggit, lät

 11 slet, teg, led

 12 sköt, avvek

 13 grät, vred, svor, slapp

 14 flöt, njöt

 15 stulit, begrep, burit

 16 tryta 

Var lade jag den? Här ligger den! 
PLACERINGSVERB s. 43 

 1 lagt, ligger

 2 lade, ligga, satte/satte, sitta, ställde

 3 lade, låg, ställt/satt

 4 sitter, står

 5 lade, ställde/satte, satte

 6 sätta, satt

 7 ligger, låg

 8 legat, Lägg

 9 stod, sitta

 10 legat, stod/satt, satt

 11 ställde/satte

 12 suttit, ställde, låg

 13 Sätt

 14 står/stod, sitter/satt

 15 stod (/satt), stått

Lägg av! PLACERINGSVERB MED PARTIKEL  
s. 45

 1 lagt av

 2 satte in

 3 stått bakom

 4 Stå på dig

 5 stod över

 6 lade ner

 7 sitter åt

 8 satte i sig

 9 ställde in

 10 står inte ut

 11 lägga ut

 12 ställde alltid upp

 13 ställa sig in

 14 satt i

 15 lägga sig i

 16 satt mig in

 17 lägga 



Facit till Avancera Gram (47-08146-2). © Marianne Mathlein och Liber AB.  Får kopieras 12

Jag tar om det PARTIKELVERB s. 46

 1 tagit igen mig

 2 dra av

 3 tar upp

 4 Slå över

 5 ger de sig på

 6 tar efter

 7 slagit igen

 8 tog åt mig

 9 gav med sig

 10 drog igång

 11 slog till

 12 ta till

 13 drog ut

 14 dra på mig

 15 slog till

 16 gav upp

 17 tog för oss

 18 ta mig till 

 19 slog aldrig igenom

 20 ge dig in 

 21 gå efter

 22 håller i sig

 23 hålla ut

 24 höll för

 25 gå ifrån

 26 höll på

 27 komma ifrån

 28 gick hem

 29 komma över

 30 håller de till

 31 gå med

 32 kommit på

 33 gick på

 34 kom ihop oss

 35 gick till

 36 gick undan

 37 hålla igen

 38 kom av mig

 39 gick in för

 40 går det ut 

 41 höll verkligen av

 42 kom in på 

Jag hoppas att du lyckas VERB MED 

S-FORM OCH AKTIV BETYDELSE   s. 49

Övning 1 

 1 skämdes

 2 låtsades

 3 utvecklas

 4 andades

 5 svettades

 6 minnas

 7 misslyckats

 8 förändrats

 9 slogs

 10 lyckats

 11 umgicks 

 12 hoppades

 13 Retas

 14 trivts

 15 kräktes

 16 avundas

 17 vistats 

Övning 2  

 1 brottas

 2 envisas

 3 trängas

 4 färdades

 5 förolyckades

 6 väsnas

 7 vidgats

 8 bråddes

 9 åldrats

 10 ryms

 11 försonats

 12 tordes 

 13 gläds

 14 bildas

 15 hämnas

Vi möts och vi skiljs VERB MED  

S-FORM OCH SUBJEKT I PLURAL s. 51

 1 höras

 2 mötas

 3 träffades

 4 slagits

 5 umgicks

 6 kysstes, kramades

 7 talas vid/träffas/ses

 8 träffades/sågs (/möttes); träffats/setts 

(/mötts)

 9 samsas

 10 samlas/träffas/mötas

 11 hjälps åt

 12 skiljas

 13 turas om (/hjälpas åt)

 14 enats

 15 samlats, skingrades 

Älska och älskas AKTIV OCH PASSIV 

FORM s. 52

 1 Hon inbjöds att delta i överläggningarna.

 2 Femtio sökande brukar antas varje år.

 3 Ansökningarna bedöms av en särskild 

nämnd.
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 4 Själva inredningsarbetet hade utförts av 

en hantverkare.

 5 Den nyvalde presidenten hyllades av 

stora människomassor.

 6 Vid riksdagsvalet ska 349 ledamöter 

utses.

 7 Under en kort period utgjordes 

företagets styrelse av mig och min 

familj.

 8 När måste anmälan skickas in?

 9 Troligen kommer verksamheten att 

läggas ner. 

Mänskliga rättigheter s. 54

utsätts

rapporteras

respekteras

besvara

garanterar 

anses

efterlevs

tillämpas

känner sig, 

ingripa, hotar 

nåtts

utsatts, 

frigetts/frigivits, konstatera

bryter

spärras in

förekommer

praktiseras/tillämpas

försvinna

kidnappas/spärras in, mördas

vänder sig

Muntlig övning på passiv form s. 55

 1 Hyran måste betalas före den sista.

 2 Vi delas in i grupper.

 3 Brevet hade skrivits av ett barn.

 4 Lokalerna får inte användas av eleverna.

 5 Hur påverkades du av händelsen?

 6 Astrid Lindgrens böcker har lästs och 

älskats av många.

 7 Andra barnboksförfattare har 

naturligtvis inspirerats av henne.

 8 Måste deklarationen lämnas i morgon?

 9 Förslaget har presenterats av 

regeringen.

 10 Det har kritiserats av oppositionen.

 11 Flygplatsen ska inte läggas ner.

 12 Snart kommer priserna att höjas.

 13 Tvätten torkas i torktumlaren.

 14 Ikväll visas filmen på TV.

 15 Vilka ska intervjuas?

 16 Varför avslutades inte rapporten?

 17 Nu ska huset målas om.

 18 Arbetet planerades i somras.

 19 I Sverige säljs de flesta mediciner på 

apotek.

 20 Det här språket talas av två miljoner 

människor.

 21 Kaffe brukar serveras efter maten.

 22 Här används inte vanliga skrivmaskiner.

 23 Vilket år byggdes huset?

 24 Hon uppfostrades av sina morföräldrar.

 25 Förr importerades mycket frukt.   

Sagt och gjort PERFEKT PARTICIP s. 56

 1 antagen

 2 undersökt, inlagd

 3 utfört, avslutat

 4 förberedda, insatta

 5 utbildade

 6 urdruckna, uppäten

 7 ifylld, ivägskickad

 8 övertygad, låsta, avstängd

 9 inställt, uppskjutet

 10 omtyckt, beundrad

 11 anvisad, tillsagd

 12 köpt, inslagen 

Är eller blir undersökt? s. 58 

 1 Hundra sökande är hittills antagna/har 

hittills blivit antagna. 

 2 Hur blev de egentligen bedömda och 

behandlade?

 3 Han blev misstänkt, förhörd, anhållen 

och anklagad för rånet men de andra 

blev aldrig gripna.

 4 Jag är/blir störd och irriterad av bullret.

 5 De blev besegrade av trupper som var 

(/hade blivit) beväpnade med tungt 

artilleri.

 6 Inredningen var (/hade blivit) anpassad 

till barnens behov.

 7 Texten är (/har blivit) översatt, tryckt, 

spridd och läst i stora delar av världen.

 8 De skyldiga blev aldrig avslöjade.

 9 Jag blev underkänd men uppmanad att 

göra ett nytt försök.

Muntlig övning på perfekt particip  
s. 59

 1 Räkningarna är betalda.

 2 Vi blev inte direkt överraskade.

 3 Vi var besvikna.

 4 Är breven översatta och utskrivna?

 5 Blanketterna är ifyllda.
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 6 Lägenheterna är välstädade.

 7 Är ni kaffesugna?

 8 De blir störda och irriterade.

 9 Blev de avslöjade?

 10 Smyckena var stulna.

 11 Vi är skilda.

 12 Är handdukarna använda?

 13 De är omtyckta och efterfrågade.

 14 Barnen är bortskämda.

 15 Ögonen var inflammerade.

 16 Vi såg (några) obebodda hus.

 17 De var berusade.

 18 Metoderna är allmänt avskydda.

 19 Vi blev avbrutna.

 20 De gjorde sig inte förstådda.

 21 Husen är sålda.

 22 Vi blev omkörda.

 23 De blev utskällda.

 24 Företagen är nerlagda.

 25 Missförstånden är nu uppklarade.

Hur blir det? FRAMTID s. 60

ska utbilda

blir/kommer att bli, får, 

betalar (/ska betala) ingår/kommer att ingå 

(/ska ingå),

blir/kommer att bli, kommer hon inte att 

kunna

kommer att behandla/kommer att ha, 

får också/kommer också att få, går/ska gå 

är 

har hon bara/kommer hon bara att ha

trivs (/kommer att trivas) 

händer (/kommer att hända), blir

får/kommer att få. Reser du/kommer du att 

resa

ska bli

klarar/kommer att klara

ska/tänker hon åka/åker hon

är, ska/tänker hon köpa

hittar

är, ska/tänker hon boka/bokar hon

blir/kommer att bli

får/kommer att få

har

tänker hon inte missa, får

blir det/kommer det att bli

Ska jag klippa mig, ska jag låta

ringer, frågar, ska göra

Annas tankar om framtiden i USA … 
återberättade i förfluten tid. s. 62

Hon tänkte att hon skulle söka jobb som au 

pair i Texas.

Hon tog reda på att hon skulle få kontrakt på 

ett år.

Hon skulle betala resan själv.

Mat och husrum skulle ingå i lönen (/ingick 

i lönen).

Hon trodde att lönen (nog) skulle bli ganska 

låg.

Hon trodde inte att hon skulle kunna spara 

pengar.

Hon trodde att de skulle vara snälla mot 

henne.

Hon skulle få ett eget rum.

Hon tyckte att det skulle bli jättekul att 

komma till USA.

Hon trodde att hon (nog) skulle klara av 

jobbet.

Hon skulle söka visum nästa dag.

Sedan skulle hon boka flygbiljett.

Hon trodde att det (nog) skulle bli svårt att 

hitta det billigaste sättet.

Hon räknade med att det (nog) skulle ta flera 

dagar.

Hon undrade om hon skulle klippa sig eller 

låta håret växa.

Hon skulle/tänkte ringa till Katarina och 

fråga henne.

Var och har varit PERFEKT ELLER 

PRETERITUM? s. 63 

 1 har skaffat, fick ni tag/(har ni fått tag), 

hörde talas om

 2 har stigit, började, har ingenting gjorts

 3 Har du sovit (/Sov du), hade (/har haft), 

drömde, körde

 4 har jag läst, läste, var, har jag haft (/

hade jag)

 5 Har posten kommit, var, Såg du, var, har 

inte varit

 6 tyckte du, var, har nog aldrig spelat, har 

kommit

 7 har du varit, gick, var det, har jag varit, 

legat, badat och solat, var jag, jobbade  

En brand i Gamla stan  SUBSTANTIV  
s. 64

en fastighet, en brand

Branden, en lägenhet, våningen

en kvinna/kvinnan, lägenheten, misstag

spisplatta, vatten
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en stekpanna, matrester

matfettet, lågorna/lågor    

pannan, väggen, spisen

Elden, väggen, lägenheten

Kvinnan, brandkåren

platsen, våningen

huset, en fastighet/fastigheter

kampen, elden

Insatsen, uppgiften

en spridning/spridning, branden

brandförman, ledningscentral

En eldsvåda, en rysare. Husen

brandväggar, isoleringen

material, sågspån

vetskapen, brandförsvaret

delar

faran, avspärrningarna

efterbesiktningen/en efterbesiktning, 

fastigheten, eld- och vattenskadorna

människa, skada

perspektivet

Några oregelbundna substantiv sid.66

historier, bränder, städerna

bröder

Bönder

Fadern, modern

döttrar, son

fötterna, skorna

huvuden

bokstäver

somrarna, morgnarna

öronen

Nätterna, ögon

mödrar, mormödrar

förfäder, männen, kvinnorna

Pigg och glad eller sur och grinig? 
ADJEKTIV s. 67 

 1 förbjudna, tillåtet, förbjudet 

 2 värt, ruttet 

 3 trött, säker, nykter 

 4 mager, feta 

 5 enkla, lilla, beläget, avlägset, vackert

 6 utsökta, mätta, belåtna

 7 ledsen, besviken, glatt

 8 grymt, små, svaga

 9 berömda, vitt, runt, asiatiskt 

 10 milt, blåsigt, hela 

 11 ensamma, fria 

 12 starkt, tätt, tunt 

Linnés lappländska resa BESTÄMD 

OCH OBESTÄMD FORM s. 68

Hösten, medicin, botanik, universitetet

en vetenskaplig expedition

en stor brand/(den stora branden), år

anslag, en ny expedition

Planen, en resa/resan, häst

den lappländska vildmarken

egna ögon, det avlägsna

mystiska landet

resan

berömda, morgonen

(en) minimal packning

en liten väska

bredden, öglor

en sträcka

en färd

stenar, örter

mineraler, träd, buskar

dagboken/en dagbok

kustvägen, landet

landskapet, Vägen

ett verkligt äventyr

följeslagare, en hel natt (/hela natten)

knäna, myrar, iskalla 

vatten, fallna träd

mörker, blåst, regn

fisk, maskar

båten/den båt 

en jättesten, bitar, grunt 

vatten

anteckningar, en rik samling 

växter, insekter

en samedräkt, gator 

tiden/en tid, hemkomsten

stora verk, resultatet

resan, den berömda dagboken

Yngre och mer engagerad 
KOMPARATION AV ADJEKTIV OCH 

ADVERB s. 70

 1 svårare

 2 mer hygieniska/hygieniskt

 3 säkrare/mer säker

 4 magrare, godare 

 5 ensammare/mer ensam

 6 mer beroende

 7 äldre, sämre

 8 bekvämare, billigare

 9 mer upprörd 

 10 mindre, oftare

 11 tyngre, mer skrymmande

 12 högre, lägre

 13 yngre, äldre

 14 mer ekonomiskt
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 15 dummare

 16 fler, mer intresserad

 17 friare, lyckligare 

 18 noggrannare/mer noggrann

En av de viktigaste frågorna 
SUPERLATIV AV ADJEKTIV OCH ADVERB 
s. 71

 1 högsta berg

 2 vackraste områdena

 3 sämsta program (/programmen)

 4 äldsta syster

 5 minsta städerna

 6 viktigaste frågorna

 7 yngst

 8 lägst, hårdast

 9 bästa vänner

 10 bäst, bästa läraren

 11 tidigast

 12 långsammaste, lättaste kursen

Den mest komplicerade frågan 
SUPERLATIV AV PERFEKT PARTICIP s. 72

 1 högst betalda tjänstemännen

 2 mest älskade

 3 mest förorenade områden

 4 bäst bevarade huset

 5 mest intresserade deltagarna

 6 mest omtyckta försäljare

 7 mest komplicerade frågan

 8 mest tätbefolkade

 9 bäst beväpnade och utrustade 

trupperna

 10 mest spridda publikationer

 11 högst belägna trakterna

 12 mest förtryckta och förföljda 

minoriteten 

De rika och de fattiga 
SUBSTANTIVERADE ADJEKTIV ELLER 

PARTICIP SOM BETECKNAR  MÄNNISKOR 
s. 73 

 1 boende

 2 tävlande

 3 ensamstående, sammanboende

 4 sökande

 5 försvunna

 6 anställda

 7 skadade

 8 styrande

 9 troende

 10 inneboende

 11 anmälda

 12 bekanta

 13 strejkande

 14 likasinnade, jämnåriga 

 15 Resande

 16 handikappade, rörelsehindrade, 

synskadade

 17 lågutbildade, sämst ställda

 18 drabbade, skyldiga

Ett efterlängtat brev  PERFEKT 

PARTICIP SOM ADJEKTIVATTRIBUT s. 74 

 1 Förorenade, begränsade

 2 beväpnade, maskerade

 3 avbrutna

 4 skurna, nykokt, inlagda

 5 hemstickade, nystrukna

 6 uttröttade, skrämda

 7 oväntat/oförutsett, planerade, 

efterlängtade

 8 ouppfostrade, bortskämda

 9 nyförlovade, hyrd

 10 antagna

 11 nyreparerade

 12 begränsat, inspelade

 13 sparat, insatt, oförutsedda (/oväntade)

 14 betalda, inslagna

Man gör sitt jobb POSSESSIVA 

PRONOMEN s. 75

 1 dess

 2 sin, hennes

 3 ens

 4 Sina

 5 sitt, sitt

 6 sina, ens

 7 sin, hennes

 8 deras, sin

 9 sitt, sina, hans, hans

 10 sitt, sina

 11 våra, sina

 12 sina

 13 sin, ens

 14 sina, hans

 15 sin, hans

 16 Sin, sina

 17 deras

 18 sin, sin

 19 deras (/sin)

 20 sina 

Evert Taube s. 77

hans visor, sina sagor

hans far

hans tolv

sina barn, deras/sina studier
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sina tavlor

sina resor

hans böcker

hans böcker

sin blivande

Hennes föräldrar, sin brud

sina böcker, sina visor

hans sånger

sina upplevelser

hans mest

hans död

hans visor

På många håll i landet 
PREPOSITIONER s. 78 

 1 i, till

 2 bland, för, av

 3 Vid, i, till, bland

 4 i/på,  för

 5 till, med, om/till, av

 6 av, med, på, till, av, för, i

 7 på, till, för

 8 om, på, till

 9 med, i, för

 10 hos, på, vid

 11 av, för, om, på, under/på, under  

(/vid), på

 12 med, av, i

 13 I, vid, till, i

 14 på, till, av

 15 för, åt, mot, över

 16 av, på, i

 17 om, till

 18 i (/för), inför, till

 19 Enligt, under, för

 20 På, i, efter

 21 För, om, till

 22 I, på, till, på

 23 för, utan, till, med, om, för/av

 24 på, åt, till

 25 på, av, för/(över), åt

 26 hos, av, av, i, av


