
Kapitel 11, fortsättning.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Vilken tröja köper Anna?  

- Hon 

__________________________________________ 

- Köper Anna ett par blåa jeans?  

- Nej,______________________________________ 
 

 

ADJEKTIVET BÖJS  I  EN, ETT, PLURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna köper en röd tröja, ett par 

bruna stövlar och en ljusblå 

klänning. Hon köper också ett 

par svarta jeans och ett gult 

skärp.  

EN   ETT   PLURAL 

röd   rött   röda 

lila   lila   lila 

gul   gult   gula 

rosa  rosa  rosa 

brun  brunt   bruna 

grön   grönt  gröna 

vit    vitt   vita 



Kapitel 12 

ADJEKTIV 
Singular (en)   Plural (två/många/flera) 

En stor hund    Två stora hundar 

En duktig sjuksköterska  Två duktiga sjuksköterskor 

En trevlig person   Två trevliga personer 

En lång resa    Flera långa resor 

 

Några speciella adjektiv 

En röd bil     Ett rött hus             Två röda hus  

En gammal kvinna    Ett gammalt hus            Många gamla kvinnor 

En vacker blomma  Ett vackert träd  Många vackra blommor 

En liten pojke   Ett litet barn  Två små pojkar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖVA MOTSATSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVA  

Skriv några exempel: 

Den här övningen är lätt men testet är svårt. __ 

Jag är lång men min syster är kort.________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ÖVA  

ADJEKTIV + SUBSTANTIV 

En stor katt   

Två_____________________________________ 

Ett rött äpple 

Två_____________________________________ 

 

 



Kapitel 13 

KARIN OCH MARIE  
(Adjektiven i texten är markerade med fet-stil) 

 

Karin är 27 år och bor i Stockholm. Hon står och väntar på 

Centralstationen och hon är glad idag för hon ska träffa en 

gammal kompis. Hennes kompis heter Marie, som bor i Luleå i 

norra Sverige, ska komma på besök. Hon ska stanna hos Karin i en 

vecka.  

 



Det är kallt ute och Karin fryser lite. Idag har hon på sig en röd 

tröja, ett par bruna stövlar och ett par blåa jeans. Hon har en stor, 

blå halsduk, röda vantar och en blå och varm mössa på huvudet.  

-Karin!  

Karin vänder sig om och där står Marie. Hon har på sig en stor röd 

jacka, svarta byxor och gråa skor och hon har en jättestor resväska 

i handen. Hennes hår är långt och ljust.     

-Hej! Åh, vad roligt att se dig! Vad fin du är, säger Karin och 

kramar henne.  

-Tack! Du också! Åh, jag kan inte tro att jag är här. 

-Hur lång tid tog resan hit? 

-Jag reste från Luleå klockan 21:14 igår och nu är klockan 

9:45, så det tog 12 och en halv timme. 

-Oj! Vilken lång resa! 

Karin hjälper Marie med resväskan. Den är verkligen tung. De 

lämnar väskan i ett stort förvaringsskåp på Centralstationen och 

sedan går de och äter en god lunch på en trevlig restaurang i 

centrum. När de har ätit klart går de tillbaka och hämtar väskan. 

Därefter tar de tunnelbanan och åker hem till Karin. Hon bor i ett 

mysigt område i västra Stockholm.  

Tiden går så snabbt. Efter en jätterolig vecka reser Marie hem igen. 

De bestämmer att Karin ska komma till Norrland och hälsa på 

nästa gång.   

 

 



Frågor till texten 

1 Vad gör Karin? 

 

2 Varför är Karin glad? 

 

3 Hur lång tid tog resan från Luleå till Stockholm?  

 

5 Vad har Karin på sig idag? 

 

6 Vad har Marie på sig? 

 

7 Var lämnar Marie sin resväska?  

 

8 Vad bestämmer de att Karin ska göra nästa gång? 

 

 

 

SKRIV!   

Adjektiv i texten:  

Glad, gammal, 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________ 
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