
Substantiv i plural  
De flesta substantiv kan stå i singular (ental) eller i plural (flertal). De allra flesta substantiv får i plural 

ändelsen -s.  

- One girl – many girls 

- One hand – many hands 

Substantiv som slutar på väsljud (s- eller sje-ljud) får i plural -es.  

- One kiss – many kisses  

- One beach – many beaches  

Slutar substantivet på y med en konsonant före får ändelsen -ies.  

- One lady – many ladies  

- Men: one boy (som är vokal + y) – many boys  

Ord som slutar på -f eller -fe får istället ändelsen -ves.  

- One thief – many thieves  

- One leaf – many leaves  

Substantiv som slutar på -o får i plural -oes.  

- One potato – many potatoes  

- One tomato – many tomatoes  

Oregelbundna substantiv i plural. Kolla igenom listan och lär dig dessa.  

One man Many men 

One woman Many women 

One child Many children 

One foot Many feet 

One tooth Many teeth  

One mouse Many mice  

One goose Many geese 

One person Many people 

 

Ord som har samma form i både singular och plural behöver ni också kunna och de jag vill att ni lär er 

är följande.  

One sheep Many sheep 

One salmon Many salmon 

One moose Many moose 

One deer Many deer 

One aircraft Many aircraft 

One fish Many fish 

 

  



A/an  
När man pratar om en/ett i svenska använder man a/an på engelska. Vad som styr huruvida man 

använder a/an beror på uttalet i ordet som kommer efter. Det är ljudet som styr och inte hur ordet 

stavas.  

- A används framför konsonantljud (a cat, a film, a young boy, a uniform) 

- An används framför vokalljud (an apple, an old lady, an hour, an elephant) 

 
Komparera adjektiv  
När man jämför olika egenskaper (adjektiv är ord för egenskaper) så komparerar men dem.  

- Cold – colder – the coldest  

Det vanligaste är att man lägger till -er eller -est för att komparera. Det som påverkas sedan är 

stavningen. Om ordet slutar på -y så blir det ett i och får sedan ändelserna.  

- Pretty – prettier – the prettiest  

Tvåstaviga eller längre adjektiv kompareras med more och the most.  

- Famous – more famous – the most famous  

- expensive – more expensive – the most expensive 

Några adjektiv kompareras oregelbundet.  

- Good – better – the best  

- bad – worse – the worst  

För att träna mer kan du arbeta med att komparera följande ord:  

- short 

- warm 

- big 

- thin 

- happy 

- heavy 

- expensive 

- good 

- bad 

- old 

- ugly 

- famous 

- funny  

- dirty 

- difficult 

- hot 

- quick 

- popular  

Vokalljud:  

a, o, u, å, 

e, i, y, ä, ö 


