
C

Engelska årskurs 4–6
Elisabeth Dolmark

·  ENGLISH UNITED ·



GRAMMIFIC
C

Engelska årskurs 4–6

Elisabeth Dolmark



Var snäll, alltid.

Utgiven av NA Förlag AB, Malmö
www.naforlag.se

© NA Förlag AB
Första upplagan, första tryckningen

Produktion: NA Förlag AB
Författare: Elisabeth Dolmark
Redaktör: Eva Österberg

Grafisk form & layout: Karolina Schéle
Illustratör: Emma Stange, Sebastian Dahl  
& Karolina Schéle
Omslag: Nikki Schmidt

ISBN: 978-91-89565-16-6
Tryck: Print Best, Estland 2023

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.
Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att
kopiera för undervisningsbruk, är förbjuden.

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

Printed matter
4041 0982



VERBS.....................................................................................................7
Present tense – be, do and have ........................... 8

Present progressive (ing-form) .................................. 14

Past tense – was/were .......................................................... 18

Irregular verbs ................................................................................... 22

Future tense ......................................................................................... 33

ADJECTIVES.............................................................................39
Using adjectives ............................................................................. 40

Comparison of adjectives ................................................. 50

PREPOSITIONS ..................................................................59 

TO OWN .............................................................................................69

NUMBERS ......................................................................................79

SOME–ANY ...............................................................................87

THIS–THAT–THESE–THOSE ............95

CONTRACTIONS.............................................................103

CONFUSING WORDS ...........................................109

CONTENTS



4

Grammific C har fokus på grundläggande 
engelsk grammatik och lustfyllt lärande. 
Den är helt fristående och kan användas 
för sig själv eller tillsammans med vilken 
textbok som helst. De flesta avsnitten utgår 
från en ordklass som ramar in och skapar 
ryggrad i undervisningen. Utifrån varje ord-
klass kan du sedan bygga på med ännu fler 
övningar som tränar elevernas förmågor att 
läsa, lyssna, tala och skriva på engelska. 

Allt innehåll kan kopplas till syfte, centralt 
innehåll och bedömning i LGR 22. Eleverna 
får möjlighet att utveckla sin förmåga att 
förstå olika slags texter, formulera sig i tal 
och skrift samt skapa struktur med hjälp 
av grammatiken. De lär sig även språkliga 
strategier så att de kan förklara ord som de 
glömt eller ännu inte lärt sig.

Grammific C är tydligt indelad i nio avsnitt 
där man kan välja att antingen göra klart 
hela avsnittet innan man går vidare till 
nästa eller stanna efter ett tag för att kunna 
bygga språket med hjälp av andra avsnitt. 
Övningarna kan med fördel göras i helklass 
tillsammans med läraren eller individuellt 
efter genomgång. 

I varje avsnitt får eleverna möta varierade 
uppgifter där de får skriva, prata och genom-
föra lärande lekar. Att lära sig engelska ska 
vara roligt men det får inte bli spretigt eller 
oöverskådligt. Därför får avsnitten ta sin 
tid så att alla delar får sjunka in ordentligt. 
Eleverna ska förstå vad de håller på med 
och inte behöva gissa.

Målgruppen är elever i årskurs 6 men passar 
även i både tidigare och senare årskurser. 
Boken hjälper eleverna att utöka sitt eng-
elska ordförråd och bli medvetna om hur 
språket är uppbyggt. Här får eleverna de 
grammatiska grunderna och det blir lättare 
prata om språket då alla vet vad t.ex. verb 
och adjektiv är. 

Repetition behövs alltid och ofta. Därför 
kan boken användas även om alla övningar 
är gjorda. Då kan man översätta meningar, 
utgå från dem när man skriver egna texter 
eller förhöra varandra på regler, uttryck och 
ord. Ordlistorna och de lärande lekarna 
fungerar i alla årskurser från 4 till 9. 

NÅGRA ORD TILL LÄRAREN



5

Inom de flesta områdena finns 
lärande lekar som eleverna kan 
göra i par eller smågrupper. Dessa 
övningar ser precis ut som denna 
ruta. De kan även genomföras i 
helklass eller större grupper med 
läraren som ledare. Det är läraren 
som avgör om de gruppmarkerade 
övningarna  ska göras efterhand 
som eleven kommer fram till dem 
eller om det passar bättre att alla 
gör dem samtidigt. Övningarna 
kan göras många gånger och är 
utmärkta att använda som antingen 
uppstart eller avslutning av lektionen.

HELKLASS

FACIT finns till de flesta 
av övningar men eftersom 

eleverna i vissa fall  
ska utgå från sig själva  
så behöver en lärare  

kontrollera dessa  
uppgifter individuellt.
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Present tense 
– be, do and have

Do you remember how to 
write the present tense of the 
verbs be, do and have? 

Work with a friend when you 
repeat these verbs. Talk, write 
and put them into sentences.

HAVE
I have   –   jag har

you have   –   du har

he has   –   han har

she has   –   hon har

it has   –   den/det har

we have   –   vi har

you have   –   ni har

they have   –   de har

DO
I do   –   jag gör

you do   –   du gör

he does   –   han gör

she does   –   hon gör

it does   –   den/det gör

we do   –   vi gör

you do   –   ni gör

they do   –   de gör

BE
I am   –   jag är

you are   –   du är

he is   –   han är

she is   –   hon är

it is   –   den/det är

we are   –   vi är

you are   –   ni är

they are   –   de är
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 Am, are and is

Translate into English.

Jag är bra på engelska.  

Min kompis är bra på matte.  

Vi är glada när vi går hem.  

Ni är inte så roliga.   

Mina hundar är galna.  

Monstret är farligt.  

Jag är inte ledsen alls.   

Du och jag är i samma lag.  

Katten är rädd för vatten.   

Du är min bästa vän.   

 Am, are and is in the negative form

Turn the sentences into the negative form.

You are rich.  

She is at home.  

I’m happy.  

He is with his friends.  

We are old and poor. 

You aren’t rich

She isn’t at home
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The nurse is tired.  

They are in the garden.  

I’m afraid of spiders.  

The soldier is lost.  

The scouts are in the tent. 

Your parents are from England.  

The flower is beautiful.  

 Do, does, don’t and doesn’t

Translate the sentences into English.

Gillar han choklad?  

Ja, det gör han.  

Åker de till Danmark varje år?  

Nej, det gör de inte.  

Spelar hon fortfarande tennis?  

Nej, det gör hon inte.  

Spelar du många spel?  

Ja, det gör jag. 

Does he like chocolate?

Yes, he does
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Fångar katten många fåglar?  

Ja, det gör den. 

Har vi glass? 

Nej, det har vi inte.  

Cyklar han till skolan? 

Nej, det gör han inte.  

 Do and does in the negative form

Turn the questions into the negative form.

Does she like it? 

Do you need help?  

Do we have them at home?  

Does your cat eat fish?  

Does he send you messages?  

Do they play the piano?  

Do Leo and Laura have homework?  

Does it cost a lot?  

Doesn’t she like it?

Don’t you need help?
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 Have and has 

Translate the sentences into English.

Jag har en ny telefon.  

Kungen har en krona. 

Bagaren har goda tårtor. 

Rånarna har två pistoler.  

Vi har en konstig sak. 

Din hund har ett ben. 

Byxorna har hål. 

Du har bruna ögon. 

 A mix of be, do and have

Fill in the missing word. Choose between am, are, is, do, does, have and has.

Sam and Ben  twelve years old.

When  they get up?

I  no idea.

What colours  you like?

I  many favourites.

Our teacher  a pink car.
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I  not so fond of pink cars.

Why  he look so angry?

He  a lot of activities on Mondays.

How much these jeans?

Why you ask?

I want to buy them but I  no money.

My aunt works a lot. She  a doctor.

 your aunt work at the hospital?

She  more than one job.

 there any animals around here?

There  a bird in the tree.

There  bats in the cave.

Play this game with one or many friends. One of you will answer questions that 
you normally say ”yes” or ”no” to. The difficult thing is that you are not allowed 
to say neither ”yes” nor ”no”. Instead you have to say other different things but 
never the same thing two times in a row.

Example:

Do you have a dog? Am I your friend? 
I think so. Most days.

Are you a girl? Do you live in Sweden? 
Maybe. Absolutely.

NO YES AND NO NO
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Present progressive (ing-form)

 It’s snowing. I am eating dinner now. They are playing well.

am/is/are + verb-ing is used when something is happening right now.

Some verbs change their spelling: hope-hoping, write-writing, sit-sitting,  
run-running, die-dying.

 What is the family doing?

Write am, is or are.

Mom  cooking a turkey for dinner.

Dad  setting the table.

My brothers  doing the dishes.

My sisters  peeling potatoes.

The baby  laughing.

The dog  barking.

The cats  chasing a mouse.

I  sleeping.
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The verb is missing

Write the missing verb in the ing-form.

Mom is  (prepare) dinner.

Dad is (help) her.

My brothers are  (write) on the wall.

My sisters are  (run).

The baby is  (sit) on the fl oor.

The dog is (eat) the turkey.

The cats are (jump) up and down.

I am  (swim) in the pool.
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