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Direkt tal Indirekt tal 

Med direkt tal menar man att man skriver det som 

någon har sagt precis på samma sätt som personen 

har sagt det.  

    I direkt tal får man inte glömma att visa att man 

citerar någon annans ord, därför använder man 

citattecken ”…” 

 

Med indirekt tal menar man att man berättar vad en 

person har sagt, och då blir det en bisats, som står 

efter ett sägeverb t.ex.: säga, påstå, berätta, 

fråga….  

OBS! Man har inte citattecken eller  

frågetecken längre. 

Peter frågar: ”Varför äter Marie så mycket?” 

 

Läraren Cécile säger: ”Ni är duktiga!” 

 

Peter frågar varför Marie äter så mycket. 

 

Cécile säger att vi är duktiga. 

 

I direkt tal ändrar man inte tempus även om det 

berättande verbet står i dåtid. 

Om man berättar i dåtid, måste alla verb stå i dåtid. 

Peter frågade: ”Varför äter Marie så mycket?” Peter frågade varför Marie åt så mycket. 

(Peter frågar varför Marie äter så mycket.) 

 

 

Man får inte glömma att ändra pronomenen i 

indirekt tal, så att man syftar på rätt person. 

Sten säger: ”Någon har stulit min hammare!” 

 

Louise säger till sin pojke: ”Du måste tvätta dig!” 

Sten säger att någon har stulit hans hammare. 

 

Louise säger till sin pojke att han måste tvätta sig. 

 

Om man har en fråga i direkt tal… ändras ordföljden i indirekt tal. 

Anders frågar Lisa: ”Varför kom du för sent?” 

 

Anders frågade Lisa varför hon kom för sent. 

 

 

Om frågan i direkt tal börjar med ett frågeord… behåller man frågeordet i indirekt tal. 

Olle frågar: ”När kommer bussen?” Olle frågar när bussen kommer. 

 

 

Men om en fråga i direkt tal börjar med verbet… måste man lägga till ”om” för att börja bisatsen i 

indirekt tal.  

OBS! Placering av INTE! 

Läraren frågar Luciano: ”Har du inte sovit i natt?”  Läraren frågar om Luciano INTE har sovit i natt. 

 

Om frågeordet i direkt tal är vem (vad, vilken) och 

är subjekt… 

 

måste bisatsen inledas med vem som i indirekt tal. 

Lucia undrar: ”Vem ska betala räkningen?” Lucia undrar vem som ska betala räkningen. 
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