
Tidsprepositioner 
 
När? Futurum Preteritum  

 månader i augusti i augusti 

 dagars namn på tisdag i tisdags  

 årstider till sommaren 
till hösten 
till våren 
till vintern 

i sommar 
i höst 
i vår 
i vinter 

i somras 
i höstas 
i våras 
i vintras 

 helger till jul 
till påsk 
till pingst 

i jul 
i påsk 
i pingst 

i julas  
i påskas 
(i pingstas) förra pingsten 

 övrigt om en vecka 
om tre dagar 
om ett år 

för en vecka sedan 
för tre dagar sedan 
för ett år sedan 

 
Hur ofta? 

   

 en gång         i  om      per  

  sekunden 
minuten 
timmen 
veckan 
månaden 

dagen 
året 
dygnet  

 sekund 
minut 
timme 
dag 
år 

 

 
Hur länge? 

 
i en halv timme  
i 20 veckor  
 
… inte … på tre år 
… inte … på länge 

 
(Vi har paus i en halv timme) 
(Vi läser svenska i 20 veckor) 
 
(Jag har inte varit där på 3 år) 
(Jag har inte sett henne på länge) 

 
Hur fort? 

 
på 10 minuter 
på en kvart 
på ett halvår 

 
(Man går till posten på 10 minuter) 
(Man diskar på en kvart) 
(Man kan lära sig svenska på ett halvår) 

 
När brukar? 

 
på morgonen 
på kvällen 
på torsdagen 
på julen 
på sommaren 

 
på morgnarna 
på kvällarna 
på torsdagar 
på jularna 
på somrarna 
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I passar i svar på frågan: 
 Hur länge? Jag har bott här (i) ett år 
 När? i går, i dag, i morgon, i påsk    på lördag (på framför veckodagarna) 
  förfluten tid: -s på substantivet: i somras, i julas 
 Hur ofta? en gång i veckan, två gånger i månaden ( en gång per månad) 
 
På + dagens olika delar i bestämd form 
 på morgonen, på kvällen, på eftermiddagarna 
På + veckodagarna i obestämd form om framtid  
 Vi ska gå på bio på lördag 
På passar i svar på frågan: Hur lång tid tog det? 
 De tvättade bilen på en halvtimme 
På när man talar om hur länge man inte gjort något 
eller hur länge man inte ska göra något.  
 Jag har inte sett honom på flera veckor 
På + subst./veckodagarna i best. f. i tidningar om förfluten tid, oftast samma 
dag eller samma vecka. 
 På måndagen krockade tre bilar på E:6. 
 
Om används om framtid svar på frågan  
 När? De kommer om en timme 
 Hur ofta? en gång om året, tre gånger om dagen 
 
Ingen preposition 
 Vid datum och årtal 
  Han föddes den 11 april 1934 
  Julafton är den 24 december 
  Karl den XII dog 1718 
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