
Substantiv för åk 7  
A. Vad kommer du ihåg om substantiv? 
Rätt eller fel?    R      F 

1. Substantiv är ord som berättar vad någon gör.  ꙱      ꙱ 

2. Substantiv är ord som beskriver saker, namn och platser. ꙱      ꙱ 

3. Substantiv är ord som första och sjätte.  ꙱      ꙱ 

4. Substantiv kan böjas.   ꙱      ꙱ 

5. Substantiv kan bli adjektiv.   ꙱      ꙱ 

6. Substantiv berättar vad någon eller något är.  ꙱      ꙱ 

7. Substantiv kan stå i genitiv.   ꙱      ꙱ 

8. Man kan böja substantiv i tempus.  ꙱      ꙱ 

 

 

B. Stryk under substantiven i textbiten. 

Vi dyker i grottan hela dagen, vi behöver inte leta efter andra platser. De första gångerna 

visar Syrsa vägen, men jag lär mig snart. Vi simmar omlott till grottan, förbi vassruggarna 

och trådalgerna och in i ett mindre skrymsle som jag aldrig skulle ha hittat om inte Syrsa 

lyssnat sig till pärlorna.  

(textbiten ur Pärlfiskaren av Karin Erlandsson) 

 

 

C. Vilka av de här orden är substantiv? Stryk under. 

vatten, köra, rädsla, granit, sura, gnejs, böljande, is, ammoniak, soligt, sammet, lyckligt, 

sjunga, kork, bly, ilska, kaffe, frukt, glad, bomull 

     

  Vad är speciellt med dessa substantiv?  

___________________________________________________________________ 



substantiv böjs i singularis och pluralis (och 

obestämd och bestämd form) 

 

Källa: https://blogg.folkuniversitetet.nu/priega/extra/substantiv/ 

 

D. Gruppera följande substantiv. Tips: du måste först fundera hur du säger dem i 

plural. 

en väska en keps en film ett bälte ett fönster en dörr en stol 

ett spöke en katt en karta en skola ett djur ett häfte en telefon  

ett kök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  3. 4. 5. 1. 

https://blogg.folkuniversitetet.nu/priega/extra/substantiv/


E. Böj tidsord i singular och plural.   

singular obestämd 

 

singular bestämd plural obestämd plural bestämd 

en dag 2  dagar  

en natt 3*    

en vecka 1    

en morgon 2    

en timme 2    

en minut 3    

en vinter 2    

ett dygn 5    

ett år 5    

ett decennium 3    

 

 

F. Böj låneord. 

singular obestämd 

 

singular bestämd plural obestämd plural bestämd 

en hobby 3 

 

   

ett massmedium 3 

 

   

ett centrum 5 

 

   

ett faktum 5 

 

   

ett tema 4 

 

   



G. Böj historieorden.  

singular obestämd 

 

singular bestämd plural obestämd plural bestämd 

en revolution 3 

 

   

ett inbördeskrig 5    

en fabrik 3 

 

   

en bonde 3* 

 

   

en ångmaskin 3 

 

   

en folkskola 1 

 

   

en armé 3 

 

   

en människa 1 

 

   

en fiende 3 

 

   

en torpare 5 

 

   

 

 

 

 

H. Bilda substantiv av följande verb med hjälp av ändelsen –tion. Skriv också 

pluralformen. 

konfirmera  konfirmation 3 

operera  ____________________  ____________________ 



demonstrera  ____________________  ____________________ 

reparera  ____________________  ____________________ 

repetera  ____________________  ____________________ 

gratulera  ____________________  ____________________ 

definiera  ____________________  ____________________ 

producera  ____________________  ____________________ 

 

I. Kommer du ihåg djuren? Skriv i singular och plural. 

 ____________________  ____________________ 

 

  ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

  ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 



  

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 

 

 ____________________  ____________________ 


