SUBSTANTIV
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 Grupper
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substantiv
 Substantiv i meningar

GRUPPER
Det finns fem olika grupper av substantiv. De har alla olika former.

Grupp 1 – or
• Substantiv i grupp 1 slutar på –a i singular obestämd form.
• De slutar på –or i plural obestämd form.

Grupper av
substantiv

• De slutar på –orna i plural bestämd form.

En-ord:

• De slutar på –an i singular bestämd form.

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

 Grupp 1 –or

en karta

kartan

kartor

kartorna

 Grupp 2 –ar

en flicka

flickan

flickor

flickorna

 Grupp 3 –er

en gata

gatan

gator

gatorna

Ett-ord:

Några undantag

 Grupp 4 –n

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

en ros

rosen

rosor

rosorna

en våg

vågen

vågor

vågorna

en toffel

toffeln

tofflor

tofflorna

 Grupp 5 -

Grupp 2 -ar
• Substantiv i grupp 2 slutar på konsonant i singular obestämd form.
• De slutar på –er i plural obestämd form.

Grupper av
substantiv

• De slutar på –erna i plural bestämd form.

En-ord:

• De slutar på –en i singular bestämd form.

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

 Grupp 1 –or

en häst

hästen

hästar

hästarna

 Grupp 2 –ar

en stol

stolen

stolar

stolarna

 Grupp 3 –er

en dag

dagen

dagar

dagarna

Ett-ord:

Några undantag

 Grupp 4 –n

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

en pojke

pojken

pojkar

pojkarna

en fågel

fågeln

fåglar

fåglarna

en nyckel

nyckeln

nycklar

nycklarna

 Grupp 5 -

Grupp 3 -er
• Substantiv i grupp 3 slutar på konsonant i singular obestämd form.
• De slutar på –er i plural obestämd form.

Grupper av
substantiv

• De slutar på –erna i plural bestämd form.

En-ord:

• De slutar på –en i singular bestämd form.

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

 Grupp 1 –or

en toalett

toaletten

toaletter

toaletterna

 Grupp 2 –ar

en kiosk

kiosken

kiosker

kioskerna

 Grupp 3 –er

en telefon

telefonen

telefoner

telefonerna

Ett-ord:

Några undantag

 Grupp 4 –n

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

en bok

boken

böcker

böckerna

en stad

staden (stan)

städer

städerna

en hand

handen

händer

händerna

 Grupp 5 -

Grupp 4 -n
• Substantiv i grupp 4 slutar på vokal i singular obestämd form.
• De slutar på –n i plural obestämd form.

Grupper av
substantiv

• De slutar på –na i plural bestämd form.

En-ord:

• De slutar på –t i singular bestämd form.

 Grupp 1 –or
 Grupp 2 –ar

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

ett hjärta

hjärtat

hjärtan

hjärtana

ett piano

pianot

pianon

pianona

Ett-ord:

ett äpple

äpplet

äpplen

äpplena

 Grupp 4 –n

 Grupp 3 –er

 Grupp 5 -

Grupp 5 • Substantiv i grupp 5 slutar på konsonant i singular obestämd form.
• Singular och plural obestämd är samma.

Grupper av
substantiv

• De slutar på –en i plural bestämd form.

En-ord:

• De slutar på –et i singular bestämd form.

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

 Grupp 1 –or

ett hus

huset

hus

husen

 Grupp 2 –ar

ett barn

barnet

barn

barnen

 Grupp 3 –er

ett problem

problemet

problem

problemen

Ett-ord:

Några undantag

 Grupp 4 –n

Singular obest.

Singular best.

Plural obest.

Plural best.

en somalier

somaliern

somalier

somalierna

en målare

målaren

målare

målarna

en politiker

politikern

politiker

politikerna

 Grupp 5 -

ATT ANVÄNDA
SUBSTANTIV
Hur använder man substantiven i texten? När ska man använda bestämd form?

Artikel (en och ett)
Det måste finnas en artikel (en och ett) framför substantivet, men
bara i singular.

Jag och min man har ett barn.

Nu bor jag i en stad.

På kvällen brukar jag läsa böcker.

Att använda
substantiv
Obestämd form
 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen
 M ed adjektiv
 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

Possessiva pronomen
Man kan använda possessiva pronomen tillsammans med ett
substantiv.
Substantivet står i obestämd form men är egentligen bestämd.

Att använda
substantiv
Obestämd form

Imorgon är det hennes födelsedag.

 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen

- Känner du Robin?
- Han är min bror.

Deras hus kostade jättemycket!

 M ed adjektiv
 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

Med adjektiv
Man kan använda adjektiv tillsammans med substantivet. Adjektivet
måste följa en, ett och plural. Kom ihåg artikeln i singular!

Att använda
substantiv
Obestämd form

Imorgon börjar jag på en ny skola.

 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen
 Med adjektiv

Min vän vill hitta ett bra jobb.

På internet kan man köpa billiga bilar.

 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

Yrken, religion, politik eller nationalitet
Ibland behöver man ingen artikel efter verben "vara" och "bli".
Orden som inte behöver artikel handlar bland annat om yrke, politik,
religion eller nationalitet.

Att använda
substantiv
Obestämd form

Kvinnan studerade mycket
och ville bli arkitekt.

 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen
 M ed adjektiv

Många svenskar är socialdemokrater.

Jag känner många kristna och jag har en
kompis. Han är buddist.

 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

Ingen artikel i bestämd form
Ett substantiv i bestämd form behöver inte en artikel. Du behöver
inte skriva den eller det framför.

Flickan gick till skolan.

Att använda
substantiv
Obestämd form
 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen

Förra veckan hjälpte jag läraren att sätta
upp stolarna.

Min mamma ringde banken.

 M ed adjektiv
 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

Med adjektiv
Man kan använda adjektiv tillsammans med ett substantiv i
bestämd form. Då måste man använda den, det eller de.

Jag studerar med den äldsta pojken.

Att använda
substantiv
Obestämd form
 Artikel (en och ett)
 Possessiva
pronomen

Alla tycker om det vackra vädret.

Det är tråkigt att de duktiga eleverna slutar
studera.

 M ed adjektiv
 Yrken, religion,
politik eller
nationalitet

Bestämd form:
 Ingen artikel
 M ed adjektiv

ATT BYGGA UT
SUBSTANTIV
Hur gör man för att bygga ut och ge mer information till ett substantiv.

Med prepositioner
Man kan använda prepositioner och andra substantiv med
substantivet.

Att bygga ut
substantiv
 Med prepositioner

Min son flyttade till en stad nära Malmö.

 M ed "som"
 M ed konjunktioner

Efter skolan ska jag laga mat från mitt
hemland.

Jag flög till flygplatsen i Berlin.

Med "som"
Man kan använda "som" för att berätta mer om substantivet.

I Stockholm finns många människor som
jobbar med politik.

Att bygga ut
substantiv
 M ed prepositioner
 Med "som"
 M ed konjunktioner

Hon ska träffa en kvinna som heter Sofia.

En kompis som har mycket pengar, ska
köpa en ny bil.

Med konjunktioner
Man kan också ha flera substantiv tillsammans med konjunktioner
(t.ex och/eller/utan).

Att bygga ut
substantiv
 M ed prepositioner

Igår fotograferade jag ett vackert träd och
solnedgången.

Har du en pojke eller en flicka?

Han är inte socialdemokrat utan miljöpartist.

 M ed "som"
 Med konjunktioner

SUBSTANTIV I
MENINGAR
Substantiv kan finnas i subjekt, objekt, tidsadverbial och platsadverbial.

i subjekt
Substantiv i subjekt är ofta i bestämd form.

Min bästa kompis heter Johanna.

Substantiv i
meningar
 i subjekt
 i objekt
 i tidsadverbial
 i platsadverbial

Mannen på stationen hjälpte mig att hitta
tåget.

Den svarta katten sprang över vägen.

i objekt
Klockan sju åt hon maten som hennes man
hade lagat.

Substantiv i
meningar
 i subjekt
 i objekt
 i tidsadverbial

De bygger hus på jobbet.

På vintern måste man ta på sig varma
kläder.

 i platsadverbial

i tidsadverbial

Efter jobbet brukar jag träna på gym.

Substantiv i
meningar
 i subjekt
 i objekt

På sommaren har man semester i fyra
veckor.

Jag har gått i skolan i nio år.

 i tidsadverbial
 i platsadverbial

i platsadverbial

Affären H&M ligger i stan. (i stan -> i staden)

Substantiv i
meningar
 i subjekt
 i objekt
 i tidsadverbial

På skolan studerar man svenska.

I mitt hemland är det varmt hela året.

 i platsadverbial

