
Substantivets deklinationer
Singular- och pluralformerna i obestämd och bestämd form



PLURAL OBESTÄMD FORM

Grupp 1:             -or                  flickor
Grupp 2: -ar                  pojkar
Grupp 3:            -er    katter
Grupp 4:            -n                   äpplen
Grupp 5: – hus - lärare



Grupp 1/-OR

En-ord som slutar på –a
En flicka Flickan Flickor Flickorna

Undantag: ett hjärta (hjärtat – hjärtan – hjärtana) – grupp 4!
En våg – vågor
En toffel – tofflor
En åder – ådror 



Grupp 2 /-AR
1. En-ord som slutar på -e, -el, -en, -er (e faller bort i plural)

en pojke pojken pojkar pojkarna
en	  nyckel nyckeln nycklar nycklarna
en	  vinter vintern vintrar vintrarna

2. En-ord som slutar på -(n)ing, -dom, -lek
en	  tidning tidningen tidningar tidningarna
en	  sjukdom sjukdomen sjukdomar sjukdomarna
en	  storlek storleken	   storlekar storlekarna

3. En-ord på en stavelse
en hund hunden hundar hundarna
en	  bro bron broar broarna

Speciellt	  (omljud):	  
en mo(de)r modern mödrar mödrarna
en	  dotter dottern döttrar döttrarna



Grupp 3/ -ER
´ EN-ORD
1. Enstaviga 
En katt katten katter katterna
2. Låneord med betoning på sista stavelsen
En fåtölj fåtöljen fåtöljer fåtöljerna
3. Slutar på -het, -nad, -skap, -när, -ion, -is
En station stationen stationer stationerna
En möjlighet möjligheten möjligheter möjligheterna
En kunskap kunskapen kunskaper kunskaperna
4. Med omljud
En fa(de)r fadern fäder fäderna
5. Slutar på -or
En dator datorn datorer datorerna



Grupp 3/ -ER – forts.
´ EN-ORD
1. Slutar på vokal – får bara ett -r
En ko kon kor korna
En same samen samer samerna
2. Slutar på -eri/-ori; -eum/-ium; -é
En teori teorin teorier teorierna
En idé idén idéer idéerna
´ ETT-ORD
1. Slutar på -eri/-ori; -eum/-ium; -é
Ett museum museet museer museerna
Ett bageri bageriet bagerier bagerierna
Ett café caféet caféer caféerna



Grupp 3 – omljud 
a >> ä

´ en and änder
´ en brand bränder
´ en hand händer
´ en rand ränder
´ en strand stränder
´ en tand tänder
´ en bokstav bokstäver
´ en stad städer
´ en natt nätter
´ ett land länder



Grupp 3 – omljud 

o >> ö
´ en son söner

´ en bok böcker

´ en fot fötter

´ en rot rötter

å >> ä
´ en tång tänger

´ en stång stänger



Grupp 4 / -n

´ ETT-ord som slutar på vokal 
Ett äpple äpplet äpplen äpplena
Ett arbete arbetet arbeten arbetena
MEN: 
ett fängelse – fängelser
Speciella:
ett öga ögat ögon ögonen
ett öra örat öron öronen



Grupp 5 / --
´ ETT-ord som slutar på konsonant
Ett hus huset hus husen
-el, -en, -er – obetonat e försvinner
Ett fönster fönstret fönster fönstren
´ EN-ord som slutar på -are, -ier, -ande 
En lärare läraren lärare lärarna
En belgier belgiern belgier belgierna
En studerande studeranden studerande studerandena
(obs!)
Speciella:
Man mannen män männen
Mus musen möss mössen
Lus lusen löss lössen



Enkla versionen
1. flicka flickan flickor flickorna
2. pojke pojken pojkar pojkarna

tidning tidningen tidningar tidningarna
hund hunden hundar hundarna

3. katt katten katter katterna
fåtölj fåtöljen fåtöljer fåtöljerna
museum museet museer museerna

4. äpple äpplet äpplen äpplena
5. hus huset hus husen

lärare läraren lärare lärarna



Minnesgalgar

Grupp 1:

Flickan som inte har något hjärta sitter och tittar på vågorna i tofflor.

Grupp 2: 

En pojke med en nyckel och en tidning i handen tar hunden till sin mor 

på vintern.



Övningar

´ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdccuCtFAj1RAEmtfQVkZyR--
BlJ72VZNiFYbSm7D5C5S7KlA/viewform

´ http://www.digitalasparet.se/hot/grammar/subs/plural1.htm

´ https://svenskastart.wordpress.com/2016/05/25/substantiv-ovningar/

´ https://motmalet.nu/mot-malet-1/grammatik/substantiv/


