
Självtest substantiv

1Bonusmaterial: På G, Grammatikövningar  Sigrid Norberg och Bonnier Utbildning AB. Kopiering tillåten.

Mazarinen
Fyll i rätt form av substantivet.

___________________ (1) hade varit ute och handlat kläder en lördag. Hon var trött 

för hon hade provat en massa olika __________________ (2) och  _________________ (3). 

Därför gick hon till ___________________ (4) för att dricka kaffe.

Det var mycket folk där den dagen, men hon hittade ___________________ (5)

vid samma _________________ (6) som en långhårig ung ___________________ (7).

Hon hämtade kaffe och ____________________ (8) och satte sig vid  __________________ 

(9). Plötsligt såg hon att någon hade tagit ___________________ (10) av hennes

 ____________________ (11).

”Det måste vara _____________________ (12) som sitter mitt emot”, tänkte

___________________ (13). ”Så fräckt! Han har ätit av min ____________________ (14).” 

Men hon åt i alla fall upp resten av  ____________________ (15).

___________________ (16) gick och köpte en egen ____________________ (17).

Då tänkte ___________________ (18) att hon skulle hämnas lite. När

____________________ (19) tittade bort tog hon en stor __________________ (20)

av hans ____________________ (21). Sedan drack hon upp sitt __________________ (22) 

och åkte hem.

Men när ___________________ (23) kom hem kände hon sig mycket dum.

När hon öppnade sin _________________ (24) upptäckte hon att hennes egen

___________________ (25) låg i ___________________ (26). Den måste ha ramlat ner 

där när hon satte sig vid ___________________ (27). Det var alltså __________________ 

(28) två __________________ (29) som hon hade ätit på ____________________ (30).

en dam

en blus en tröja

ett kafé

en plats

ett bord  en man

en mazarin ett bord

en tugga

en mazarin

en man

en dam en mazarin

en kaka

en man en mazarin

en dam

en man en tugga

en mazarin kaffe

en dam

en shoppingväska

en mazarin en väska

ett bord en man

en mazarin ett kafé
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Mazarinen – Facit
En dam (1) hade varit ute och handlat kläder en lördag. Hon var trött för hon hade provat en massa 

olika blusar (2) och tröjor (3). Därför gick hon till ett kafé (4) för att dricka kaffe.

Det var mycket folk där den dagen, men hon hittade en plats (5) vid samma bord (6) som en 

långhårig ung man (7). Hon hämtade kaffe och en mazarin (8) och satte sig vid bordet (9). Plötsligt 

såg hon att någon hade tagit en tugga (10) av hennes mazarin (11).

”Det måste vara mannen (12) som sitter mitt emot”, tänkte damen (13). ”Så fräckt! Han har ätit av 

min mazarin (14).” Men hon åt i alla fall upp resten av kakan (15).

Mannen (16) gick och köpte en egen mazarin (17).  Då tänkte damen (18) att hon skulle hämnas lite.  

När mannen (19) tittade bort tog hon en stor tugga (20) av hans mazarin (21). Sedan drack hon upp 

sitt kaffe (22) och åkte hem.

Men när damen (23) kom hem kände hon sig mycket dum. När hon öppnade sin shoppingväska (24) 

upptäckte hon att hennes egen mazarin (25) låg i väskan (26). Den måste ha ramlat ner där när 

hon satte sig vid bordet (27). Det var alltså mannens (28) två mazariner (29) som hon hade ätit på 

kaféet (30).
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Teaterbiljetterna
Fyll i rätt form av substantivet.

Det här hände _______________ (1) som bodde i ___________________ (2) till Göteborg.

 ______________ (3) i __________________ (4) upptäckte ______________________ (5) att hans

 _______________ (6) hade blivit stulen under _____________________ (7). Han blev förstås 

mycket upprörd och anmälde omedelbart _____________ (8) till ________________ (9). 

Sedan fick han åka _______________ (10) till _____________ (11).

Nästa morgon trodde han knappt sina _______________ (12) när bilen stod på sin

vanliga  ______________ (13) på gatan utanför huset. I ________________ (14) låg det

____________ (15) från _______________ (16). I _______________ (17) beklagade han 

att han hade varit tvungen att låna bilen föregående _______________ (18), men hans 

gamla mor hade ramlat i sin ________________ (19). Hon behövde akut hjälp, och hans 

egen bil var på verkstaden. Nu ville han gottgöra det hela med att bjuda dem på den 

omtalade _________________ (20) ”Mamma Mia” som gick i Göteborg just då. 

I  ________________ (21) låg också två  __________________ (22) till fredagens

___________________ (23). Vilken  ________________________ (24)!

Mannen och hans ____________ (25) gick glada i hågen och såg ________________ (26) 

på fredagskvällen. När de kom hem var de inte lika glada. I ____________________ (27) 

gapade tomrum där  __________________ (28), ________________ (29) och

 ________________________ (30) hade stått. Deras båda _____________ (31) och tre

 _______________________ (32) var borta liksom kvinnans  _________________ (33). En 

antik __________________ (34) och en __________________ (35) av en känd

 ___________________ (36) fattades också. 

I stort sett var allt av värde borta. Deras _________________ (37) berättade att de hade 

sett ________________ (38) på gatan och några ______________ (39) som bar ut diverse

_____________ (40) från ________________________ (41). Vilket snopet slut på den fina kvällen!

en familj en förort

en man en familj en morgon

en bil en natt

en stöld en polis

en buss ett jobb

ett öga

en plats ett framsäte

ett brev en tjuv ett  brev

en kväll

en lägenhet

en musikal

ett kuvert en biljett

en föreställning en gentlemannatjuv

en fru en föreställning

ett vardagsrum

en tv en dvd

en stereoanläggning en dator

en kamera ett smycke

en klocka en tavla

en konstnär

en granne

en flyttbil en man

en sak en lägenhet
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Teaterbiljetterna – Facit
Det här hände en familj (1) som bodde i en förort (2) till Göteborg. Mannen (3) i familjen (4) 

upptäckte en morgon (5) att hans bil (6) hade blivit stulen under natten (7). Han blev förstås 

mycket upprörd och anmälde omedelbart stölden (8) till polisen (9). Sedan fick han åka buss (10) 

till jobbet (11).

Nästa morgon trodde han knappt sina ögon (12) när bilen stod på sin vanliga plats (13) på gatan 

utanför huset. I framsätet (14) låg det ett brev (15) från tjuven (16). I brevet (17) beklagade han 

att han hade varit tvungen att låna bilen föregående kväll (18), men hans gamla mor hade ramlat 

i sin lägenhet (19). Hon behövde akut hjälp, och hans egen bil var på verkstaden. Nu ville han 

gottgöra det hela med att bjuda dem på den omtalade musikalen (20) ”Mamma Mia” som gick i 

Göteborg just då. I kuvertet (21) låg också två biljetter (22) till fredagens föreställning (23). Vilken 

gentlemannatjuv (24)!

Mannen och hans fru (25) gick glada i hågen och såg föreställningen (26) på fredagskvällen. När de 

kom hem var de inte lika glada. I vardagsrummet (27) gapade tomrum där tv:n (28), dvd:n (29) och 

stereoanläggningen (30) hade stått. Deras båda datorer (31) och tre kameror (32) var borta liksom 

kvinnans smycken (33). En antik klocka (34) och en tavla (35) av en känd konstnär (36) fattades 

också. I stort sett allt av värde var borta.

Deras grannar (37) berättade att de hade sett en flyttbil (38) på gatan och några män (39) som bar 

ut diverse saker (40) från lägenheten (41). Vilket snopet slut på den fina kvällen!
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De glömska semesterfirarna
Fyll i rätt form av substantivet.

När min _________________ (1) hälsade på ____________________ (2) som bodde på 

landet fick hon höra talas om ___________________ (3) som varje _________________ (4) 

blev så vansinnigt arg på alla ____________________ (5) som brukade köra in på hans

_______________ (6) på ___________________ (7) vid E4 for att rasta. Det var ett fint

_______________ (8) i _________________ (9), och ofta stod det en eller två

_______________ (10) där och  __________________ (11) satt i ___________________ (12) och 

åt och drack. När de lämnade  ____________________ (13) lämnade de också efter sig

____________________ (14),  ________________ (15), diverse _____________________ (16) 

och annat __________________ (17). ______________________ (18) satte upp stora

________________ (19) där han uppmanade  _________________ (20) att plocka med sig

________________ (21), men det hjälpte inte.

En dag råkade han komma förbi just som _________________ (22) satte sig i sin blåa 

_____________ (23), en Opel, och körde iväg. På ________________ (24) låg det massor

med ________________ (25). Han vinkade åt dem att komma tillbaka och plocka upp 

efter sig. De vinkade glatt tillbaka och försvann i __________________ (26).

___________________ (27) kände att han hade fått nog.

Senare på _______________ (28) ringde han en dag på ______________________ (29) till 

__________________ (30) på Storgatan i närmaste ______________ (31). _____________ (32) 

i ____________________ (33) kom och öppnade.

en syster en familj

en lantbrukare en sommar

en turist

en mark en avtagsväg

ett ställe en skogsbacke

en bil en turist en skogsbacke

en rastplats

en plastpåse en ölburk en förpackning

 ett skräp en lantbrukare

en skylt en gäst

ett skräp

en familj

en bil en mark

en sopa

ett dammoln

en lantbrukare

en höst en ytterdörr

en lägenhet en stad en fruen fru

en lägenhet
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”Jag ska be att få lämna tillbaka de här _________________ (34) som ni glömde på min 

_____________ (35) i somras”, sa _________________ (36) och tömde ut _______________ (37) 

i en stor ______________ (38) på den fina _______________ (39) i ___________________ (40).

Sedan höjde han ena ________________ (41) till hälsning och gick sin väg. Den 

överraskade  ______________ (42) stirrade på alla smutsiga _______________ (43), 

_______________ (44), _________________ (45), _________________ (46) m.m. som låg på

________________ (47). 

____________________ (48) hade skrivit upp ___________________________ (49) på den 

blåa _________________ (50), spårat _________________ (51) till ________________ (52) och 

tagit reda på hans _________________ (53).

en sak

en tomt en lantbrukare ett innehåll

en soppåse en matta ett vardagsrum

en hand

en fru en påse

en flaska en konservburk en matrest

en matta

en lantbrukare ett registreringsnummer

en bil en ägare en bil

en adress
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De glömska semesterfirarna – 
Facit
När min syster (1) hälsade på en familj (2) som bodde på landet fick hon höra talas om 

en lantbrukare (3) som varje sommar (4) blev så vansinnigt arg på alla turister (5) som brukade 

köra in på hans mark (6) på en avtagsväg (7) vid E4 för att rasta. Det var ett fint ställe (8)

 i en skogsbacke (9), och ofta stod det en eller två bilar (10) där och turisterna (11) satt i 

skogsbacken (12) och åt och drack. När de lämnade rastplatsen (13) lämnade de också efter sig 

plastpåsar (14), ölburkar (15), diverse förpackningar (16) och annat skräp (17).

Lantbrukaren (18) satte upp stora skyltar (19) där han uppmanade gästerna (20) att plocka med 

sig skräpet (21), men det hjälpte inte. 

En dag råkade han komma förbi just som en familj (22) satte sig i sin blåa bil (23), en Opel, och körde 

iväg. På marken (24) låg det massor med sopor (25). Han vinkade åt dem att komma tillbaka och 

plocka upp efter sig. De vinkade glatt tillbaka och försvann i ett dammoln (26). Lantbrukaren (27) 

kände att han hade fått nog.

Senare på hösten (28) ringde han en dag på ytterdörren (29) till en lägenhet (30) på Storgatan i 

närmaste stad (31). Frun (32) i lägenheten (33) kom och öppnade.

”Jag ska be att få lämna tillbaka de här sakerna (34) som ni glömde på min tomt (35) i somras”, sa 

lantbrukaren (36) och tömde ut innehållet (37) i en stor soppåse (38) på den fina mattan (39)

i vardagsrummet (40). Sedan höjde han ena handen (41) till hälsning och gick sin väg. Den 

överraskade frun (42) stirrade på alla smutsiga påsar (43), flaskor (44), konservburkar (45), 

matrester (46) m.m. som låg på mattan (47).

          

Lantbrukaren (48) hade skrivit upp registreringsnumret (49) på den blåa bilen (50), spårat 

ägaren (51) till bilen (52) och tagit reda på hans adress (53).



Självtest substantiv

8Bonusmaterial: På G, Grammatikövningar  Sigrid Norberg och Bonnier Utbildning AB. Kopiering tillåten.

Sjökaptenens budskap
Fyll i rätt form av substantivet.

Jag har ________________ (1) som bor i Värmland. Hon är känd för sin

________________ (2) att kunna förutsäga __________________ (3) och se sådant som 

andra inte kan se. Hon är inte den enda i _________________ (4) utan många före 

henne, särskilt bland  ___________________ (5) har haft den här _________________ (6). 

Hon har bara gått sex år i folkskola och kan inte något utländskt _______________ (7).

________________ (8) för några _____________ (9) sedan vaknade hon efter att ha fått 

_______________ (10) i sömnen. Hon kände att hon måste skriva ner

_________________ (11) innan hon glömde det så hon letade efter något att skriva på 

men hittade bara  ___________________ (12). Hon skrev hela _______________ (13) full 

och somnade sedan igen.

Nästa _________________ (14) trodde hon först att allt hade varit ________________ (15),

men ____________________ (16) låg bredvid ________________ (17) och orden var skrivna 

med hennes ________________ (18). Det enda var att hon inte kunde förstå vad hon hade 

skrivit. När hon fick _________________ (19) brukade hon visa dem _________________ (20), 

men de kunde inte heller se någon _________________ (21) i det skrivna.

Så en dag kom _________________ (22) som rest mycket och bott utomlands i många 

år. ”Det där är ju isländska”, sa han. Sedan berättade han vad som stod på

_________________ (23). Det var ____________________ (24) från ___________________ (25) 

som höll på att gå under med sitt _________________ (26) ute på Atlanten i den hårda

_________________ (27). Det var  _________________ (28) till hans _______________ (29)

en faster

en förmåga en framtid

en släkt

en kvinna en förmåga

ett språk

en natt ett år

ett budskap

ett budskap

en papperspåse en påse

en morgon en dröm

en papperspåse en säng

en handstil

en gäst en påse

en mening

en man

ett papper ett meddelande en sjökapten

ett fartyg

en storm en hälsning en hustru
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där han talade om hur mycket han älskade henne, och att han hoppades att de 

skulle överleva _______________ (30). Hustruns  _______________ (31) stod också i

 _________________ (32).

Min ________________ (33) skrev till ________________ (34) och berättade om 

___________________ (35) som hon hade fått. Några _______________ (36) senare fick 

hon ________________ (37) med isländska __________________ (38) på. Det var från 

sjökaptenens ______________ (39) i Reykjavik. Hon tackade min faster och berättade 

att hennes ______________ (40) hade gått under med hela sitt _______________ (41) 

samma  ______________ (42) som _____________________ (43) skrevs.

en storm en adress

en hälsning

en faster en adress

ett budskap en vecka

ett brev ett frimärke

en änka

en man ett fartyg

en natt ett meddelande
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Sjökaptenens budskap - Facit
Jag har en faster (1) som bor Värmland. Hon är känd för sin förmåga (2) att kunna förutsäga 

framtiden (3) och se sådant som andra inte kan se. Hon är inte den enda i släkten (4) utan många 

före henne, särskilt bland kvinnorna (5) har haft den här förmågan (6). Hon har bara gått sex år i 

folkskola och kan inte något utländskt språk (7).

En natt (8) för några år (9) sedan vaknade hon efter att ha fått ett budskap (10) i sömnen. Hon kände 

att hon måste skriva ner budskapet (11) innan hon glömde det, så hon letade efter något att skriva på 

men hittade bara en papperspåse (12). Hon skrev hela påsen (13) full och somnade sedan igen.

Nästa morgon (14) trodde hon först att allt hade varit en dröm (15), men papperspåsen (16) låg 

bredvid sängen (17) och orden var skrivna med hennes handstil (18). Det enda var att hon inte 

kunde förstå vad hon hade skrivit. När hon fick gäster (19) brukade hon visa dem påsen (20), men de 

kunde inte heller se någon mening (21) i det skrivna.

Så en dag kom en man (22) som rest mycket och bott utomlands i många år.

”Det där är ju isländska”, sa han.

Sedan berättade han vad som stod på papperet (23). Det var ett meddelande (24) från en sjökapten (25) 

som höll på att gå under med sitt fartyg (26) ute på Atlanten i den hårda stormen (27). Det var 

en hälsning (28) till hans hustru (29) där han talade om hur mycket han älskade henne, och att han 

hoppades att de skulle överleva stormen (30). Hustruns adress (31) stod också i hälsningen (32).

Min faster (33) skrev till adressen (34) och berättade om budskapet (35) som hon hade fått. 

Några veckor (36) senare fick hon ett brev (37) med isländska frimärken (38) på. Det var från 

sjökaptenens änka (39) i Reykjavik. Hon tackade min faster och berättade att hennes man (40) hade 

gått under med hela sitt fartyg (41) samma natt (42) som meddelandet (43) skrevs.
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De glömde personalen
Fyll i rätt form av verbet.

En gång hände det att ett flygplan _________________ (1) utan att flygvärdinnorna

________________ (2) med.

Efter en stund ________________ (3) en passagerare på dörren till förarkabinen. Han

 ______________ (4) veta när flygvärdinnorna  _______________ (5) ut och servera mat. 

Kaptenen _____________ (6) lika förvånad som de andra.

Det _______________ (7) sig att man __________________ (8) hälften av besättningen 

kvar på marken. De _______________ (9) fortfarande och _______________ (10) kaffe 

och ______________ (11) inte att deras arbetsplats __________________ (12) ifrån dem. 

Piloten _____________ (13) vända och plocka upp dem.

Passagerarna _______________ (14) inte att det ________________ (15) så mycket. Men 

flygbolaget  ________________ (16) att det inte  ________________ (17) igen.

lyfta

vara

knacka

vilja komma

bli

visa glömma

sitta dricka

veta flyga

få

tycka göra

lova hända
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De glömde personalen – Facit
En gång hände det att ett flygplan lyfte (1) utan att flygvärdinnorna var (2) med.

Efter en stund knackade (3) en passagerare på dörren till förarkabinen.

Han ville (4) veta när flygvärdinnorna skulle komma (5) ut och servera mat.

Kaptenen blev (6) lika förvånad som de andra.

Det visade (7) sig att man (hade) glömt (8) hälften av besättningen kvar på marken. De satt (9) 

fortfarande och drack (10) kaffe och visste (11) inte att deras arbetsplats (hade) flugit (12) ifrån 

dem. Piloten fick (13) vända och plocka upp dem.

Passagerarna tyckte (14) inte att det gjorde (15) så mycket. Men flygbolaget lovade (16) att det inte 

skulle hända (17) igen.
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Mazarinen
Fyll i rätt form av verbet.

En dam hade varit ute och _________________ (1) kläder en lördag. Hon

________________ (2) trött för hon _________________ (3) en massa olika blusar och 

tröjor. Därför _______________ (4) hon till ett kafé för att dricka kaffe.

Det ________________ (5) mycket folk där den dagen, men hon ________________ (6) 

en plats vid samma bord som en långhårig ung man. Hon __________________ (7) kaffe 

och en mazarin och __________________ (8) sig vid bordet. Plötsligt  ________________ (9) 

hon att någon ________________ (10) en tugga av hennes mazarin.

”Det måste vara mannen som ________________ (11) mitt emot”, ________________ (12) 

damen. ”Så fräckt! Han _________________ (13) av min mazarin.” Men hon

 _______________ (14) i alla fall upp resten av kakan.

Mannen ________________ (15) och __________________ (16) en egen mazarin.

Då _________________ (17) damen att hon __________________ (18) lite.

När mannen ___________________ (19) bort _________________ (20) hon en stor tugga 

av hans mazarin. Sedan _________________ (21) hon upp sitt kaffe och

________________ (22) hem.

Men när damen ________________ (23) hem ________________ (24) hon sig mycket 

dum. När hon ________________ (25) sin  tygväska    ________________ (26) hon att hennes 

egen mazarin ______________ (27) i väskan. Den måste ha ________________ (28) ner där 

när hon _________________ (29) sig vid bordet.

Det ________________ (30) alltså mannens två mazariner som hon _______________ (31) 

på kaféet.

handla

vara prova

gå

vara hitta

hämta

sätta se

ta

sitta tänka

äta

äta

gå köpa

tänka hämnas

titta ta

dricka

åka

komma känna

öppna upptäcka

ligga ramla

sätta

vara äta
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Mazarinen - Facit
En dam hade varit ute och handlat (1) kläder en lördag. Hon var (2) trött för hon hade provat (3) en 

massa olika blusar och tröjor. Därför gick (4) hon till ett kafé för att dricka kaffe.

Det var (5) mycket folk där den dagen, men hon hittade (6) en plats vid samma bord som en långhårig 

ung man. Hon hämtade (7) kaffe och en mazarin och satte (8) sig vid bordet. Plötsligt såg (9) hon att 

någon (hade) tagit (10) en tugga av hennes mazarin.

”Det måste vara mannen som sitter (11) mitt emot”, tänkte (12) damen. ”Så fräckt! Han har ätit (13) 

av min mazarin.” Men hon åt (14) i alla fall upp resten av kakan.

Mannen gick (15) och köpte (16) en egen mazarin. Då tänkte (17) damen att hon skulle hämnas (18) 

lite.  När mannen tittade (19) bort tog (20) hon en stor tugga av hans mazarin. Sedan drack (21) hon 

upp sitt kaffe och åkte (22) hem.

Men när damen kom (23) hem kände (24) hon sig mycket dum. När hon öppnade (25) sin tygväska 

upptäckte (26) hon att hennes egen mazarin låg (27) i väskan. Den måste ha ramlat (28) ner där när 

hon satte (29) sig vid bordet. Det var (30) alltså mannens två mazariner som hon hade ätit (31) på 

kaféet.
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Teaterbiljetterna
Fyll i rätt form av verbet.

Det här hände en familj som ________________ (1) i en förort till Göteborg. Mannen  

i familjen ________________ (2) en morgon att hans bil ______________ (3) stulen 

under natten. Han ____________ (4) förstås mycket upprörd och _______________ (5) 

omedelbart stölden till polisen. Sedan fick han åka buss till jobbet.

Nästa morgon ____________ (6) han knappt sina ögon när bilen ________________ (7) 

på sin vanliga plats på gatan utanför huset igen. I framsätet _________________ (8) det 

ett brev från tjuven. I brevet _______________ (9) han att han _______________ (10) 

tvungen att låna bilen föregående kväll, men hans gamla mor _______________ (11)

i sin lägenhet och _______________ (12) akut hjälp, och hans egen bil _____________ 

(13) på verkstan. Nu ______________ (14) han gottgöra det hela med att bjuda dem på 

den omtalade musikalen ”Mamma Mia” som ______________ (15) i Göteborg just då. I 

kuvertet _______________ (16) också två biljetter till fredagens föreställning.

Vilken gentlemannatjuv!

Mannen och hans fru ______________ (17) glada i hågen och ______________ (18) 

föreställningen på fredagskvällen.

När de _______________ (19) hem var de inte lika glada. I vardagsrummet

 ______________ (20) tomrum där tv:n, dvd:n och stereoanläggningen ____________ (21).

Deras dator och två kameror _______________ (22) borta liksom kvinnans smycken. 

En antik klocka och en tavla av en känd konstnär _______________ (23) också. I stort 

sett allt av värde ______________ (24) borta.

Deras grannar ________________ (25) att de ______________ (26) en flyttbil på gatan 

och några män som _______________ (27) ut diverse saker från lägenheten.

Vilket snopet slut på en fin kväll!

bo

upptäcka bli

bli anmäla

tro stå

ligga

beklaga vara

ramla

behöva vara

vilja

gå

ligga

gå se

komma

gapa stå

vara

fattas

vara

berätta se

bära
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Teaterbiljetterna - Facit
Det här hände en familj som bodde (1) i en förort till Göteborg. Mannen i familjen upptäckte (2) en 

morgon att hans bil (hade) blivit (3) stulen under natten. Han blev (4) förstås mycket

upprörd och anmälde (5) omedelbart stölden till polisen. Sedan fick han åka buss till jobbet 

Nästa morgon trodde (6) han knappt sina ögon när bilen stod (7) på sin vanliga plats på gatan 

utanför huset igen. I framsätet låg (8) det ett brev från tjuven. I brevet beklagade (9) han att han 

(hade) varit (10) tvungen att låna bilen föregående kväll, men hans gamla mor hade ramlat (11) i 

sin lägenhet och behövt/behövde (12) akut hjälp, och hans egen bil var (13) på verkstan.

Nu ville (14) han gottgöra det hela med att bjuda dem på den omtalade musikalen ”Mamma Mia” 

som gick (15) i Göteborg just då. I kuvertet låg (16) också två biljetter till fredagens föreställning. 

Vilken gentlemannatjuv!

Mannen och hans fru gick (17) glada i hågen och såg (18) föreställningen på fredagskvällen. 

När de kom (19) hem var de inte lika glada. I vardagsrummet gapade (20) tomrum där tv:n, dvd:n 

och stereoanläggningen (hade) stått (21). Deras dator och två kameror var (22) borta liksom 

kvinnans smycken. En antik klocka och en tavla av en känd konstnär fattades (23) också. I stort sett 

allt av värde var (24) borta.

Deras grannar berättade (25) att de (hade) sett (26) en flyttbil på gatan och några män som 

burit/bar (27) ut diverse saker från lägenheten.

Vilket snopet slut på en fin kväll!
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Den döde taxichauffören
Fyll i rätt form av verbet.

Jag ________________ (1) för närvarande som chaufför vid Stockholms taxi och för tre 

år sedan ____________ (2) en av mina kollegor där i cancer. Några dagar före hans död 

________________ (3) jag och en annan arbetskamrat på honom på S:t Eriks sjukhus 

där han _________________ (4) en tid. Doktorn _________________ (5) för honom att 

han snart _______________ (6), men han _______________ (7) ändå vid gott mod.

”Det _________________ (8) riktigt skönt att det snart _____________ (9) slut på 

eländet”,  ______________ (10) han till oss. ”Jag ______________ (11) att jag

_______________ (12) koll på er när jag _______________ (13) där uppe och

_______________ (14) ner.”

Vi ________________ (15) åt honom fastän det ________________ (16) tungt för oss. 

Sedan _______________ (17) han och vi ________________ (18) vad han 

________________ (19).

Ett par år senare _______________ (20) jag en körning uppåt Roslagen en höstnatt. 

Det  ______________ (21) riktigt busväder med storm, regn och dimma och mycket 

dålig sikt. Ändå ______________ (22) jag på ganska ordentligt på hemvägen, för jag 

_________________ (23) efter att komma i säng.

Ett par mil efter Norrtälje ________________ (24) plötsligt en bil bakom mig för 

omkörning. En kollega från Stockholms taxi _______________ (25) förbi och

__________________ (26) in framför mig. Jag ______________ (27) inte se numret på 

arbeta

dö

hälsa

ligga berätta

dö vara

kännas vara

säga lova

hålla sitta

kika

skratta kännas

dö glömma

säga

få

vara

dra

längta

blinka

köra

svänga kunna
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bilen, för registreringsskyltarna _______________ (28) så smutsiga. Jag

________________ (29) bakom taxin. Då  ________________ (30) chauffören vår interna 

varningssignal med bakljuset: tre blinkningar. Det _______________ (31):

”______________ (32) försiktigt! Det ______________ (33) något farligt framöver.”

Jag _______________ (34) på helljuset och samtidigt ________________ (35) sig föraren

om och _______________ (36). Då _____________ (37) jag att det _______________ (38) min 

gamle kollega som ______________ (39) i cancer. Jag _______________ (40) inte mina 

ögon, men jag _______________ (41) att det ________________ (42) något,

så jag _______________ (43) farten tills jag ________________ (44) fram. Den andra 

taxibilen __________________ (45) i dimman, men precis efter nästa kurva 

________________ (46) jag plötsligt ett träd tvärs över vägen. Det ______________ (47)

ner i den starka stormen.

Jag ______________ (48) faktiskt min döde kollega att tacka för att jag

_______________ (49) idag. Jag _________________ (50) inte tänka på vad som

_______________ (51) om jag __________________ (52) i mina 100 km i timmen.

vara

fortsätta blinka

betyda

köra finnas

sätta vända

vinka se vara

dö tro

förstå betyda

sakta krypa

försvinna

upptäcka blåsa

ha

leva våga

hända fortsätta
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Den döde taxichauffören – Facit 

Jag arbetar (1) för närvarande som chaufför vid Stockholms taxi och för två år sedan dog (2) en av 

mina kollegor där i cancer. Några dagar före hans död hälsade (3) jag och en annan arbetskamrat på 

honom på S:t Eriks sjukhus där han hade legat (4) en tid. Doktorn hade berättat (5) för honom att 

han snart skulle dö (6), men han var (7) ändå vid gott mod.

”Det känns (8) riktigt skönt att det snart är (9) slut på eländet”, sa (10) han till oss. ”Jag lovar 

(11) att jag ska hålla (12) koll på er när jag sitter (13) där uppe och kikar (14) ner.”

Vi skrattade (15) åt honom fastän det kändes (16) tungt för oss. Sedan dog (17) han och vi 

glömde (18) vad han hade sagt (19). 

Ett par år senare fick (20) jag en körning uppåt Roslagen en höstnatt. Det var (21) riktigt 

busväder med storm, regn och dimma och mycket dålig sikt. Ändå drog (22) jag på ganska ordentligt 

på hemvägen, för jag längtade (23) efter att komma i säng.

Ett par mil efter Norrtälje blinkade (24) plötsligt en bil bakom mig för omkörning. En kollega från 

Stockholms taxi körde (25) förbi och svängde (26) in framför mig. Jag kunde (27) inte se numret på 

bilen, för registreringsskyltarna var (28) så smutsiga. Jag fortsatte (29) bakom taxin. Då blinkade (30)

chauffören vår interna varningssignal med bakljuset: tre blinkningar. Det betyder/betydde (31):

”Kör (32) försiktigt! Det finns (33) något farligt framöver.”

Jag satte (34) på helljuset och samtidigt vände (35) sig föraren om och vinkade (36). Då såg (37) 

jag att det var (38) min gamle kollega som hade dött (39) i cancer. Jag trodde (40) inte mina ögon, 

men jag förstod (41) att det betydde (42) något så jag sänkte (43) farten tills jag kröp (44) fram. Den 

andra taxibilen försvann (45) i dimman, men precis efter nästa kurva upptäckte (46) jag plötsligt 

ett träd tvärs över vägen. Det hade blåst (47) ner i den starka stormen.

Jag har (48) faktiskt min döde kollega att tacka för att jag lever (49) idag. Jag vågar (50) inte 

tänka på vad som hade hänt/skulle ha hänt (51) om jag hade fortsatt (52) i mina 100 km i timmen.
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Emaljögat
Fyll i rätt form av adjektiven och perfekt participen.

Ganska nyligen annonserade man ut en tjänst som ögonläkare vid ett

_____________ (1) sjukhus i södra Sverige. Bland de sökande fanns en ____________ (2)

läkare med  _____________ (3) meriter, specialist på att transplantera hornhinnor. 

Han fick den  _______________ (4) tjänsten. Läkaren hade en _________________ (5) 

tjänst vid ett ______________ (6) sjukhus med mycket _____________ (7) rykte. 

Anledningen till att han ville bort från denna tjänst var en händelse som blev 

mycket _________________ (8) i den _____________ (9) pressen. Den inträffade en

_____________ (10) morgon då han var på väg i bil till sitt sjukhus.

När han körde över bron till en _____________ (11) motorväg såg han en

_____________ (12) sportbil som körde i mycket ______________ (13) hastighet på 

motorvägen. Sekunden efter hördes en _____________ (14) smäll som fick hela bron att 

skaka. Läkaren stannade genast bilen, tog sin _______________ (15) läkarväska och 

skyndade ner till motorvägen. Det han såg var __________________ (16). Samma

_____________ (17) sportbil som han hade sett från bron hade kört rätt in i en 

bropelare. Hela bilen var ______________ (18) och föraren var död.

En av läkarens _____________ (19) patienter hade väntat länge på en ___________ (20) 

hornhinna. Läkaren förstod att den här ______________ (21) olyckan hade givit honom 

ett ______________ (22) tillfälle att hjälpa sin ____________ (23) patient. Han öppnade 

läkarväskan och tog _______________ (24) bort den ______________ (25) bilistens ena 

öga och satte dit ett emaljöga i stället. Bilisten hade _______________ (26) ögon och 

lyckligtvis var emaljögat också ____________ (27). Sedan fortsatte han sin

stor tysk

god

utlyst välbetald

tysk god

omskriven tysk

tidig

stor

röd hög

skarp

välfylld

fruktansvärd

röd

krossad

privat ny

tragisk

oväntad sjuk

snabb ung

brun

brun
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_________________ (28) färd till sjukhuset och kunde redan samma dag ge sin patient 

den _____________ (29) hornhinna han så länge hade väntat på.

Dagen efter läste han i tidningen denna _____________ (30) notis: ”______________ (31) 

man död i singelolycka. Händelsen är ett mysterium. Hur kunde föraren köra bil 

med två emaljögon?”

avbruten

ny

kort ung

transplantera   =   byta ut en sjuk del av kroppen mot en ny del från en annan människa

en hornhinna   =   en genomskinlig hinna som täcker ögat

ett emaljöga     =   ett konstgjort öga 
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Emaljögat – Facit
Ganska nyligen annonserade man ut en tjänst som ögonläkare vid ett stort (1) sjukhus i södra 

Sverige. Bland de sökande fanns en tysk (2) läkare med goda (3) meriter, specialist på att 

transplantera hornhinnor. Han fick den utlysta (4) tjänsten.

Läkaren hade en välbetald (5) tjänst vid ett tyskt (6) sjukhus med mycket gott (7) rykte.

Anledningen till att han ville bort från denna tjänst var en händelse som blev mycket omskriven (8) 

i den tyska (9) pressen. Den inträffade en tidig (10) morgon då han var på väg i bil till sitt sjukhus.

När han körde över bron till en stor (11) motorväg såg han en röd (12) sportbil som körde i mycket 

hög (13) hastighet på motorvägen. Sekunden efter hördes en skarp (14) smäll som fick hela bron 

att skaka. Läkaren stannade genast bilen, tog sin välfyllda (15) läkarväska och skyndade ner till 

motorvägen. Det han såg var fruktansvärt (16). Samma röda (17) sportbil som han hade sett från 

bron hade kört rätt in i en bropelare. Hela bilen var krossad (18) och föraren var död.

En av läkarens privata (19) patienter hade väntat länge på en ny (20) hornhinna. Läkaren förstod 

att den här tragiska (21) olyckan hade gett honom ett oväntat (22) tillfälle att hjälpa sin sjuka (23) 

patient. Han öppnade läkarväskan och tog snabbt (24) bort den unga/unge (25) bilistens ena öga 

och satte dit ett emaljöga i stället. Bilisten hade bruna (26) ögon och lyckligtvis var emaljögat också 

brunt (27). Sedan fortsatte han sin avbrutna (28) färd till sjukhuset och kunde redan samma dag ge 

sin patient den nya (29) hornhinna han så länge hade väntat på.

Dagen efter läste han i tidningen denna korta (30) notis: ”Ung (31) man död i singelolycka. 

Händelsen är ett mysterium. Hur kunde föraren köra bil med två emaljögon?”



Självtest adjektiv

23Bonusmaterial: På G, Grammatikövningar  Sigrid Norberg och Bonnier Utbildning AB. Kopiering tillåten.

Evighetsglödlampan
Fyll i rätt form av adjektiven och perfekt participen.

En ___________ (1) nygift engelsman köpte en dag en ________________ (2) glödlampa 

av ett  ________________ (3) märke. Han skruvade i den i taklampan i köket. 

När paret långt senare firade guldbröllop fungerade den _________________ (4) 

glödlampan fortfarande. Mannen skrev ett brev till det _________________ (5) 

glödlampsbolaget och berättade om sin  _____________________ (6) glödlampa.

Han fick ______________ (7) ett svarsbrev där bolaget erbjöd sig att köpa tillbaka 

lampan. Man ville gärna kunna visa upp den för sina ________________ (8) kunder, 

vilket skulle ge ___________ (9) reklam. De var ________________ (10) att betala 1 000 

pund för den.

Den _____________ (11) summan gjorde mannen ___________________ (12). 1 000 pund 

för en ________________ (13) glödlampa var en mycket ____________ (14) summa även 

om den var så _________________ (15). Eftersom han var ganska _________________ (16) 

och inte behövde några pengar skrev han i sitt svar att han ville behålla den. Den 

hade följt honom under hela hans ________________ (17) liv och det kändes fel att göra 

sig av med den.

Några veckor senare vaknade mannen mitt i natten av ett ________________ (18) ljud 

från köket. Han gick dit för att se vad det var och hittade då en tjuv som stod på en 

köksstol och just skulle till att skruva ur glödlampan. Den __________________ (19) 

tjuven flydde _________________ (20) genom det _______________ (21) köksfönstret.

ung vanlig

välkänd

50-årig

välkänd

märkvärdig

snabb

utländsk

god villig

hög misstänksam

gammal hög

hållbar förmögen

gift

konstig

överraskad

omedelbar öppen
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Nu hade mannen blivit verkligt __________________ (22). Vad var det som var så 

_________________ (23) med den här glödlampan? Han bad en ____________ (24) 

vän som var jurist om hjälp att ta reda på mer om bolaget och dess lampor. Han 

upptäckte att glödlampsbolaget femtio år tidigare hade köpt det ganska

______________ (25) patentet till en evighetsglödlampa.

Man gjorde några provexemplar som visade sig hålla hur länge som helst. Man 

insåg genast att den ____________ (26) uppfinningen skulle betyda slutet för det 

_______________________ (27) bolaget, och förstörde därför både patentet och 

provexemplaren. Men av misstag hade ett av provexemplaren råkat hamna i ett 

parti med _________________ (28) glödlampor. Det var den glödlampan som mannen 

hade råkat få.

nyfiken

märkvärdig god

dyr

ny

framgångsrik

vanlig
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Evighetsglödlampan – Facit
En ung (1) nygift engelsman köpte en dag en vanlig (2) glödlampa av ett välkänt (3) märke. Han 

skruvade i den i taklampan i köket. När paret långt senare firade guldbröllop fungerade den 50-åriga (4) 

glödlampan fortfarande. Mannen skrev ett brev till det välkända (5) glödlampsbolaget och berättade om 

sin märkvärdiga (6) glödlampa.

Han fick snabbt (7) ett svarsbrev där bolaget erbjöd sig att köpa tillbaka lampan. Man ville 

gärna kunna visa upp den för sina utländska (8) kunder, vilket skulle ge god (9) reklam. De var 

villiga (10) att betala 1 000 pund för den.

Den höga (11) summan gjorde mannen misstänksam (12). 1 000 pund för en gammal (13) 

glödlampa var en mycket hög (14) summa även om den var så hållbar (15). Eftersom han var ganska 

förmögen (16) och inte behövde några pengar skrev han i sitt svar att han ville behålla den. Den 

hade följt honom under hela hans gifta (17) liv och det kändes fel att göra sig av med den.

Några veckor senare vaknade mannen mitt i natten av ett konstigt (18) ljud från köket. Han 

gick dit för att se vad det var och hittade då en tjuv som stod på en köksstol och just skulle till att 

skruva ur glödlampan. Den överraskade (19) tjuven flydde omedelbart (20) genom det öppna (21) 

köksfönstret.

Nu hade mannen blivit verkligt nyfiken (22). Vad var det som var så märkvärdigt (23) med den 

här glödlampan? Han bad en god (24) vän som var jurist om hjälp att ta reda på mer om bolaget och 

dess lampor. Han upptäckte att glödlampsbolaget femtio år tidigare hade köpt det ganska dyra (25) 

patentet till en evighetsglödlampa.

Man gjorde några provexemplar som visade sig hålla hur länge som helst. Man insåg genast 

att den nya (26) uppfinningen skulle betyda slutet för det framgångsrika (27) bolaget, och förstörde 

därför både patentet och provexemplaren. Men av misstag hade ett av provexemplaren råkat hamna i 

ett parti med vanliga (28) glödlampor. Det var den glödlampan som mannen hade råkat få.
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Hustrun i husvagnen
Fyll i rätt pronomen/relativa adverb. Välj bland följande:

hans, hennes, deras, sin, sitt, sina / som, vilket, där, dit

Ett gift par från Göteborg åkte E4 söderut från Norrland ____________ (1) de hade varit 

på semester med ____________ (2) husvagn. ____________ (3) barn var inte med. Det var 

mycket trafik ____________ (4) de gärna ville slippa och därför åkte de på natten.

Det var mannen ____________ (5) körde. I husvagnen låg hans fru och sov 

____________ (6) var förbjudet enligt trafikreglerna. Så småningom blev även mannen 

trött, så han körde in på en rastplats ____________ (7) han stannade för att sova en kort 

stund. Stärkt av sömnen fortsatte han sedan färden.

Plötsligt fick han se ett blinkande blåljus i ____________ (8) backspegel. En 

polisman på motorcykel dök upp bredvid honom och vinkade åt honom att stanna 

____________ (9) han omedelbart gjorde. När han tittade ut genom fönstret trodde 

han inte ____________ (10) ögon. Bakom polismannen satt ____________ (11) fru på 

motorcykeln endast iklädd ____________ (12) tunna nattlinne.

Så småningom fick han en förklaring till det hela. Medan han satt i bilen och 

sov hade ____________ (13) fru vaknat och känt sig kissnödig. Hon förstod varför 

____________ (14) man hade stannat och ville därför inte störa honom. Som tur var 

fanns det på rastplatsen en toalett ____________ (15) hon gick. När hon kom tillbaka 

var både ____________ (16) bil och husvagn borta. ____________ (17) mobiltelefon låg 

förstås kvar i husvagnen så hon gick ut på vägen för att försöka få hjälp. Som tur 

var kom då polismannen ____________ (18) kunde hjälpa henne och återföra henne till 

____________ (19) man.
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Hustrun i husvagnen - Facit
Ett gift par från Göteborg åkte E4 söderut från Norrland där (1) de hade varit på semester med sin (2) 

husvagn. Deras (3) barn var inte med. Det var mycket trafik som (4) de gärna ville slippa och därför 

åkte de på natten.

Det var mannen som (5) körde. I husvagnen låg hans fru och sov vilket (6) var förbjudet enligt 

trafikreglerna. Så småningom blev även mannen trött, så han körde in på en rastplats där (7) han 

stannade för att sova en kort stund. Stärkt av sömnen fortsatte han sedan färden.

Plötsligt fick han se ett blinkande blåljus i sin (8) backspegel. En polisman på motorcykel dök upp 

bredvid honom och vinkade åt honom att stanna vilket (9) han omedelbart gjorde. När han tittade ut 

genom fönstret trodde han inte sina (10) ögon. Bakom polismannen satt hans (11) fru på motorcykeln 

endast iklädd sitt (12) tunna nattlinne.

Så småningom fick han en förklaring till det hela. Medan han satt i bilen och sov hade hans (13) fru 

vaknat och känt sig kissnödig. Hon förstod varför hennes (14) man hade stannat och ville därför inte 

störa honom. Som tur var fanns det på rastplatsen en toalett dit (15) hon gick. När hon kom tillbaka 

var både deras (16) bil och husvagn borta. Hennes (17) mobiltelefon låg förstås kvar i husvagnen så 

hon gick ut på vägen för att försöka få hjälp. Som tur var kom då polismannen som (18) kunde hjälpa 

henne och återföra henne till hennes (19) man.
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Smugglarnas gömställe
Skriv meningarna med rätt ordföljd.

Börja med det ord som har stor bokstav. Skriv på separat papper.

 1 berättade – Den här historien – för − en kamrat - mig

 2 från Holland – skulle – Min kamrat – med färjan – till England – åka

 3 ett elegant par – ombord  – På färjan – kom – med en liten baby

 4 som bar på babyn – Tillsammans med paret − en äldre kvinna – reste 

 5 babyns – troligen – Hon – barnsköterska – var

 6 som skulle åka med samma båt – hjälpte – Några ungdomar – ombord – den   

  lilla familjen – deras bagage – att bära

 7 för besväret − Ungdomarna − rejält med dricks – fick 

 8 min kompis – att –Därför - antog – var – familjen - troligen – förmögen 

 9 gick – Trots att det blåste ganska mycket – bra – överfärden 

10 sov – som varade i knappt två timmar – Den lilla babyn –under hela resan

11 det – trängsel – När alla skulle gå iland - ganska stor – blev

12 inte störas – lugnt vidare – sov – Den lilla babyn – utan – lät sig

13 frågade – något att förtulla – en tulltjänsteman - När de passerade tullen –   

  om de hade 

14 och fortsatte – inte – någonting – Paret svarade – att de – mot utgången –   

  hade – 

15 tulltjänstemannen – misstänksam – Emellertid – när han såg det orörliga   

  barnet – blev

16 paret och barnsköterskan  – bad – till ett undersökningsrum – Han – att följa  

  med

17 han – Där – dem – att klä av barnet – bad 
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18 något riktigt barn – avslöjades det– inte – Då – att det – var

19 ett dockhuvud – fyllt med juveler och smycken – visade sig att − bara − Det –   

  var – ”babyn”  

20 Smyckena – från en guldsmedsaffär – hade stulits – i Amsterdam – samma   

  vecka  

21 omedelbart – fördes – och – Paret och barnsköterskan – till häktet –    

  arresterades

22 de – för stölden − dömdes – Senare – till långa fängelsestraff 
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Smugglarnas gömställe - Facit
 1 Den här historien berättade en kamrat för mig.

 2 Min kamrat skulle åka med färjan från Holland till England.

 3 På färjan kom ett elegant par ombord med en liten baby.

 4 Tillsammans med paret reste en äldre kvinna som bar på babyn.

 5 Hon var troligen babyns barnsköterska.

 6 Några ungdomar som skulle åka med samma båt hjälpte den lilla familjen att  

  bära deras bagage ombord.

 7 Ungdomarna fick rejält med dricks för besväret.

 8 Därför antog min kompis att familjen troligen var förmögen.

 9 Trots att det blåste ganska mycket gick överfärden bra.

10 Den lilla babyn sov under hela resan som varade i knappt två timmar.

11 När de skulle gå iland blev det ganska stor trängsel.

12 Den lilla babyn lät sig inte störas utan sov lugnt vidare.

13 När de passerade tullen frågade en tulltjänsteman om de hade något att   

  förtulla.

14 Paret svarade att de inte hade någonting och fortsatte mot utgången.

15 Emellertid blev tulltjänstemannen misstänksam när han såg det orörliga   

  barnet.

16 Han bad paret och barnsköterskan att följa med till ett undersökningsrum.

17 Där bad han dem att klä av barnet.

18 Då avslöjades det att det inte var något riktigt barn.

19 Det visade sig att ”babyn” bara var ett dockhuvud fyllt med juveler och   

  smycken.

20 Smyckena hade stulits från en guldsmedsaffär i Amsterdam samma vecka.

21 Paret och barnsköterskan arresterades omedelbart och fördes till häktet.

22 Senare dömdes de till långa fängelsestraff för stölden.


