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Prov svensk grammatik 

 

Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan.  

Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 

 

   1. När farfar   hade ätit  åt  har ätit, sov han middag.  

 2. Jag har två   son  sönerna  söner.  

 3. Gustav har en alldeles ny bil. Därför tvättar han   sin  hans han bil varje dag.  

 4.   1977 de flyttade till Sverige.  1977 till Sverige flyttade de. 1977 flyttade de 

till Sverige.   

 5. Barnen var hos en granne, medan   handlade Eva mat  Eva handlade mat  mat 

Eva handlade.  

 6. Den sjätte i åttonde kan också skrivas som   6/8   7/8   8/6.  

 7. Rektor har inte gett   de   dem   han ledigt.  

 8. Jag har   inte lånat någon   lånat ingen   lånat någon bok på länge.  

 9. Får jag   lyssnar   lyssna   lyssnat på din nya skiva?  

 10. Skolans   nya datorer   ny datorer   ny dator har kommit.  

 11. Mannen såg oss, men vi såg inte   han   honom   henne.  

 12. Var ska jag parkera   en bil   bilen   bil?  

 13. Gudrun fick vantar och sockor av sin farmor i julklapp. Hon tyckte bäst om  

 socka   sockor   sockorna.  

 14.  Vart   var   vad ska ni åka i sommar? - Till Paris!  

 15.  När ska vi äta lunch?   När vi ska äta lunch?   När lunch ska vi äta?   

 16.  När det är -20°   När är det -20°   När det -20° är, vill man helst stanna 

inomhus.  

 17. Staffan   åka   ska åka   åkte skridskor i morgon på gymnastiken.  

 18. Hittills i år   har Benir inte spelat   spelade Benir inte   hade Benir inte 

spelat någon match i A-laget.  
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 19. I parken   fotboll brukar spela barnen.   barnen brukar spela fotboll.   brukar 

barnen spela fotboll.   

 20. Var bor   din   ditt   dina föräldrar nuförtiden?  

 21.  Drick   Dricker   Dricka ditt te medan det är varmt!  

 22. Ahmed är   mer intresserad   intresserad   mest intresserad av flickor än av 

skolarbetet.  

 23. Frågorna   ställde   ställa   ställdes direkt till politikerna.  

 24.  Medan   Tills   Eftersom Per var på bio, hade någon stulit hans bil.  

 25. Jag vill ha en   annan   andra   annat förklaring av dig.  

 26. Den fattiga flickan älskade inte prinsen trots att   gav han henne många 

presenter   han gav henne många presenter   många presenter gav han henne.  

 27. Den   goda tårta   god tårta   goda tårtan har mamma gjort.  

 28. Patrik har   dottern och sonen   en dotter och en son   dotter och son.  

 29. Lena mötte   kusin   en kusin   ett kusin på gatan.  

 30. Jag måste   ser   se   såg den nya filmen på biografen Spegeln.  

 31. Björn åkte   tåg   tåget   ett tåg till Stockholm.  

 32. Många av bananerna i korgen var   moget   mogna   moge  

 33. Karin   har fyllt   fyllde   fyller 20 år i tisdags.  

 34. Vi såg   min bror lärare   min brors lärare   min bror lärares på bussen.  

 35.  Vilken   Vem   Vilka kamrater ska du träffa i kväll?  

 36. Margareta blev glad när hennes man   hade köpt   köper   har köpt en bukett 

blommor.  

 37. Vad heter deras   liten flicka   lilla flicka   små flicka?  

 38. Jag är väldigt ledsen, och jag ångrar   mig   jag   er verkligen!  

 39.  Vilken   Vilka   Vilket tvål använder du?  

 40. Varför   satt   satte   suttit du inte på radion, när du låg ensam?  
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 41. Jag blev verkligen   glad   glada   glatt över presenten.  

 42. Daniel skrev ett   långt   lång   långa brev till sin syster i Frankrike.  

 43. På gården finns två hästar och tjugo kor. Ibland får barnen på gården rida på  

 hästen   hästarna   häst.  

 44. Läraren frågade om   Adam inte hade gjort läxan   läxan inte gjort hade 

Adam   Adam hade gjort inte läxan.  

 45. Nästa match   spelar   spelas   spelade i Göteborg på Nya Ullevi.  

 46.  Lisa och hennes syster   Lisa och sin syster   Lisa och sina systrar bråkar 

ofta med varandra.  

 47. Margareta har skickat ett personligt brev till   hon   ni   er.  

 48. Igår köpte jag ett bord och en stol. Min dotter ska få   bord   ett bord   bordet. 

(2)  

 49. Barnen fick bara ett äpple   var   vart   varje, när de kom hem.  

 50. När Peter kom hem i morse kunde man se på honom att han   mår  har mått  

 mådde riktigt dåligt.  

 51. Mina nya skor är mycket   bekväm   bekvämt   bekväma.  

 52. Åke är   kort   kortare   kortast än Leif.  

 53.  Margit köpte tre nya lampor igår.   Margit igår köpte tre nya lampor.  

 Margit tre nya lampor köpte igår.   

 54. Våra barn lade   sig   de   oss sent i går kväll, eftersom de hade varit med 

morfar på Liseberg.  

 55. Här är skolan   som   var   den jag gick i förra året.  

 56. Såg du möjligen var jag   låg   lade   lägger boken?  

 57.  Din mormor ska åka hem i morgon?   Ska din mormor åka hem i morgon?  

 I morgon din mormor ska åka hem?   

 58.  Varifrån kommer han?   Varifrån han kommer?   Han kommer varifrån?   

 59.  Gick din moped sönder i går?   I går gick din moped sönder?  Din moped 

gick sönder i går?   
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 60. Den trettonde i elfte kan också skrivas som   den 13 mars   den 13 

november   den 30 november.  

 61. Har du   någon   något   några bra lösning på det här problemet?  

 62. Jag förstår   inte   ingenting   inga av vad du säger.  

 63. Sven undrar   om   att   för att vi ska gå på bio i kväll.  

 64. Håkan säger att   han aldrig handlar på rea   han handlar aldrig på rea  

 handlar han aldrig på rea.  

 65.  Använd   Använda   Använder du socker i kaffet?  

 66. Med den här febern i kroppen   går   gick   gå jag inte till skolan i morgon.  

 67. Du kan aldrig gissa vem jag   har sett   ser   såg igår kväll.  

 68. Vi blev serverade ett   söt   sött   söta vin till efterrätten!  

 69.  Skolas   Skolan   Skolans rektor talade till eleverna.  

 70. Vi hade fest igår och därför   sov   sovit   sover Ulrika bara fem timmar i 

natt.  

 71.  Om   Fastän   Medan jag inte har några pengar, måste jag betala hyran.  

 72. Torsten köpte tre   frimärke   frimärken   frimärkena.  

 73. Statsministern berättade att   han hade redan planerat ett möte  han redan hade 

planerat ett möte   redan han hade planerat ett möte.  

 74.  Varit mulet det har hela dagen?   Har det varit mulet hela dagen?   Det mulet 

har varit hela dagen?   

 75. När jag skulle laga pannkakor, var   all   allt   alla mjölk slut.  

 76. Vem är   ung   yngre   yngst i familjen, Johan eller Martin?  

 77.  Vem   Vems   Vad bok är det här?  

 78. Domkyrkan är   hög   högst   högre av alla byggnader i staden.  

 79. På bordet låg två   tidningen   tidningar   tidningarna.  

 80. Jag   besökte inte   har inte besökt   besöker inte min sjuka mor på länge.  

 81. I Ankara köpte vi två mattor,   de   dem   som ligger i vårt vardagsrum.  
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