
  
De eller dem? 

För du ska ju aldrig skriva ”dom” 

Med hjälp av subjekts- eller objektsform 

Genom att kontrollera om det är subjekts- eller objektsform så kan du ta reda på om det ska vara de 
eller dem i din mening. Då krävs ju så klart att du kan satsdelarna. Exempel på en mening kan se ut 
så här:  

Anna och Pelle bakar bullar till mormor och morfar. 
     subjekt            predikat  objekt                    objekt 

Subjektet kan bytas ut mot de och objektet mot dem vilket skulle göra att meningen istället skulle 
se ut så här:  

De bakar bullar till dem. 

Med hjälp av vi/oss 

Tycker du att det är svårt att lära dig det knepet så kan du testa att byta ut de/dem mot vi/oss. 
Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Det 
gäller också omvänt - där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig 
om. 

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i fraser som 
de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de. 

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de.  

 

Dem
DomDe



Testa om du kan: 

Skriv rätt form av de eller dem i exempelmeningarna nedan: 

a) _____ tog varandra i handen och sprang! 

b) Varje dag gav hon _____ mat. 

c) Man kan bara ge _____ ekologisk mat, för _____ äter bara det. 

d) _____ var fattiga som kyrkråttor. Ändå var _____ glada. 

e) -Tacka inte mig, tacka _____! 

f) Kan du ge_____ brevet? 

g) ____ bjöd med ____ på skolresan. 

h) ____ är så påhittiga. 

i) ____ vill att jag ska spela fotboll med _____ när jag kommer hem från skolan. 

j) ____ undrade om ____ skulle hitta ____ igen innan ____ andra gått hem.  

k) ____ måste ha blivit arga på ____ när ____ tog ett så dumt beslut. 

l) Jag vet inte om ____ har rätt men ____ säger att ____ alltid har det.  

m) Jag tog ____ andra skorna och kastade ut ____ från balkongen. 

Hur gick det där då? Kändes det som att du hade koll? Rätta dina uppgifter med facit på 

nästa sida 

 



a) De tog varandra i handen och sprang! 

b) Varje dag gav hon dem mat. 

c) Man kan bara ge dem ekologisk mat, för de äter bara det. 

d) De var fattiga som kyrkråttor. Ändå var de glada. 

e) – Tacka inte mig, tacka dem! 

f) Kan du ge dem brevet? 

g) De bjöd med dem på skolresan. 

h) De är så påhittiga. 

i) De vill att jag ska spela fotboll med dem när jag kommer hem från skolan. 

j) De undrade om de skulle hitta dem igen innan de andra gått hem.  

k) De måste ha blivit arga på dem när de tog ett så dumt beslut. 

l) Jag vet inte om de har rätt men de säger att de alltid har det.  

m) Jag tog de andra skorna och kastade ut dem från balkongen. 

 

Det var möjligt att få 25 rätt.  

Hur många fick du?  


