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Sluttest

Vilket alternativ är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternativ.

Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c) Vem är du?

 1 a) Vad bor de?  b) Var bor de?  c) Vart bor de?

 2 a) Vem går bussen?  b) Vart går bussen?  c) Vad går bussen?

 3 a) Hur gammal är det där?  b) Vem är det där?  c) Vart är det där?

 4 a) När öppnar affären?  b) Vad öppnar affären?  c) Vilket öppnar affären?

 5 a) Vilken sitter där borta?  b) Vem sitter där borta?  c) Vems sitter där borta?

 6 a)  Vilken tidning tycker du är bäst?  b) Vilket tidning tycker du är bäst?  c) Vilka tidning tycker 

du är bäst?

 7 a)  Pelle ringer varje dag till sin bror.  b) Pelle ringar varje dag till sin bror.  c) Pelle ringt varje dag 

till sin bror.

 8 a) Jag handlat på lördagarna.  b) Jag handlar på lördagarna.  c) Jag handla på lördagarna.

 9 a) Nisse resade hem igår.  b) Nisse rest hem igår.  c) Nisse reste hem igår.

 10 a)  Varför kommer inte bussen?  b) Varför kommit inte bussen?  c) Varför ska komma inte 

bussen?

 11 a) Lisa har ont i magen.  b) Lisa är ont i magen.  c) Lisa vara ont i magen.

 12 a) Han ska köpt nya skor.  b) Han ska köpa nya skor.  c) Han ska köper nya skor.

 13 a) Jag måste åker nu.  b) Jag måste åkte nu.  c) Jag måste åka nu.

 14  a) Klockan åtta vi börjar. b) Klockan åtta börjar vi. c) Börjar vi klockan åtta.

 15  a) Var du arbetar nu? b) Var nu du arbetar? c) Var arbetar du nu?

 16  a) Ska komma du på lördag? b) Ska du komma på lördag? c) På lördag du ska komma?

 17  a) Är trött du? b) Är du trött? c) Trött är du?

 18  a) Då jag inte förstå. b) Då förstår jag inte. c) Då jag förstår inte.

 19  a) Aldrig jag ska göra så. b) Så ska jag aldrig göra. c) Göra så jag ska aldrig.

 20 a) De har två pojken.  b) De har två pojke.  c) De har två pojkar.

 21 a) Elsa har en väskan.  b) Elsa har en väskor.  c) Elsa har en väska.

 22 a) Han sitter på stol.  b) Han sitter på stolen.  c) Han sitter på en stolar.

 23  a)  En f ickan sitter på restaurangen. b) En f icka sitter på restaurangen. c) En f ickor sitter på 

restaurangen.

 24  a)  Två killar pratar med varandra. b) Två kille pratar med varandra. c) Två killarna pratar med 

varandra.

 25 a) Tavla hänger på väggen.  b) En tavla hänger på väggen.  c) En tavlan hänger på väggen.

 26  Han fyller år 17/6. a) sjuttonde i sjätte. b) sextonde i sjunde. c) sjuttonde i sexte.

 27  Idag är det den 23/4. a) tjugotre i fjärde. b) tjugotredje i fjärde. c) tjugotre i fyra.

 28  a) Vad du ska göra i morgon? b) Vad i morgon ska göra du? c) Vad ska du göra i morgon?

 29  a) Många barnen var sjuka idag. b) Många barnet var sjuka idag. c) Många barn var sjuka idag.

 30  a)  Vår bröderna ska komma på söndag. b) Våra bror ska komma på söndag. c) Våra bröder ska 

komma på söndag.
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 31  a) Var är hans böcker? b) Var är hans böckerna? c) Var är hans boken?

 32 a) Han har tre mobiler.  b) Han har tre mobil.  c) Han har tre mobilerna.

 33 a) Jag har ett liten f icka.  b) Jag har en liten f icka.  c) Jag har en litet f icka.

 34  a) Ett röd äpple. b) Ett röda äpple. c) Ett rött äpple.

 35 a) Hon äter ett moget banan.  b) Hon äter en mogna banan.  c) Hon äter en mogen banan.

 36 a) De har en röd matta.  b) De har en röd mattan.  c) De har en röda matta.

 37 a) Äpplena är mogen.  b) Äpplena är mogna.  c) Äpplena är moget.

 38 a) Han har en svarta väska.  b) Han har en svart väskan.  c) Han har en svart väska.

 39 a) Det blåsade hela dagen.  b) Det blåste hela dagen.  c) Det blåst hela dagen.

 40  a) De har arbetade tio timmar. b) De arbeta tio timmar. c) De har arbetat tio timmar.

 41  a) Dotter John är sju år. b) John dotter är sju år. c) Johns dotter är sju år.

 42  a) Väggar huset var vita. b) Husets väggar var vita. c) Huset väggarna var vita.

 43  a) Min jacka är sönder. b) Min jackan är sönder. c) Mitt jacka är sönder.

 44  a) Var är dina passen? b) Var är ditt pass? c) Var är din pass?

 45 a)  Deras böckerna ligger på bordet.  b) Deras böcker ligger på bordet.  c) Deras böckers ligger 

på bordet.

 46  a) Igår det regnade mycket. b) Igår mycket det regnade. c) Igår regnade det mycket.

 47  a) Tåget går fort än bilen. b) Tåget går fortare än bilen. c) Tåget går fortast än bilen.

 48  a) Vem är längre i gruppen? b) Vem är långt i gruppen? c) Vem är längst i gruppen?

 49 a)  Du måste skynda er till bussen.  b) Du måste skynda de till bussen.  c) Du måste skynda dig 

till bussen.

 50 a) Hennes kusin har gift honom.  b) Hennes kusin har gift sig.  c) Hennes kusin har gift han.

 51 a)  Karin och Ali bestämmer dem för att f ytta till Lund.  b) Karin och Ali bestämmer oss för att 

f ytta till Lund.  c) Karin och Ali bestämmer sig för att f ytta till Lund.

 52  Hon frågar, a) att de trivs i Sverige. b) om de trivs i Sverige. c) för de trivs i Sverige.

 53  Han har en kusin, a) att bor i England. b) han bor i England. c) som bor i England.

 54  De har en bil, a) varför det är bekvämt. b) vilket det är bekvämt. c) som är bekväm.

 55  Hon tycker, a) om det är kallt. b) för att det är kallt. c) att det är kallt.

 56  a)  När ska de komma till Göteborg? b) När ska de kommer till Göteborg? c) När ska de kommit till 

Göteborg?

 57 a) Vi har sagt många f lmer.  b) Vi har sett många f lmer.  c) Vi har sått många f lmer.

 58 a) De drack en kopp te för en timme sedan.  b) De druckit en kopp te för en timme sedan.  

c) De dricka en kopp te för en timma sedan.

 59  a) Jag kan inte prata arabiska. b) Jag inte kan prata arabiska. c) Jag arabiska inte kan prata.

 60  a) Nu sluta ska vi. b) Nu vi ska sluta. c) Nu ska vi sluta.

Namn: 

978-91-44-04947-2_02_facit.indd   3978-91-44-04947-2_02_facit.indd   3 09-04-22   10.39.5009-04-22   10.39.50



© Författarna och Studentlitteratur / Får kopieras 4

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

Rätt svar Läs mer

 1 b 1 Frågeord

 2 b 1 Frågeord 

 3 b  1 Frågeord

 4 a 1 Frågeord 

 5 b 1 Frågeord

 6 a 1 Frågeord

 7 a  2:2 Presens 

 8 b 2:2 Presens

 9 c 13:1 Preteritum, regelbundna verb 

 10 a 18:1 Översikt av oregelbundna verb

 11 a 5 Inf nitiv eller presens?

 12 b 4:4 Futurum (framtid)

 13 c 4:1 Hjälpverb

 14 b 3:2 Påståenden

 15 c 3:3 Frågor

 16 b 10:2 Frågor med två verb

 17 b 3:3 Frågor

 18 b 6:1 Omvänd ordföljd

 19 b 6:3 Påståenden med två verb

 20 c 11:1 Plural, obestämd form

 21 c 7:2 Singular, obestämd form

 22 b 7:3 Singular, bestämd form

 23 b 7:2 Singular, obestämd form

 24 a 11:1 Plural, obestämd form

 25 b 7:2 Singular, obestämd form

 26 a 9:2 Ordningstal

 27 b 9:2 Ordningstal

 28 c 10:2 Frågor med två verb

 29 c 11:1 Plural, obestämd form

 30 c 15 Possessiva pronomen

Facit till sluttest

 Rätt svar Läs mer

31 a 15 Possessiva pronomen 

 32 a 11:1 Plural, obestämd form

 33 b 12 Adjektiv

 34 c 12 Adjektiv

 35 c 12 Adjektiv

 36 a 12 Adjektiv

 37 b 12 Adjektiv

 38 c 12 Adjektiv

 39 b 13:1 Preteritum, regelbundna verb

 40 c 17 Perfekt

 41 c 14 Genitiv

 42 b 14 Genitiv

 43 a 15 Possessiva pronomen

 44 b 15 Possessiva pronomen

 45 b 15 Possessiva pronomen

 46 c 16 Påståenden med tid 

 47 b 19 Komparation

 48 c 19 Komparation

 49 c 20 Ref exiva verb

 50 b 20 Ref exiva verb 

 51 c 20 Ref exiva verb

 52 b 21 Bisats

 53 c 21 Bisats

 54 c 21 Bisats

 55 c 21 Bisats

 56 a 10:2 Frågor med två verb

 57 b 18:1 Översikt av oregelbundna verb

 58 a 18:1 Översikt av oregelbundna verb

 59 a 6:3 Påståenden med två verb

 60 c 16 Påståenden med tid
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1 Frågeord
1 Frågeord

Fyll i rätt frågeord.
 1 Vad
 2 Var 
 3 När
 4 Hur länge
 5 Varför
 6 Vem
 7 Vad eller vilken
 8 Hur gammal
 9 Vems
 10 Hur mycket [eller vad]
 11 Vilka
 12 Hur
 13 Vad 
 14 Vart
 15 Varför
 16 Vilket
 17 Var 
 18 Vad
 19 Hur ofta
 20 Vilket
 21 När
 22 Vad
 23 Vilken
 24 När
 25 När
 26 Varför
 27 Var
 28 Vad
 29 Hur
 30 Var

2 Verb
2:1 Verb 

Vilka ord är verb?
1 bor, är, har, studerar, promenerar, 
läser, skriver, pratar

2:2 Presens

Skriv rätt presensform.
 1 skriver
 2 lyssnar
 3 tittar
 4 tänder
 5 släcker
 6 ligger
 7 står
 8 hänger
 9 sitter
 10 översätter
 11 sover
 12 handlar
 13 lämnar
 14 hämtar
 15 borstar
 16 kommer
 17 öppnar

 3 Lisbet har två barn. 
 4 Solen skiner idag. 
 5 Lägenheten har två rum och kök.
 6 Den svenska sommaren är under-

bar.
 7 Anna talar arabiska.

3:3 Frågor 

Gör frågor. 
 1 Var bor du? 
 2 Vad äter du till frukost? 
 3 Vad gör Jenny?
 4 Hur åker du till skolan? 
 5 Köper du mjölk? 
 6 Har du barn?
 7 När slutar kriget? 
 8 Vad heter läraren? 
 9 När börjar kursen? 
 10 Vad kostar böckerna? 
 11 Var arbetade du i ditt hemland?
 12 Använder du socker? 
 13 Tycker du om te? 

4 Hjälpverb
4:1 Hjälpverb 

Stryk under hjälpverben.
1 kan, vill, måste, ska

4:2 Inf nitiv

A Stryk under inf nitiven. 
1 tala, lära sig, prata, förstå, arbeta

B Skriv ett verb i luckorna. 
1 Lori får inte köra bil i Sverige. Hon ska 
ta körkort i nästa vecka. Hon vill gärna 
resa runt i Sverige. Nästa sommar kan 
hon göra det. Kanske måste hon betala 
mycket för körlektionerna.

4:3 Hjälpverb och inf nitiv

Välj rätt verbform. 
 1 arbetar
 2 åker
 3 får, låna
 4 gå
 5 sluta röka 
 6 kan, hjälpa
 7 får, rösta 
 8 bli, blir
 9 vill, ha
 10 betala 

4:4 Futurum (framtid)

Fyll i rätt former av verben.
 1 ska ringa
 2 ska [du] gå
 3 ska skynda
 4 ska hjälpa
 5 ska [du] åka
 6 ska [vi] äta
 7 ska [du] köpa 

Facit

 18 stänger
 19 jobbar
 20 dricker
 21 talar
 22  börjar
 23 slutar
 24 röker
 25 läser
 26 fyller
 27 går
 28 hittar
 29 har
 30 skiner
 31 blir

2:3 Är eller har?
 1 är
 2 har
 3 har
 4 är
 5 har
 6  är
 7 har
 8 har
 9 är
 10 är

3 Ordföljd
3:1 Ordföljd 

A Skriv S under subjekten.
1 Danuta kommer från Polen. För 10 
     s
månader sedan kom hon hit.
 s
Hennes man heter Andrzej.
 s
Deras barn är sex och åtta år gamla.
 s
Vad talar familjen för språk? Förstår
 s
barnen svenska? Jag vet inte.
 s s

B Skriv V under verben. 
1 Danuta kommer från Polen. För 10
     v
månader sedan kom hon hit. Hennes 
 v
man heter Andrzej.
 v
Deras barn är sex och åtta år gamla. 
 v
Vad talar familjen för språk? Förstår
 v v
barnen svenska? Jag vet inte.
 v

3:2 Påståenden

Skriv orden i rätt ordning. 
 1 De bor i Göteborg. 
 2 Hussam kommer från Irak.
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5 Verb
5 Inf nitiv eller presens?

Välj rätt form av verben.
 1 åka
 2 arbetar
 3  ringer
 4 är 
 5 betalar
 6 äter
 7 köpa
 8 göra
 9 är
 10 blir, kommer
 11 får, använda
 12 vill, se

6 Ordföljd
6:1 Omvänd ordföljd

Skriv orden i rätt ordning.
 1 Ibland blir man trött. 
 2 Ofta kommer kompisarna på 

besök
 3 I Malmö bor det många männi-

skor.
 4 På söndagarna sover jag länge.
 5 Idag skiner solen. 
 6 Hemma har Ahmed ett bra 

lexikon.
 7 Nu förstår jag det här. 
 8 I Sverige f nns det många sjöar.
 9 Malmö gillar de. 
 10 I tisdags köpte Pia ett bord. 
 11 Lena heter jag.

6:2 Påståenden med satsadverbial

Skriv orden i rätt ordning.
 1 Kaffet kostar inte 20 kronor.
 2 Vi reser ofta till Stockholm. 
 3 Martin dricker aldrig te. 
 4 Agneta åker alltid buss till skolan. 
 5 Kim kommer kanske på lördag.
 6 Jag äter gärna frukt. 
 7 Filmen var ganska bra. 
 8 Bananerna är inte mogna.
 9 Jobbet börjar kanske nästa vecka.
 10 Den svenska vintern är ofta mörk. 
 11 Du heter inte Rukan. 
 12 Han äter ofta kebab.

6:3 Påståenden med två verb 

Skriv orden i rätt ordning.
 1 Bassam ska inte f ytta till Oslo. 
 2 Maten ska bli dyrare i Sverige. 
 3 De brukar ofta köpa månadskort. 
 4 Hassan ska kanske vara på sjukhu-

set idag. 
 5 Zebinoso får inte börja den här 

kursen nu. 

8 Personliga pronomen
8 Personliga pronomen 

Välj rätt pronomen.
 1 oss 
 2 honom
 3 henne 
 4 dem
 5 dig
 6 Han 
 7 mig 
 8 Den
 9 det
 10 det
 11 er
 12 honom
 13 De

9 Räkneord
9:1 Grundtal

A Skriv med bokstäver.
 9 nio
 27 tjugosju
 17 sjutton
 19 nitton
 14 fjorton
 90 nittio
 40 fyrtio
 11 elva
 38 trettioåtta
 35 trettiofem

B Skriv med bokstäver.
5 + 3 = åtta
9 + 9 = arton
14 + 2 = sexton
4 + 9 = tretton
5 + 7 = tolv

C Skriv med siffror.
fyrtiosju: 47
etthundratio: 110
fjorton: 14
sextio: 60
nittioåtta: 98

9:2 Ordningstal

Skriv rätt datum.
13/2: trettonde i andra
9/5: nionde i femte
23/11 tjugotredje i elfte
8/1: åttonde i första
17/3: sjuttonde i tredje
16/4: sextonde i fjärde
21/12: tjugoförsta i tolfte
15/7: femtonde i sjunde
29/10: tjugonionde i tionde
18/6: artonde i sjätte

7 Substantiv
7:2 Singular, obestämd form 
A Stryk under substantiven. 
1 Familjen bor i en lägenhet med fyra 
rum och kök. Köket är stort och ljust. 
Där står ett runt bord och fyra stolar.
B En eller ett?
 1 en familj
 2 en pojke
 3 en man och en kvinna
 4 ett hus
 5 en bror
 6 en varm jacka 
 7 ett arbete
 8 en cykel
 9 en gammal väska
 10 en kopp kaffe 
 11 en vit tröja 
 12 en hand
 13 en bok
 14 ett rum
 15 ett bord
 16 en affär
 17 ett kök
 18 en dörr
 19 ett fönster
 20 en halsduk

7:3 Singular, bestämd form 

A Skriv substantiven i bestämd form 
singular.
 1 kylskåpet
 2 frysen
 3 stolen
 4 landet
 5 pennan
 6 gruppen
 7 människan
 8 pojken 
 9 arbetet
 10 staden

B Skriv substantiven i obestämd 
form singular.
 1 en halsduk
 2 en lampa
 3 en lärare
 4 en skola
 5 en elev
 6 en pärm
 7 ett jobb
 8 en dator
 9 ett fat
 10 en buss

C Skriv substantiven i bestämd form.
 1 Pojken
 2 Bordet 
 3 Arbetet 
 4 Kompisen 
 5 Kusinen 
 6 Brevet
 7 Mobilen
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10 Ordföljd
10:1 Frågor med satsadverbial

Skriv frågor.
 1 Är du alltid trött?
 2 Kommer du ofta hit? 
 3 Röker du alltid på rasten? 
 4 Dricker du aldrig kaffe på morgo-

nen? 
 5 Vad gör du alltid på tisdagar? 
 6 Vad äter du ofta till frukost? 
 7 Varför dricker ni alltid te? 
 8 Varför blir det aldrig fred? 
 9 Åker du alltid buss till skolan? 
 10  Varför är inte affären öppen? 

10:2 Frågor med två verb 

Gör frågor.
 1 Vart ska du gå? 
 2 Varför måste du gå?
 3 När börjar du jobba? 
 4 Vem ska du träffa? 
 5 Kan de hjälpa dig med detta?
 6 Får du rösta i Sverige? 
 7 Ska jag fortsätta läsa?
 8 Kan du förklara det här ordet?
 9 Vill du ha en kopp kaffe? 
 10 Ska vi skriva det här till i morgon? 

11 Substantiv
11:1 Plural, obestämd form 

A Skriv substantiven i plural.
 1 många f ickor
 2 massor av blommor
 3 f era hus
 4 två jackor
 5 tio frimärken
 6 sju pennor
 7 två kilo äpplen
 8 fyra skolor
 9 fem häften
 10 många mammor
 11 tio pass
 12 fem tidningar
 13 två golv
 14 tre väskor

B Stryk under alla substantiv i plural. 
1 Det var en mycket vacker morgon. 
Två unga män och tre kvinnor stod 
vid hållplatsen och väntade på bussen. 
Flera bussar åkte förbi men det var 
ingen som passade.

C Skriv substantiven i plural.
 1 tio pärmar
 2 fem familjer
 3 fyra söner
 4 två systrar
 5 många länder
 6 f era döttrar
 7 många väggar

 4 svåra
 5 vanligt
 6 speciell
 7 smala
 8 svenskt [vatten]
 9 tungt
 10 dyr
 11 otrevliga
 12 långt

C Fyll i rätt form av följande adjektiv.
 1 gamla
 2 hårt
 3 grått
 4 kort
 5 litet
 6 gott
 7 lätt
 8 brett
 9 små
 10 nytt
 11 enkla
 12 känd
 13 rund
 14 mogna 
 15 svenskt 

13 Verb
13:1 Preteritum, regelbundna 
verb 

A Stryk under alla verb i preteritum. 
1 Samira besökte sina släktingar i 
Umeå över helgen. De var mycket 
glada att träffa henne. På lördagen 
promenerade de i parken och på 
söndagen åt de middag tillsammans. 
På söndagkvällen körde Samira och 
hennes familj tillbaka till Sundsvall.

B Fyll i rätt form i preteritum.
 1 målade
 2 skickade
 3 köpte
 4 fyllde
 5 rökte
 6 Hittade, letade
 7 skrattade
 8 Släckte, glömde
 9 bodde
 10 arbetade
 11 f yttade
 12 Stängde
 13 slutade
 14 Hämtade
 15 f ydde
 16 pratade
 17 Hängde
 18 suddade
 19 körde
 20 visade

 8 två släktingar
 9 tjugo elever
 10 trettio böcker
 11 många apelsiner
 12 två armar
 13 fem kycklingar
 14 två kilo tomater

D Skriv rätt pluralform.
 1 släktingar
 2 bröder
 3 systrar
 4 kusiner
 5 lampor
 6 knivar [och] gaff ar
 7 sidor
 8 bilar
 9 män
 10 f ickor
 11 kvinnor 
 12 pojkar
 13 familjer
 14 svenskar
 15 kurder
 16 f yktingar

11:2 Plural, bestämd form 

A Stryk under alla substantiv i 
bestämd form plural. 
1 Det är mycket traf k på morgonen. 
Bussarna är fulla av människor. Ung-
domarna är på väg till skolan och 
männen och kvinnorna ska kanske till 
jobbet eller också till skolan.

B Skriv substantiven i bestämd form 
plural.
 1 Bilarna 
 2 Killarna 
 3 Biljetterna
 4 Husen 
 5 Mobilerna
 6 Pennorna 
 7 Smörgåsarna 
 8 Bullarna 
 9 Arbetena 
 10 Tidningarna 

11:3 Översikt av substantiv 
Se sidan 10.

12 Adjektiv
12 Adjektiv

A Stryk under adjektiven. 
1 Det står ett litet askfat på bordet. 
Bordet är fyrkantigt och ganska lågt. 
Där f nns också en vacker vas med 
röda och gula tulpaner. Var är alla de 
trevliga gästerna, som alla väntar på?

B Fyll i rätt form av adjektivet.
 1 ovanliga
 2 billig
 3 dåliga
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13:2 Preteritum, oregelbundna 
verb 

A Fyll i rätt form av följande verb.
 1 drack 
 2 fanns 
 3 sa 
 4 kom
 5 ville 
 6 sålde 
 7 visste
 8 f ck 
 9 gav 
 10 sov 
 11 gjorde
 12 gick 

B Stryk under alla verb. Skriv sedan 
om denna text från presens till pre-
teritum.
1 Det är en morgon i oktober. Var f nns 
solen? Det regnar och blåser. Sf -elever-
na kommer till skolan. Några åker buss. 
Andra kör bil, cyklar eller promenerar . 
Alla skyndar sig uppför trappan.

Det var en morgon i oktober. Var fanns 
solen? Det regnade och blåste. Sf -elev-
erna kom till skolan. Några åkte buss. 
Andra körde bil, cyklade eller prome-
nerade. Alla skyndade sig uppför trap-
pan.

14 Genitiv
14 Genitiv

Ändra till genitiv.
 1 Maryams son 
 2 artistens namn
 3 familjens lägenhet
 4 elevernas rum

15 Possessiva pronomen
15 Possessiva pronomen

Skriv rätt pronomen.
 1 hans
 2 våra
 3 hennes
 4 deras
 5 ditt
 6 era
 7 Mitt
 8 hennes
 9 dina
 10 Vår
 11 Era
 12 Deras
 13 Mina
 14 Hans

18:2 Övningar på oregelbundna 
verb

A Se sidan 10.

B Stryk under alla presensformer. 
Skriv sedan om hela texten från 
presens till preteritum.
Det är fullt med folk i cafeterian. Många 
står i kö framme vid disken. Folk kom-
mer och går hela tiden. Det f  nns inte 
så många lediga platser vid borden. Ska 
hon ta kaffe eller te? Hon bestämmer 
sig, beställer en kopp te och sätter sig 
vid ett fönsterbord. Hon tar fram papper 
och penna. Hon skriver fort och länge. 
Hon verkar bekant. Vem är hon?

Det var fullt med folk i cafeterian. Många 
stod i kö framme vid disken. Folk kom 
och gick hela tiden. Det fanns inte så 
många lediga platser vid borden. Skulle 
hon ta kaffe eller te? Hon bestämde sig, 
beställde en kopp te och satte sig vid ett 
fönsterbord. Hon tog fram papper och 
penna. Hon skrev fort och länge. Hon 
verkade bekant. Vem var hon?

19 Adjektiv
19 Komparation 

Fyll i rätt form av adjektiven.
 1 större
 2 vanligare
 3 äldst
 4 svårast
 5 bäst
 6 mindre
 7 färskare
 8 tröttare
 9 trevligare
 10 roligast
 11 fattigare
 12 lättare
 13 godare
 14 smalare
 15 mjukare
 16 tjockare
 17 längre

20 Ref exiva pronomen
20 Ref exiva verb

Fyll i rätt form.
 1 sig 
 2 dig 
 3 mig 
 4 sig 
 5 dig 
 6 sig 
 7 sig 
 8 dig 
 9 dig 

16 Ordföljd
16 Påståenden med tid 

Skriv orden i rätt ordning.
 1  De köpte en ny bil i Borås i lör-

dags.
  I lördags köpte de en ny bil i 

Borås.
 2 Vi går alltid till badhuset på sön-

dagarna. 
  På söndagarna går vi alltid till 

badhuset. 
 3 Vi åkte inte till Malmö i somras
  I somras åkte vi inte till Malmö. 
 4 Bussen kommer kanske hit klock-

an 10.
  Klockan 10 kommer bussen kan-

ske hit. 
 5 Annika ska inte åka till Köpen-

hamn på söndag. 
  På söndag ska Annika inte åka till 

Köpenhamn.
 6 De f yttade från Iran till Malmö 

2005.
  2005 f yttade de från Iran till 

Malmö.
 7 Det f nns inte många f skar kvar i 

havet nu.
  Nu f nns det inte många f skar 

kvar i havet.

17–18 Verb
17 Perfekt

A Stryk under alla perfekt. 
1 Dragica har arbetat som sjukskö-
terska. Hon arbetade på ett sjukhus 
i Sarajevo i fem år. Nu arbetar hon i 
hemtjänsten i Göteborg. Hon har varit 
anställd i fyra månader. I tre år har hon 
bott i Sverige.

B Fyll i perfekt av verben. 
 1 Har du beställt tid hos 

tandläkaren?
 2 Hur länge har du jobbat på 

posten? 
 3 Var har du lärt dig svenska?
 4 Jag har fyllt i alla blanketterna.
 5 Hur länge har ni bott i 

Södertälje?
 6 Har du köpt bröd och smör? 
 7 Vem har öppnat fönstret? 
 8 De har inte lagat mat på två 

dagar. 
 9 Har du betalat alla räkningarna? 
 10 Har ni hört nyheten?
 11 Vad har du gjort idag? 
 12 Jag vet inte vem som har skrivit 

den här boken. 
 13 Han har varit sjuk hela veckan. 
 14 Har du redan ätit middag?
 15 Jag har sett en jättebra f lm.
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 10 sig 
 11 oss
 12 er 
 13 mig 
 14 dig 
 15 dig, dig 

21 Ordföljd
21 Bisats

Kombinera med rätt bisats. 
 1 Jag tittar på svenska tv-program, 

för att jag vill lära mig bättre 
svenska.

 2 Jag äter, om jag är hungrig.
 3 Jag använder paraply, om det 

regnar.
 4 Han kom inte, därför att han var 

sjuk.
 5 Jag tycker, att den svenska vintern 

är mycket kall.
 6 Rukan frågade läraren, om de 

hade någon läxa.
 7 Jag tror, att Sverige har cirka nio 

miljoner invånare.
 8 Sjuksköterskan frågar mig, vad 

jag har för personnummer.
 9 Ecder vill låna böcker och frågar, 

var biblioteket ligger.
 10 Vi ska göra en utf ykt i morgon, 

om det blir f nt väder.
 11 De sålde bilen, eftersom de be-

hövde pengarna.
 12 Hon f ck huvudvärk, därför att 

hon inte hade sovit så bra.
 13 Marzia har en utbildning, som 

kan ge jobb i Sverige.
 14 De har en lägenhet, som är gan-

ska stor.
 15 De blir mycket törstiga, om de 

inte har druckit vatten på länge.

B Skriv påståenden. 
 1 Vi måste åka till centrum för att 

handla. 
 2 Nästa månad ska de kanske åka 

på semester. 
 3 Hangi älskar sin dotter, som är två 

år. 
 4 I Sverige äter man inte så mycket 

ris. 
 5 Flyktingarna har väntat mycket 

länge på uppehållstillstånd. 
 6 På söndagarna kan de f esta sova 

länge. 
 7 På rasten dricker eleverna ofta 

kaffe. 
 8 Patienten ville träffa läkaren så 

fort som möjligt. 
 9 Det har inte regnat på en vecka. 
 10 I mitt hemland snöar det aldrig. 

24 Blandade övningar med 
substantiv

Fyll i en, ett, bestämd eller 
obestämd form. 
 1 En kvinna och ett barn sitter 

hemma vid ett bord. 
 2 Kvinnan läser en tidning och 

barnet leker med en hund.
 3 Lägenheten har tre rum. Rum-

men är ganska stora. 
 4 Det står fyra kaffekoppar på 

bordet. 
 5 Kaffekopparna är gröna. Vem 

väntar de på?
 6 Plötsligt ringer det på dörren. 
 7 Kvinnan öppnar dörren. 
 8 Där ute står en kompis. 
 9 Hon har ett paket i handen. 
 10 Hon lämnar paketet till kvinnan. 

Är det födelsedag?

22–24 Blandade övningar
22 Blandade övningar med verb
 1 Jag ska ge [eller ger] dig nyckeln 

i morgon.
 2 Kalle hade ont i halsen förra 

veckan.
 3 Vad äter du till frukost varje mor-

gon?
 4 Har alla kommit?
 5 Vem har druckit upp allt kaffet?
 6 Är alla här idag?
 7 Vem f ck paketet i går?
 8 De reste till Danmark i lördags.
 9 Hur dags vaknar du på morg-

narna?
 10 Kan jag sitta här?
 11 Var har du lagt böckerna?
 12 Vart har alla gått? 
 13 Jag har inte sett någon på länge.
 14 Du måste säga till, om du inte 

förstår.
 15 Han blev jätteglad, när han f ck 

höra nyheten.

23 Blandade övningar med 
ordföljd

A Skriv frågor.
 1 Äter du f sk?
 2 När börjar du jobba?
 3 Vad arbetade du med i ditt hem-

land? 
 4 Tycker du om sill? 
 5 Varför kan vi inte göra något an-

nat?
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11:3 Översikt av substantiv 

Fyll i de former som fattas.

singular singular plural plural
obestämd form  bestämd form obestämd form  bestämd form
en bil bilen (många) bilar bilarna
ett hus huset hus husen
en lägenhet lägenheten lägenheter  lägenheterna
en penna pennan pennor  pennorna
en biljett biljetten biljetter biljetterna
ett barn barnet barn barnen
ett arbete arbetet arbeten  arbetena
en människa människan människor människorna
ett pass passet pass passen
en dag dagen dagar  dagarna 
en månad månaden månader månaderna
ett år året år åren
en vecka veckan veckor veckorna
en kväll kvällen kvällar kvällarna
en dator datorn datorer datorerna

18:2 Övningar på oregelbundna verb

Fyll i de verbformer som fattas.

inf nitiv stam (= imperativ) presens  preteritum perfekt
se  Se! ser  såg har sett
dricka Drick! dricker drack har druckit
äta  Ät! äter åt har ätit
vara Var! är var har varit
ha  Ha! har hade har haft
skriva  Skriv! skriver skrev har skrivit
bli  Bli! blir blev har blivit
få  X får f ck har fått
f nnas  X f nns fanns har funnits
ge  Ge! ger gav har gett
gå  Gå! går gick har gått
göra Gör! gör gjorde har gjort
komma  Kom! kommer kom har kommit
vilja X vill  ville  har velat
säga Säg! säger sa har sagt
sälja Sälj! säljer  sålde har sålt
ta  Ta! tar tog har tagit
veta X vet visste har vetat
sova Sov! sover sov har sovit
kunna X kan kunde har kunnat
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