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G
1. nummer 1 12 6 1 2 5 20 5 20
 bokstav A L F A B E T E T

2. nummer 16 18 5 19 5 14 20 1 20 9 15 14
 bokstav P R E S E N T A T I O N

3. nummer 13 5 12 15 4 9 20 15 16 16 1 18
 bokstav M E L O D I T O P P A R

J Land: Ryssland Frankrike Tyskland
 Språk: ryska franska tyska
 Land: Japan Sverige Mexico
 Språk: japanska svenska spanska
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  N I T T O N 

Geografi (s. 15)
B
1. Danmark 
2. Finland
3. Etiopien
4. Norge
5. Frankrike
6. Syrien

C
Norges huvudstad OSLO
Irans huvudstad TEHERAN
Italiens huvudstad ROM
En ö CYPERN
Danmarks huvudstad KÖPENHAMN
Land i Europa HOLLAND
Englands huvudstad LONDON
En ö mellan Sverige och Finland ÅLAND
Somalias huvudstad MOGADISHU
Staden är Stockholm.

Land och språk (s. 16)
A
en topp två toppar  
Syrien Storbritannien   
Grekland     
Spanien     
Frankrike     
Tyskland     
Thailand     
Norge     
Ryssland     
Polen     
Iran     
Irak

Namn på person (s. 17)
A
Jan
Bergman
Östersund
Stockholm
25 år

B
Hon
efternamn ... född
bor

Personliga pronomen (s. 20)
A
  ett suddgummi det 
en dator den en flicka hon 
en pappa han en hund den 
ett förnamn det en mamma hon 
en dotter hon ett bord det 
två länder de tre döttrar de 
du och jag vi en flickvän hon
ett akvarium det en brevbärare han/hon
barn det/de mobiltelefon den

B
1. Hon
2. Det
3. Den
4. Hon
5. Han
6. Han
7. Han
8. Hon

C
1. Den
2. De
3. Det
4. De
5. Han/Hon
6. Han/Hon ... han/hon ... Han/Hon
7. vi

Svenska steg för steg 1
Facit till övningsbok
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D
1. Den
2. Hon
3. De
4. De
5. Han
6. De

Hur gammal är du? (s. 22)
 1. Han är 50 år. (2013)
 2. Han är 29 år. (2013)
 3. Hon är 55 år. (2013)
 4. Hon är 18 år. (2013)
 5. Hon är 20 år. (2013)
 6. Han är 25 år. (2013)
 7. Han är 34 år. (2013)
 8. Han är 39 år. (2013)
 9. Hon är 72 år. (2013)
 10. Han är 25 år. (2013)
 11. Hon är 40 år. (2013)
         
Läsförståelse  (s. 23)
  Rätt Fel

1. Åke är lärare.  x  
2. Åkes fru heter Britt. x      
3. Åke bor i en lägenhet.  x  
4. Britt har fem barn.  x  
5. Daniel spelar fiol. x  
6. Lovisa tycker om fiskar. x  
7. Peters dator är ny. x  
8. Britt är lärare.  x

3

A (s. 26)
 1. Jag börjar skolan på morgonen. kl. 8.00  
 2. Affären stänger. kl. 18.00  
 3. Vi tittar på tv på kvällen. kl. 21.00 
 4. Vi går på bio på kvällen. kl. 20.00
 5. Vi går till sängs sent på kvällen. kl. 23.30  
 6. Per går hem från jobbet. kl. 16.30
 7. Barnen slutar skolan på eftermiddagen.  kl. 14.30
 8. Karin vaknar tidigt på morgonen. kl. 5.30  
 9. Vi äter lunch mitt på dagen. kl. 11.40
 10. Vi vaknar på söndagmorgonen. kl. 9.00

D
1. Det är sport kl. 17.55.
2. Programmen slutar kl. 00.35.
3. Det är Rapport med A-ekonomi.
4. Det är debatt.
5. Klockan 22.35 är det ”Kulturnyheterna”.

Bestämd form 1 (s. 29)
A
  en tid tiden
  en paus pausen
ett ord ordet ett bord bordet
ett tåg tåget en stol stolen
en bok boken ett barn barnet
en natt natten en elefant elefanten
ett dygn dygnet ett dataspel dataspelet
ett uttal uttalet en kamrat kamraten 
ett land landet en stad staden
ett hus huset ett plan planen

  en kaka kakan
ett suddgummi suddgummit en brevbärare  brevbäraren
en klocka klockan ett kaffe kaffet
en timme timmen en fästmö fästmön
en mamma mamman en pennvässare pennvässaren 
ett äpple äpplet en pappa pappan
en gata gatan en väska väskan
en sida sidan en kvinna kvinnan

B (s. 30)
 2. ett äpple
 3. bil
 4. väska 
 5. en stol
 6. klockan
 7. staden
 8. tåget
 9. sidan
 10. bordet
 11. språk
 12. kvällen
 13. golvet
 14. trappan
 15. eleven
 16. skåpet
 17. bussen
 18. morgonen
 19. förmiddagen
20.  en hylla/hyllan ... klassrummet

Bestämd form 2 (s. 32)
 1. huvudstaden
 2. morgonen
 3. lägenheten
 4. skolan
 5. en elefant
 6. bokhyllan
 7. en flickvän
 8. familjen
 9. fönstret
 10. ett dataspel
 11. garderoben
 12. en pizza
 13. flygbussen
 14. kvällen
 15. en bok
 16. mobiltelefonen
 17. modersmålet
 18. en paus

Verbövning 1 (s. 32)
1. letar
2. hittar
3. vågar
4. hittar
5. kostar
6. önskar sig
7. önskar sig
8. hittar

Läsförståelse (s. 33)
1. Lovisa fyller år den fjärde april.
2. Familjen gratulerar Lovisa klockan sju på morgonen.
3. Mamma Britt bär en bricka med te och smörgåsar.
4. De börjar sjunga när Patrik öppnar dörren.
5. Lovisa säger ”tack”.
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6. Mamma ställer brickan på en stol bredvid sängen.
7. Alla kramar Lovisa.
8. Lovisa får te och smörgåsar.
9. Man säger: Gratulerar/Grattis på födelsedagen!
 Man brukar också säga: Ett fyrfaldigt leve för ... – hon/
 han leve, hurra, hurra, hurra, hurra! 

Verbövning 2 (s. 33)
1. gratulerar
2. vaknar
3. bär
4. sjunger
5. tackar
6. ropar ”hurra”
7. ger

Datum  (s. 35)
D
21/10 tjugoförsta oktober 
2/3 andra mars
19/9 nittonde september 
31/4 trettioförsta april 
7/6 sjunde juni
30/12 trettionde december
22/11 tjugoandra november
5/1 femte januari

4

Läsförståelse (s. 38)
  Rätt Fel

1. Björn bor i villa.  x
2. Björn har inte många möbler. x
3. Björn har två sängar.  x
4. Björn har en TV. x
5. Björn har fina gardiner.  x
6. Björn arbetar vid datorn nu.  x
7. Björn är inte gift. x
8. Björn heter Eriksson i efternamn. x

Ingen – inget – inga  (s. 38)
A
 1. inget
 2. inget
 3. inget
 4. ingen
 5. inget
 6. ingen
 7. ingen
 8. ingen
 9. inga
 10. inget

B
1. en
2. en
3. ingen
4. inga
5. ingen
6. ett

Ordkunskap – olika rum  (s. 39)
B
dörren
tv ... en dator
en säng ... garderoben/en garderob

köksbord ... stolar
en kyl ... en frys ... en mikro

Ordkunskap – Björn bor i ...  (s. 41)
radhus
möbler
säng ... köksbord
köket
spis
gardiner
diskmaskin
dator
garderoben
skjorta

Singular och plural (s. 41)
 1. möbler
 2. en kyl
 3. barn
 4. döttrar
 5. städer
 6. språk
 7. en väninna
 8. dagar
 9. år
 10. telefoner

Ordkunskap: bostad (s. 42)

Pronomen: subjektsform och objektsform (s. 45)
A
hon det
hon den
hon den
det han
det de
s. 45
den den
de de
den de
de vi
den han/hon
han/hon hon

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

5
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B
 1. Hon
 2. Han
 3. De
 4. Hon
 5. Vi
 6. Hon
 7. Han
 8. Ni
 9. De
10. De
 11. Det
 12. Den
 13. Det
 14. De
 15. du

C
 1. honom
 2. henne
 3. den
 4. dem
 5. den
 6. henne
 7. dem
 8. dem ... oss
 9. dem
 10. dem ... oss
 11. oss
 12. er

D (s. 47)
en sak pronomen en person pronomen

bord det mamma hon
fönster det flicka hon
ordbok den prinsessa hon
pennvässare den läkare han/hon
stad den kung han
land det farmor hon
månad den
penna den
stol den
vecka den
karta den

Ordkunskap (s. 49)
A
passagerare
klagar
för
hjälper
luktar
service
hämtar
till
stjärten
ansiktet
trampar ... skriker

B
1. sätter på
2. stänger av
3. sätter på
4. stänger av
5. sätter på
6. sätter på

1. hämtar
2. tar med
3. hämtar
4. tar med
5. hämtar

Bestämd och obestämd form (s. 50)
obestämd form bestämd form 
en lampa smörgåsen
(en luft) servicen
ett plan dagen
ett ansikte
(en) personal
en man
en dörr
en fot
ett vatten
  
Geografi (s. 50)
B
 2. Det ligger i södra Sverige./Det ligger i Götaland.
 3. Det ligger i norra Sverige./Det ligger i Norrland.
 4. Det ligger i mellersta Sverige./Det ligger i Svealand.
 5. Det ligger i mellersta Sverige./Det ligger i Svealand.
 7. Det ligger i Iran.
 8. Det ligger i Danmark.
 9. Det ligger i Finland.
 10. Det ligger i Norge.
 11. Det ligger i Frankrike.

5

Verbövning (s. 52)
A
-ar -er

vaknar äter
tittar kommer
pratar ringer
talar läser
slutar skriver
börjar dricker
svarar köper
frågar sover
tvättar
packar

Ordkunskap (s. 54)
singel
heter ... pluggar
lämnar ... gråter
ledsen
hela ... är
hämtar
kramar ... hjälper
personalen

Läsförståelse (s. 54)
 Rätt Fel

1. Eva har tre barn.   x
2. Eva har en son.  x
3. Eva arbetar på dagis.  x
4. Gustav är på dagis på dagen. x
5. Eva är gift.  x
6. Eva hämtar Gustav klockan sex.  x
7. Gustav blir aldrig arg.  x
8. Gustav vill leka på dagis. x
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9. Gustav är tre år. x

Skrivövning: stor bokstav – punkt – frågetecken (s. 55)
B   
Vad heter du?
Jag kommer från Sverige.
Jag heter Agneta Krantz.
Vad heter Nazer i efternamn?
Somalias huvudstad heter Mogadishu.
Var ligger Irak?
Hur mycket är klockan i Brasilien?
Var bor du?
Vad är det för dag i dag?
Det är torsdag.
När är Maria född?
Hon är född i augusti 1978.
Nästa månad heter december.
Sverige och Norge ligger i Europa.
Yasser kommer från Libyen.
Libyen ligger i Afrika.

Ordkunskap: känslor (s. 56)
A
glad
ledsen
arg
orolig
nervös
lycklig

B (s. 57)
Förslag:

1. glad
2. ledsen
3. nervös
4. orolig
6. arg

Ordföljd – frågor (s. 57)
1. När börjar vi?
2. Vad heter din mamma?
3. Studerar du svenska?
4. Kommer Eva från Sverige?
5. Går du till skolan i morgon?
6. Ligger Kiruna i Sverige?

Ordföljd – påståenden (s. 58)
1. Föräldrarna hämtar barnen på dagis.
2. Vi studerar grammatik i dag.
3. Pers fru lagar mat varje dag.
4. Helsingfors är huvudstad i Finland.
5. Jag går på bio ibland.
6. Mohammed är född i november.

Ordkunskap: familj och släkt (s. 58)
A 
 1. Hon heter Sabrina.
 2. Ja, hon kommer.
 3. Han är bror till Sabrina.
 4. Nej.
 5. De har fyra barn.
 6. Han mår inte bra.
 7. De har tre barn.
 8. Ja.
 9. Hon heter Nazia.
 10. Ungefär trehundra.

 11. Alia tycker inte om Zahid.
 12. Alia.

6

Övningar: substantiv och verb (s. 62)
B
Substantiv Verb

4  hus 3  röker
6  dator 5  pussar
8  flygplan 7  dricker
10  mobiltelefon 9  skriver
12  fisk 11  skrattar

C
Substantiv  Verb

en topp två toppar en topp två toppar

Björn Stockholm heter arbetar
problemet IT-tekniker kommer jobbar  
engelska Ericsson är prata
komvux företag trivs måste
tiden flickvän händer kunna
musik Hanna ska pluggar
fru bröllopet tänker, tänk gifta
man tv vill skrattar
mobil (morgon) röker älskar
  går sluta
  kan åta
  gör lyssnar
  blir tittar
  ringer

Ordkunskap: kläder (s. 64)
C
kommer
arbetar ... jobbar
trivs
engelska
pluggar
gifta
flickvän ... fantastisk
skrattar
s. 65

älskar
lycklig ... hon
röker ... bröllopet
vill
runt
gör ... också
musik ... på
blir
gift

Substantiv i plural 1 (s. 66)
rum
sängar ... stolar
kuddar ... blommor
krukväxter
fåtöljer
cd-skivor
en låda
foton ... mattor
gardiner ... fönster
gäster
tallrikar ... glas
fat ... ljus
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äpplen
päron ... bananer

Substantiv i plural 2  (s. 69)
pappor villor
bussar linjaler
hundar väninnor
golv elefanter
hörn förnamn
sms stolar
lägenheter onsdagar
höghus ord
resor
tröjor
storlekar
skåp

Läsförståelse (s. 70)
A
   Rätt Fel

 1. Alias fästman bor i Sverige. x
 2. Alia har ingen mobiltelefon.  x
 3. Mohammed är i Lahore nu.  x
 4. Mohammed är Alias kusin.  x
 5. Mohammed är arbetslös.  x
 6. Alias föräldrar ska stanna i Lahore. x
 7. Alia vill gifta sig. x
 8. Alia känner Mohammed mycket bra.  x
 9. Alia är Mohammeds fästmö. x
 10. Det blir bröllop nästa vecka. x

B
1. Ja.
2. Ja.
3. Ja.
4. Nej.
5. Nej. 
6. Ja.
7. Ja.

Ordkunskap (s. 71)
A
en familj mamma, pappa, barn
ett bröllop en ceremoni när man gifter sig
en flickvän en kvinna som har en pojkvän
en fästmö en kvinna som är förlovad, inte gift
en fästman en man som är förlovad, inte gift

7

Läsförståelse (s. 74)
A
Hon bor ensam.
Hon bor i villa.
Det är en häst.
Det är en apa.
Han arbetar på sjön.
Hon är död.
Hon är ett barn.
Hon är rik.
Hon är stark.

B

 N I L S S O N

  G Å R

 L I N D G R E N

   G U B B E

 M A S S O R

 I N T E

D J U R

  J U L L O V

 H I M L E N

  A P A

Skriv frågor till svaren (s. 75)
 1. Vad heter du i efternamn?
 2. Arbetar du?
 3. Hur kommer du till jobbet?
 4. När börjar du? / När börjar arbetet?
 5. När slutar du? / När slutar arbetet?
 6. Är du gift?
 7. Har du barn?
 8. Var bor du?
 9. Var är du född? / I vilket land är du född?
 10. Talar du svenska?
 11. Talar du tyska/franska ,,,,?
 12. Vad gör du på kvällen?

Ja/Jo/Nej-frågor (s. 75)
 1. Ja, det gör jag. 
 2. Nej, det gör jag inte.
 3. Nej, det är jag inte.
 4. Jo, det har jag.
 5. Ja, det gör jag. / Nej, det gör jag inte.
 6. Jo, det kan  jag.
 7. Nej, det är jag inte.

Frågeordsfrågor (s. 76)
A
 1. Varifrån
 2. Vart
 3. Var
 4. Vart
 5. Var
 6. Var

B
 1. Vad
 2. Var
 3, När
 4. Vem
 5. Vad
 6. När
 7. När/Vart
 8. Var
s. 77

 9. När
 10. Vad?/När?
11. Hur
 12. Vad
 13. Vad?/Hur mycket?
 14. Vilket?/Vilka?
 15. Vart
 16. Vilken
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 17. Vad
 18. Hur
 19. Vilken
 20. Hur 
 21. Vad

Verbfrågor (s. 77)
A
 1. Talar
 2. Har
 3. Surfar
 4. Läser
 5. Äter
 6. Har
 7. Talar
 8. Är
 9. Bor
 10. Mår
 11. Kommer
 12. Är
 13. Har
 14. Åker
 15. Äter

Adresser (s. 79)
A

Komplettera meningarna (s. 80)
A
 1. Vilken
 2. Vilka
 3. Vilket
 4. Vilken
 5. Vilken
 6. Vilket?
 7. Vilket
 8. Vilka
 9. Vilka
 10. Vilken

B
 1. Vilken månad
 2. Vilket land
 3. Vilka kläder
 4. Vilken mat
 5. Vilken artist
 6. Vilken tidning
 7. Vilket år
 8. Vilken tid

Kristina Persson
Ekgatan 8
151 23 SÖDERTÄLJE

Öva ordföljd – frågor/påståenden (s. 81)
A
subjekt el. verb (subj.) satsadv. resten skilje-

tid/plats      tecken

Ingrid talar   bra svenska .
Jag läser   alltid läxan .
Var studerar Björn   ?
 Ringer du aldrig  din syster ?
I Stockholm bor kungen   .
Vilken bok lånar du  på biblioteket i dag ?
Jag har   ett piano hemma .
 Spelar Daniel inte fiol ?
I Norge talar de  norska .

Satsadverb (s. 82)
A
Förslag:

1. Bor du inte i lägenhet?
2. Går du ofta på bio?
3. Aicha läser sällan/ofta svenska böcker.
4. Björn spelar ofta fotboll.
5. Kungen talar inte somaliska.
6. Pippi Långstrump får inte gå i skolan.
7. Pippis pappa är aldrig hemma.
8. Jag går inte/alltid till skolan.

Skiljetecken (s. 82)
 1. Det finns många frågeord.
 2. Jag måste nog läsa svenska.
 3. Bor Björn i lägenhet?
 4. Jacob har en mobiltelefon.
 5. Är Herr Nilsson en apa?
 6. Varifrån kommer din kusin?
 7. Min mormor heter Rut.
 8. Karin bor på bottenvåningen.
 9. Vilket personnummer har du?
 10. Kaffe är ganska gott.
 11. Talar du somaliska?
 12. Ligger Finland i Norden?

Några vanliga förkortningar (s. 83)
B
1. kl. ... kl.
2. t.ex.
3. m.m.
4. t.o.m.
5. m.fl. 
6. m.fl.
7. kr

8

Verbövning (s. 84)
kommer ... kom
fick
är ... träffades ... gifte
har ... kan
talar/pratar
glömt ... kunde

Punkt och stor bokstav (s. 84)
Åke är nästan 50 år. Han är född i Sverige, i Kiruna. Kiruna 
är en liten stad i norra Sverige. Åke flyttade till Stockholm 
för många år sedan, därför att han blev arbetslös. Det är 
svårt att hitta jobb i Kiruna. Åke har tre barn som är ganska 
stora. Åke har aldrig gått på gymnasiet, så hans engelska är 

16. Kommer
 17. Börjar
 18. Har
 19. Är
20. Är
 21. Lagar
 22. Röker
 23. Har
 24. Ligger
 25. Heter
 26. Talar
 27. Bor
 28. Skickar
 29. Är
 30. Lämnar/Hämtar
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dålig, men han behöver ofta engelska på sitt jobb. Därför 
började han på kursen.

Ordkunskap: familj och vänner (s. 84)
1. flickvän
2. gift
3. väninna
4. med barn
5. singel
6. äktenskap
7. sambo
8. gravid

Ordföljd: Tid/Plats + verb (s. 86)
D
1. På banken väntar många personer i kö.
2. Matbordet är stort.
3. I lägenheten finns fyra rum.
4. Lägenheten har ett rum och kök.
5. Stockholm är en fin stad.
6. I Stockholm ligger kungens slott.

F
1. I Tyskland ligger staden Berlin.
2. På morgonen studerar han engelska.
3. Ibland åker jag till Vällingby.
4. För ett år sedan kom Mohzens fru till Sverige.
5. Ibland promenerar Gustav med sin morfar.
6. På dagis hämtar Eva sin son.
7. På eftermiddagen hämtar Eva sin son.
8. I boken läser vi tjugo sidor.

Öva uttalet: vokalen o (s. 88)
B
långt o kort o långt [å] kort [å]

Norden vykort garderob gott
ord ost lova kartong
godis november  konstig
mormor blomma  soffa
mor   somnar
skolan   kopp
klok   kostar
fota   också
jorden   ofta
bror   om
skor   kolla  
   kommer
   sommar
   Lotta
   borta
   klocka
   tjock
   morgon
   sport

Bestämd och obestämd form (s. 89)
A
 1. En granne / Grannen 
 2. en fest / festen
 3. ett hus / huset
 4. pennor / pennorna ... Pennor / Pennorna ... 
  skrivbord / skrivbordet.
 5. nycklar / nycklarna 
 6. en glass / glassen
 7. en dörr / dörren

 8. En flicka / Flickan
 9. En sol / Solen
 10. Människor / Människorna

B (s. 90)
1. Läraren
2. Programmet
3. Landet
4. sonen
5. Sjöarna
6. Bilderna

C
                 Singular                                                   Plural

Obestämd form Bestämd form Obestämd form Bestämd form

ett barn barnet barn barnen
en affär affären affärer affärerna
en bluff  bluffen bluffar bluffarna
ett blädderblock blädderblocket blädderblock blädderblocken
en bokhylla bokhyllan bokhyllor bokhyllorna
ett bord bordet bord borden
ett bröllop bröllopet bröllop bröllopen
en bukett buketten buketter buketterna
en dator datorn datorer datorerna
en dialog dialogen dialoger dialogerna
en dörr dörren dörrar dörrarna
en elev eleven elever eleverna
en familj familjen familjer familjerna
en buss bussen bussar bussarna
ett flygplan flygplanet flygplan flygplanen
en kvinna kvinnan kvinnor kvinnorna 

9

Korsord (s. 91)

Öva uttalet: konsonanten k (s. 92)
A
kusin Karl katt kurs kung karta
 kunde klass kan kul 
 kund kopp kramar

rum
för tv:n 

 

rum 
med
säng

vi sover
... sov-

rummet

första 
lilla

rummet

här 
badar

vi

rum
med

toalett

förkort-
ning av 
teve

   

min 
lägenhet
har 2 ...
och kök

här 
lagar du 

mat

rum att
sitta och
äta mat i

▼

▲

▼

▲
▲

▲

 S O V R U M I

  H A L L

  T R A P P O R

 B A D R U M

 T O A L E T T  T

 V Ä G G  G O L V

   S   T A K

 D Ö R R

  R U M  K Ö K

   M A T S A L

▲
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Verbövningar: dåtid (preteritum (s. 92)
B
väckte ... vaknade
hjälpte ... tvättade
protesterade ... skrattade ... hängde
började ... kokade ... bredde
skyndade ... förklarade
släckte ... stängde ... låste
mötte ... hälsade ... väntade
ringde ... svarade

C (s. 94)
studerade ... började
pratade
läste ... slutade
började ... tränade
lärde
lyssnade ... läste
studerade
lånade ... köpte
talade
gifte ... födde
arbetade... träffade
ordnade ... lagade
smakade
läste ,,, jobbade
brukade
trivdes

Temperatur (s. 95)
A
1. 40
2. 200
3. 15
4. 23
5. 100
6. 8
7. 18
8. 36.7
9. 10

Nationalitetsord (s. 95)
    person land språk

2. England engelska
3. tysk Tyskland 
4. Syrien arabiska 
5. svensk  svenska
6. Skåne skånska

Motsats (s. 96)
A

    K V I N N A

   N Y T T

   F R Å N

 L Y C K L I G

    L I T E N

    I N

  I N G E T 

  O N T

B
glömmer  kommer ihåg, minns
skiljer sig  gifter sig
gråter  skrattar
slutar  börjar
är vaken  sover
öppnar  stänger
hämtar  lämnar
frågar  svarar
lyssnar  pratar

Tidsprepositioner: för ... sedan (s. 97)
A
1. För fem år sedan.
2. Han föddes för X år sedan (1963).
3. För många år sedan.
4. För några månader sedan.
5. För tre år sedan .
6. För två år sedan.

B
Förslag:
1. för ett tag sedan
2. för länge sedan
3. för en stund sedan.
4. för en stund sedan.
5. för länge sedan.
6. för ett tag sedan.
7. för länge sedan.
8. för en stund sedan.
9. för mycket länge sedan.

C
Egna svar.

Öva uttalet: vokalen ö (s. 98)
B
1. 2. 3. 4.
mycket långt ö ganska kort ö mycket långt ö ganska kort ö

  framför -r framför -r

fästmö fönster Göran smörgås
öga öppnar öra försöka
överraska mötte arbetsför förstå
höghus 
bröd 
födelsedag
snö
försöka

Ordkunskap (s. 100)
1, Östersund
2. Vänern
3. Mälaren
4. moské
5. Ericsson
6. universitet
7. september
8. kyrka

10

Verbövning (s. 101)
var
drack 
tittade ... hittade
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heter
låg
var
väntade
ringde
öppnade ... hade
grälade
satte

Motsatsord (s. 102)
fred lugn
morgon stängde
glad/lugn skrattade
står

Verbövning: preteritum av speciella verb (s. 103)
A
 1. Det stod en blomkruka i fönstret.
 2. Anisa förstod inte vad Imran sa.
 3. Vad gjorde han? Sov han?
 4. Pojken grät när mamman gick till jobbet.
 5. Det fanns inget vegetariskt, så jag fick beställa en 
  kyckling i stället.
 6. Jag visste inte var mina nycklar var.
 7. De satt inte i dörren, och de låg inte på bordet.
 8. Då blev jag orolig.
 9. Solen sken och vi satt ute och drack kaffe.
 10. Då kom min pappa. Han tog ofta en promenad med
  hunden.

C
 1. är 9. Är
 2. är 10. är  
 3. har 11. har
 4. har 12. är
 5. är 13. Har
 6. är 14. är
 7. har 15. har
 8. har 16. är .... är

Verb i preteritum
17. var
 18. hade
 19. var
20. hade
 21. hade
 22. var
 23. var
 24. hade
 25. var
 26. var
 27. var

D
Egna svar 1–6.

 7. Mormor tycker inte om tunnelbanan.
 8. Eva tycker inte om Köpenhamn.
 9. Per tycker inte om flygplan.
 10. Alia tycker inte om katter.

11

Ordföljd (s. 107)
1. Lisa äter inte kött därför att hon är vegetarian.

2. Ronak och Nisrin talar arabiska därför att de kommer 
 från Irak.
3. Posten kom inte i går därför att det var söndag.
4. Vi fryser på vintern därför att det är kallt.

5. Åke satt i fåtöljen därför att han tittade på tv.
6. Han var orolig därför att Lovisa inte hade kommit hem.
7. Lovisa grät därför att Åke grälade på henne.
8. Åke var arg därför att klockan var mycket.

Personliga pronomen: subjektsform- och objektsform (s. 108)
A
 10. mig ... honom
 2. henne ... mig ... henne
 3. den
 4. henne ... oss
 5. honom
 6. honom
 7. dem ... oss
 8. den
 9. dig ... dig

B
 1. sig ,,, er 11. oss
 2. dig 12. mig
 3. sig 13. er
 4. mig 14. dig
 5. er 15. sig
 6. sig 16. sig
 7. mig 17. mig
 8. sig 18. mig
 9. dig 19. mig
 10. sig 20. dig ... mig

C
a)
dem
De
dem
De ... dem

b)
dem
De
dem ... de

c)
 1. dem
 2. dem
 3. De ... dem
 4. dem... De
 5. dem ... De ... de
 6. De ... dem
 7. De ... dem

Vad svarar man?  (s. 110)
Du sa att du skulle resa utomlands 
om en vecka, eller hur?  Ja, just det. 
Vad arbetar du med?  Jo, jag jobbar med data. 
Tänk! Jag har vunnit tusen kronor!  Nä, vad kul! 
Glöm inte att lämna uppsatsen i dag!  Javisst, ja.
Har du varit bussförare innan du 
kom till Sverige?  Ja, just det, det stämmer.
Vi ska inte gå till skolan på fredag, 
glöm inte det!  Nej visst nej.
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Jag ska till dagis först, så jag har 
problem att hinna i tid.  Jaha.
Micke har alltid gjort läxan när han 
kommer till skolan.  Ja, det har du rätt i.
Vad roligt att Ingrid är frisk igen!  Ja, det tycker jag också.
Jag kommer lite sent för jag var 
tvungen att ringa dagis.  Ja, det förstår jag.

Relativa pronomenet ”som” (s. 110)
A
1. Monica har en dotter som heter Johanna.
2. Vi går i en skola som har många lärare.
3. Khaled har en fru som heter Fatimeh.
4. Vi bor i Sverige som ligger i norra Europa.
5. Per har en moster som bor i Göteborg.
6. I går köpte jag en tröja som var röd och vacker.
7. I Stockholm finns en känd byggnad som heter Stadshuset.

B (s. 111)
1. Min lägenhet, som har fem rum och kök, är stor.
2. Pers moster, som har en katt, bor i Göteborg. 
3. Vår kung, som är gift med drottning Silvia, heter 
 Carl XVI Gustaf. 
4. Sahara, som ligger i Afrika, är en öken.
5. Svenskarna, som bor i ett kallt land, älskar att resa till 
 varma länder. 

Prepositioner: i, på, av  (s. 110)
 1. i
 2. på ... på
 3. på
 4. i
 5. på
 6. av
 7. i
 8. av
 9. på
 10. i
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Mikaels kalender (s. 113)
1. 20 juni.
2. På söndag.
3. 4 dagar.
4. På fredag.
5. Juni.
6. De ska klä midsommarstången.

Verbövning (s. 113)
infinitiv presens preteritum

 firar firade
  måste
 gör gjorde
ha  hade
vara  var
 åker åkte
 kollar kollade
 bjuder bjöd
 ärver ärvde
vilja  ville
få  fick
  skulle
 köper köpte
gilla  gillade

behöva  behövde
bruka  brukade
 hinner hann
 har hade

Ordkunskap (s. 114)
A
midsommar  en svensk helg 
skärgården  många öar tillsammans ute i havet
en sommarstuga  ett hus som man åker till när man är ledig
en kalender en bok med alla årets månader och dagar 
Systemet  en affär där man kan köpa drycker 
 (alkohol) 

B
 1. tårta
 2. firar
 3. ö
 4. sommarstuga
 5. onyktra
 6. avdelning
 7. ansvar
 8. mera
 9. skärgården
 10. gillar
 11. kolla

Motsatsord  (s. 114)
Förslag:

onykter vilar
vintern vanligt
ger stora
lugn lite
söt / glad bra
möjligt minns 

Obestämd form (s. 115)
obestämd form obestämd form

 en chef
ett jobb en avdelning
en båt en påse
en parkering en tårta
en tunnelbana en stuga
en natt en midsommarstång
en familj en lax
en festplats en eftermiddag
ett väder ett modersmål

Läsförståelse (s. 115)
   Rätt Fel

 1. Mikael hann i tid till lunchen med chefen.   x
 2. Mikael ska kanske bli chef. x
 3. Mikael åkte båt för att träffa chefen.  x
 4. Mikael åkte ensam för att handla på kvällen.  x
 5. Mikael drack några flaskor vin på Systemet.  x
 6. Familjen bakade inte tårtan. x
 7. Familjen åkte till ön på morgonen.  x
 8. Det gick bra att åka båt.  x
 9. Familjen kom till sommarstugan vid midnatt. x
 10. Mikael måste hämta gästerna med båten. x
 11. Det blev dåligt väder på midsommarafton. x
 12. De åkte hem ungefär klockan fem, efter badet. x

Välj rätt ord (s. 115)
1. tog med
2. hämtade

11. På
 12. på
 13. i
 14. i
 15. av
 16. på
 17. i/till
 18. i
 19. av
 20. i
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3. hämtade
4. tog med
5. spelade
6. lekte
7. spelade
8. lekte

Repetera ordningstal: datum (s. 116)
30/3 mars
24/12 december
18/6 juni
3/7 juli
19/1 januari
8/9 september
10/5 maj

Ordfläta: midsommar (s. 117)

    O

    V  N

      Å L I G T  

   P Å  E  

    S  L

   H Ä  T A

  V A R  T

    B  D A R

      E G N A R

    L  X

   K A  F E

  T Å R  A

    K  L L A

    Ö

Verbövning: framtid (s. 118)
Egna svar.

Hjälpverb  (s. 118)
A

Jenny och Per möblerar

Jenny och Per är lyckliga för de har en ny fin lägenhet. Nu 

ska de möblera. De tänker ställa soffbordet till höger om 

soffan. Per vill hänga den stora lampan över det stora soff-

bordet, men Jenny vill inte ha någon lampa där, utan hon 

vill ha en golvlampa. De tänker köpa en ny matta för den 

gamla mattan som de använde i den gamla lägenheten är 

så ful. På fredag ska de åka till IKEA, för de brukar köpa 

                                       v1

                                 v1                                       v1

v1                    v2                        v1            v2

                           v1        v2

                                             v1              v2

v1     v2                                                   v1           v2

                                                          v1                                                                  v1

                                        v1            v2                                                   v1            v2

möbler där ibland. Men de kanske får titta i andra affärer 

också. Mio har ju också möbler. 

 – Var ska jag ställa blomman, frågar Per.

 – Ställ den i fönstret, säger Jenny. Där brukade vi alltid 

ha våra blommor i den gamla lägenheten.

 – Schampot ska vara i badrummet! Och du kan väl inte 

ställa toapapperet i köket och hushållspapperet på toaletten!

 – Oj då. Hur kunde det bli så fel! 

Hjälpverb i texten:

ska tänker vill brukar får brukade 
kan kunde

B (s. 119)
1. vill
2. ska
3. ska ... ska
4. vill
5. Vill
6. ska
7. vill ... ska
8. ska ... vill ... vill

C (s. 120)
Förslag:

1. vill
2. kan
3. ska
4. brukar
5. ska
6. brukar
7. ska
8. får ... kan

D (s. 120)
Förslag:

1. titta
2. krama
3. betala
4. ringa
5. vara ... arbeta
6. lämna
7. skriva
8. resa

E och F
Egna svar.

G (s. 121)

 1. Åke får en tidning i brevlådan varje morgon.

 2. Daniel får åka med pappa och mamma på semester.

 3. Ibland får jag mms från min bästa kompis.

 4. Elsa får inte äta godis före maten.

 5. Vi får sol i morgon.

 6. Du får inte gå ut utan jacka när det är kallt.

                                   v2

                                          v2

                                       v2

be ... 
hjälp M

det finns 
rött,
vitt
och rosé

I

inte bra
väder D

kasse 
för
mat

S

det vill 
vi ha på 
som-
maren

O

gå 
tillbaka 
och ta 
med sig

M

+ 35
grader M

det gör 
man i 
vatten

A

gör det 
ibland 
på
somma-
ren

R

rosa fisk 
som vi 
äter

A

en dryck F

kaka med 
visp-
grädde

T

kontrol-
lera O

dit åkte
familjen
båt

N

                                                                                  v1      v2

                            v1

                    v1                v2                                   v1

             v1                                        v1                                          v1

v2

                                   v1       v2                                                           v1

  v2

                                        v1                 v2
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 7. Vad får vi till middag?

 8. Mohammed får inte prata med Aicha när hon läser 

  läxorna.

 9. Du får gå på sfi eftersom du har personnummer.

 10. Du får tjugo kronor om du diskar i dag.

H (s. 121)
1. Ulla ville flytta. 
2. Patrik måste skriva brev.
3. Vi behövde handla mjölk.
4. De skulle gå på teater. 
5. Hon fick göra ett test. 
6. Jag ville lära mig flyga.
7. Familjen brukade vara i skärgården.
8. Maria kunde inte fortsätta att studera.
9. Anna-Karin kunde inte köra bil.

I (s. 122)

1. Jag kan tala svenska.

2. Kan du komma på lördag.

3. Daniel kan data bra.

4. Vem kan räkna på kinesiska?

5. Monica kan många språk.

6. Jag kan inte höra vad du säger i mobilen.

7. Kan du det svenska alfabetet nu?

8. Alla släktingar kunde inte komma på bröllopet.

9. För länge sedan kunde han arabiska.

Öva uttalet: vokalen ä (s. 122)
ä  ä  ä + r  ä + rr
före en konsonant före två konsonanter   eller r+konsonant

lägenhet i stället konstnär frimärke
räka sälja pensionär härma
 tänder härifrån 
 sällan kära
 släpper
 hjälp
 präst
 sätt

Läsförståelse (s. 124)
 1. Han heter Cornelis.
 2. Han föddes i Nederländerna.
 3. Han var 13 år.
 4. Det är en berättelse med melodi som man sjunger med 
  eller utan instrument. 
 5. De handlar ofta om människor som har det svårt i 
  samhället.
 6. Brasilien, USA.
 7. Han dog 1987.
 8. svenska, nederländska
 9. trubadur, poet, skådespelare

13

Ordfläta (s 125)

Possessiva pronomen (s. 126)
A
 1. min
 2. din
 3. ditt
 4. mitt
 5. dina
 6. mina
 7. mitt
 8. Mina
 9. ditt
 10. Min ... din
 11. Mina
 12. min
 13. Mina ... min
 14. Mitt ... min ... min ... Min

B
1. hennes
2. hans
3. hennes
4. Hennes
5. Hans
6. hennes

C
vårt
våra ... våra
våra ... vår
Vår ... våra
Vårt ... vårt
våra ... Vår
vår ... Vår

D (s. 128)
er ... er/era
era/ert ... era
ert ... era
era

E
deras
deras ... Deras
deras ... Deras
deras
Deras

                                                                  v2

                            v2

man ... på 
fri-

märket 
på 

brevet

det kan 
man 

också 
skicka

K

i den 
lägger 
man 
brev

L

det 
sätter 
man på 
brev

I

e-mail
på

svenska
S

man
... ner
brevet T

brevet 
ligger i 
ett ....

R
lägger 
brevet 

på 
brev-
lådan

A

man ... 
adres-

sen
R

   P A  E T

 B R E V  Å D A N

   F R  M Ä R K E T

 E  - P O  T

    S  O P P A R

 K U V E  T

 P O S T  R

   S K  I V E R

               v1      v2

        v1                 v2                                         

  v1

                 v1        v2

                            v1

               v1                 v2                          v1

        v1

                                              v1                       v2

                                                   v1
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F
  en person två eller fler

1. Olle är deras son.  x
2. Kalle läser vår tidning.  x
3. Lena tittar i mina böcker. x
4. Jag kan deras telefonnummer.  x
5. Var bor deras mamma?  x
6. Lisa och Ari har mitt lexikon. x
7. Hans bilar är trasiga. x
8. Era pizzor smakar bra.  x

G
  en sak/person två eller fler

1. Kalle och Lars torkar mina bord.   x
2. En dagmamma tar hand om vårt barn. x
3. Våra barn går i skola i Rosengård.   x
4. Deras barn heter Per och Lotta.    x
5. Hans orm har rymt.  x
6. Mina nycklar är borta.    x
7. Vad kostar er lägenhet per månad? x
8. Dina problem är inte stora.    x

Genitiv (s. 129)
Förslag:

1. Sveriges kung
2. flickans klänning
3. lägenhetens kök
4. husets balkong
5. skolans lärare
6. rummets möbler
7. vårdcentralens personal

Känslouttryck med vad och vilken  (s. 129)
A
Förslag:

1. Vi kan inte åka på semester.  Vad tråkigt! 
2. Min syster har fått barn.  Vad roligt! 
3. Vi ska gå på fest på lördag.  Vad trevligt! 
4. Jag har köpt mjölk i dag.  Vad bra! /  
 Vad fint!
5. Titta ut! Usch det regnar!  Vad trist!
6. Vi tänker bjuda alla grannar på bröllopet.  Vad kul!
7. Jag kan tyvärr inte komma.  Vad synd!

B
1. Vilken
2. Vilken
3. Vilket
4. Vilket
5. Vilken
6. Vilket

14

Skriv och berätta (s. 130)
A och B 
Egna svar.

Satsadverb: nog – väl – ju
 1. väl
 2. nog
 3. ju
 4. väl ... väl
 5. ju
 6. väl

 7. väl
 8. ju
 9. nog
 10. väl
 11. nog
 12. ju
 13. nog
 14. ju
 15. väl
 16. väl
 17. ju
 18. Nog ... väl ... ju

Hur ofta? (s. 132)
Egna svar.

Ordkunskap: yrken (s. 133)
A
 1. En expedit
 2. En busschaufför 
 3. En bonde
 4. En farmaceut/apotekare
 5. En rörmokare/VVS-montör
 6. En svetsare
 7. En kock
 8. En programmerare/IT-tekniker
 9. En veterinär
 10. En lokalvårdare/städare

C
 1. en blomsterhandel
 2. pressbyrån
 3. en affär
 4. en bokhandel
 5. en teater
 6. ett apotek
 7. en restaurang
 8. ett varuhus
 9. en vårdcentral/sjukhus
10. en kyrka

Relativa pronomen: som (s. 134)
A
1. Åke har en dotter som heter Lovisa.
 som → dotter
2.  Fredrik har många kusiner som bor i Skåne.
 som → kusiner
3.  Daniel har en syster som har ett eget rum.
 som → syster
4.  Aicha har en trevlig man som arbetar på IKEA.
 som → man
5.  Vi har en ganska stor lägenhet som är trevlig.
 som → lägenhet
6.  Sverige har en stor sjö som heter Vänern.
 som → sjö
7. I går såg jag ett tv-program som hette På spåret.
 som → tv-program
8. I december får några forskare ett svenskt pris som heter 
 Nobelpriset.
 som → pris
9. Min dotters klasskompis har en läsplatta som kostade 
 mycket pengar.
 som → läsplatta



15

Facit till Svenska steg för steg 1 övningsbok                                            © 2013 Författarna och Folkuniversitetets förlag

Distribueras som pdf

B
1. Min morbror som bor i USA heter Karl.
2. I går fick vi besök av några släktingar som bor i Örebro.
3. Vad kostar den nya mobilen som du helst vill ha?
4. Den nya datorn som familjen köpte förra månaden är 
 mycket bra.
5.  Björn bor i ett radhus som ligger i Bagarmossen.
6. Tänker du ringa och bjuda din bästa vän som heter 
 Banar Hassan?

Ordföljd efter tid och plats (s. 136)
Egna svar.

Läsförståelse (s. 137)
1. 1275
2. 1332
3. 1360
4. 1370
5. 1394
6. 5000
7. 1600
8. 280
Summan: 21

15
Ordkunskap (s. 138)
Förr
förvärvsarbetar
deltid
barn
avdrag
veckors
karensdag ... läkarintyg
anmäler
sjukpenning
under
Försäkringskassan
30
procent / %

  


