Grundläggande nivå: A1/A2
Gemensam europeisk referensram för språk

I den här delen av boken presenteras vardagliga uttryck och
grundläggande fraser. Övningarna handlar om siffror och
familj, veckan, månader och årstider, vad du gör, inköp,
väder och naturen. Du kommer att få presentera dig och
lära dig att ställa frågor om dig själv och andra. Du kommer
också att få öva på att samtala på ett enkelt sätt.

Grammatik:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Substantiv: singular och plural
Verb: presens
Subjekt, verb och objekt
Personliga pronomen
Possessiva pronomen
Frågor
Prepositioner för plats
Adjektiv: kongruensböjning
Ordföljd
Huvudsatser
Verb: preteritum
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Presentation
Vad heter du?

Jag heter Samir.

Jag heter Sofia.

Jag heter Sara Mahmoud.

Jag heter Feysal Ismail.

Jag heter Sara i förnamn.

Jag heter Feysal i förnamn.

Jag heter Mahmoud i efternamn.

Jag heter Ismail i efternamn.

Vad heter du?
Jag heter
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Land och språk
Vad talar man för språk i länderna?

Land

Språk

Afghanistan

dari, pashto

Albanien

albanska

Bosnien

bosniska, kroatiska, serbiska

England

engelska

Eritrea

tigrinska

Irak

arabiska

Iran

persiska

Ryssland

ryska

Somalia

somaliska

Sverige

svenska

Syrien

arabiska

Turkiet

turkiska

Ukraina

ukrainska
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Varifrån kommer du?
Feysal:

Hej! Jag heter Feysal. Vad heter du?

Samir:

Samir.

Feysal:

Varifrån kommer du?

Samir:

Från Bosnien. Och du?

Feysal:

Jag kommer från Somalia.
Vad talar du för språk?

Samir:

Jag talar bosniska, engelska och
svenska. Vad talar du för språk?

Feysal:

Jag talar somaliska, arabiska och lite svenska.

Skriv om personerna. Använd informationen i dialogen.

Namn: ______________

Namn: ______________

Land: ______________

Land: ______________

Språk: ______________

Språk: ______________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Jag och du
Jag heter Dania.
Jag kommer från Syrien.
Jag bor i Malmö.
Jag talar arabiska.

Jag heter Abdi.
Jag kommer från Somalia.
Jag bor i Lund.
Jag talar somaliska.

Fråga och svara varandra:
Vad heter du?

Jag heter …

Varifrån kommer du?

Jag kommer från…

Var bor du?

Jag bor i …

Vad talar du för språk?

Jag talar …

Skriv om dig själv:
Vad heter du?

Jag heter

Varifrån kommer du?

Jag kommer från

Var bor du?

Jag bor i

Vad talar du för språk?

Jag talar
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Läs dialogen:
Dania:
Dania:

Hej! Jag heter Dania. Vad heter du?

Abdi:
Abdi:

Hej! Jag heter Abdi.

Dania:
Dania:

Varifrån kommer du?

Abdi:
Abdi:

Från Somalia. Och du?

Dania:
Dania:

Jag kommer från Syrien. Var bor du?

Abdi
Abdi:

I Lund. Och du, var bor du?

Dania:
Dania:

Jag bor i Malmö.

Titta på bilderna. Skriv han, hon eller de:
Vad heter ______ ?
______ heter Sofia.

Varifrån kommer ______ ?
______ kommer från Somalia.

Var bor ______ ?
______ bor i Hässleholm.

Vad talar ______ för språk?
______ talar tigrinska.
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Att presentera sig

Jag heter Marie. Jag kommer
från Sverige. Jag bor i Lund.
Jag jobbar som lärare. Mina
intressen är matlagning och
böcker.

Jag heter Afzal. Jag kommer
från Afghanistan. Jag bor i
Stockholm. Jag läser svenska.
Mina intressen är fotboll och
musik.

Läs dialogen:
Afzal:
Afzal:

Hej! Jag heter Afzal. Vad heter du?

Marie:

Hej! Jag heter Marie. Varifrån kommer du?

Afzal:
Afzal:

Från Afghanistan. Vad gör du?

Marie:

Jag jobbar som lärare. Vad gör du själv?

Afzal:
Afzal:

Jag läser svenska.

Skriv rätt ord:
Jag heter Afzal. Jag ______________ från Afghanistan. Jag
______________ i Stockholm. Jag ______________ pashto. Jag
______________ svenska. Mina ______________ är fotboll och musik.
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Om dig
Jag heter
Jag kommer från
Jag bor i
Jag talar
Jag läser
Mina intressen är
Jag är

år.

Jag älskar
(sport, min familj, choklad…).

Skriv om personerna:
Han heter Samir.
Han kommer från
Sarajevo. Han talar
bosniska och
svenska. Han bor i
Hässleholm.

_____________________

______________________________

_____________________

______________________________

_____________________

______________________________

_____________________

______________________________

_____________________

_____________________________

____________________-

______________________________
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Dialog och fraser
När man träffas

Skriv fraserna på svenska:

Hej!

____________

Tjena!

Hallå!

____________

God morgon! ______________

Gg
Hej! Johan.

Hej då!

Hallå!

Hej!

När man går
____________

______________

Tjena!

Skriv fraserna på svenska:
Ha det så bra!

___________________

Vi hörs! ____________

Ta hand om dig! __________________

Vi ses!

Trevlig helg!

____________

Ha det bra! __________

__________________

Trevligt att träffas! ________________

Ja, det gör vi. Ha
det så bra!

-

Hej då! Vi hörs!
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Hej!
Hej! Hur är det?
Det är bra. Och du?
Bara fint.
Ha det så bra! Vi ses!
Ja, hej då! Trevlig helg!

Fråga hur någon mår

Skriv fraserna på svenska:

Hur mår du? __________

Hur är det med dig? ______________

Hur är det?

Hur är läget?

__________

Olika svar
Bra, tack.

______________

Skriv fraserna på svenska:
____________

Tack, ganska bra. ________________

Det är bra. ____________

Det är bra med mig. _______________

Det är fint. ____________

Det är inte så bra. _________________

Hej! Hur är det?

Det är bra, tack.
Hur är det med
dig?

Tack!

Varsågod!

Artighetsfraser

Skriv fraserna på svenska:

Varsågod

____________

Välkommen

________________

Tack

____________

God kväll

________________

Ursäkta

____________

God natt

________________

Förlåt

____________

Tack detsamma ________________
32

Beställa mat och dryck

Skriv fraserna på svenska:

_____________

Jag skulle vilja ha … ______________

Kan jag få … tack. ____________

En kopp kaffe, tack. _____________

Har ni …?

Kan jag få en
kopp kaffe,
tack.

Javisst!

- Jag skulle vilja ha
en kopp te.
- Javisst! Något
annat?
- Ja, en bulle också.
- Varsågod!
- Tack!

Att avsluta ett samtal. Skriv:
- Vi ses på lördag!
- Ja, välkommen då!
-

Vad säger de? Skriv:
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På café

Jag skulle vilja ha en
baguette.

Javisst! Något
annat?

Kan jag få en kopp
kaffe, tack.

Var det bra så?

En sallad, tack.

Varsågod! Det
blir 80 kr.

Ursäkta, är det
ledigt här?

Javisst.

Den är där borta till
vänster.

Ursäkta, var är
toaletten?
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Be om information
Fraser

Skriv fraserna på svenska:

Var finns … ?
Ursäkta, jag undrar …
Ursäkta, var ligger … ?
Ursäkta, kan du hjälpa mig?
Tack för hjälpen!
Kan du upprepa?
Jag talar inte svenska så bra.
Jag förstår inte.

Ursäkta, jag undrar
hur länge posten
har öppet?

Till klockan 19.

Ursäkta, var finns
närmaste affär?

Där borta
bredvid caféet.

Ursäkta, kan du hjälpa
mig? Jag vill köpa en
biljett till Köpenhamn.

Javisst! Jag ska
visa dig.
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Siffror
0

noll

1 ett

2 två

3 tre

4 fyra

6 sex

7 sju

8 åtta

9 nio

10 tio

11 elva

12 tolv

13 tretton

14 fjorton

15 femton

16 sexton

17 sjutton

18 arton

19 nitton

20 tjugo

21 tjugoett

30 trettio

100 (ett) hundra

40 fyrtio

150 etthundrafemtio

50 femtio

200 två hundra

60 sextio

1000 (ett) tusen

70 sjuttio

10 000 tio tusen

80 åttio
90 nittio
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5 fem

Läs orden - skriv med siffror 1-20:
tre

______

åtta

______

sju

______

nio

elva

______

fem

______

två

______

fjorton ______

fyra

______

femton _____

tio

______

sex

ett

nitton ______

sjutton ______

______

______

______

arton ______

Para ihop. Dra streck:
sex

15

femton

6

elva

3

tre

17

nio

9

sjutton

11

Vad har du för telefonnummer? Skriv med siffror:
1. två fem åtta sex tre nio
2. fjorton trettiotvå sjuttioett
3. noll sju noll tre femton fyrtiotvå sextiosju
4. noll sju tre nitton åttiosex trettiofyra
5. noll sju fem tre femtiosju tjugotre tolv

Läs siffrorna - skriv med bokstäver:
28

347

64

519
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Hur gammal är du?

Jag är 34 år.

Jag är 57 år.

Jag är 4 år.

Läs dialogerna:
- Hur gammal är du?
- Jag är 46 år. Hur gammal är du?
- Jag är 11 år.

- Vad har du för mobilnummer?
- 0703-426258. Och du?
- 0703-819906.

- Vad har du för postnummer?
- 227 32.

Fråga och svara varandra. Skriv om dig:
Hur gammal är du?

Jag är

Vad har du för mobilnummer?

Jag har

Vad har du för postnummer?

Jag har
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Vad kostar det?
En krona = 1 kr.
- Vad kostar en kopp kaffe?
- En kopp kaffe kostar 30 kr.

Fråga och svara varandra. Skriv:
Vad kostar …?

En mobil: ______ kr.

En tröja: ______ kr. En bil: _________ kr.

En lunch: ______ kr.

En väska: ______ kr. Ett par skor: ______ kr.

Längd och vikt
Hur lång är
Dania/Adnan?

1,63 m

1,86 m

Hur mycket väger
Dania/Adnan?

54,2 kg

79,4 kg
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Nya ord och fraser
Till det här kapitlet kan du träna grammatik om substantiv på sidorna 219-224.

en anteckningsbok

en pärm

ett papper

en penna

ett suddgummi

en klocka

en mobil

en handväska

en plånbok

en spegel, en necessär

en nyckel

en kam
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en resväska

flera bankkort

en hårborste

en frukost

en lunch

en gaffel, en middag

ett bord, en stol

en boll

en tallrik, en sked, ett glas

ett klassrum

en lärare

en tavla, en elev

en pojke

en man, en tavla

en flicka

en familj
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en kvinna, ett äpple

ett hus, en gata

Substantiv är ord för saker, människor och djur.

singular

plural

en penna

två pennor
or

en pärm

två pärmar
ar

en mobil

två mobiler
er

ett äpple

två äpplen
n

ett hus

två hus

Den, det ,de

Halima har en bok.

Dalia har ett äpple.

Dalia har många koppar.

Den är öppen.

Det är rött.

De är fina.
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Kan jag få … ? Läs dialogerna:
- Kan jag få ett äpple?
- Varsågod!
- Tack!
- Kan jag få låna en penna?
- Javisst!
- Tack!
- Kan du ge mig ett papper?
- Javisst!
- Tack!

Du behöver saker. Skriv frågor som i dialogerna:
___________________________
- Varsågod!
___________________________
ett glas vatten

___________________________
- Javisst!
___________________________
_
en sax

___________________________
- Javisst!
___________________________
en skål
43

Vad gör de?

Till det här kapitlet kan du träna grammatik om
ordföljd på sidorna 196-199.

Hon går.

Han springer.

De lagar mat.

Hon dricker.

Han skriver.

Hon läser.

De tittar på tv.

Hon duschar.

Hon lyssnar på musik.

Hon handlar.
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De sitter.

Hon äter.

Hon pratar i telefon.

Han tränar.

De leker.

De skrattar.

Han gråter.

Hon sover.

Hon städar.

Han stryker.

Han tvättar.

Hon diskar.

Han kör bil.

De cyklar.
Han väntar på bussen.

De åker buss.

Skriv verb:
Abdi ____________ kläder.

Faisa ____________ buss.

Anna ____________ frukost.

Adnan ____________ bil.

Samir ____________ en bok.

Bertil ____________ mat.

Maria ____________ ett mejl.

Dania ____________ te.

Feysal ____________ på musik.

Erik ____________ på tv.
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Fråga och svara varandra. Skriv svaren:
Vad gör han?
Han

Vad gör de?
De

Vad gör de?
De

Vad gör de?
De

Vad gör de?
De
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Familj
Till detta kapitel kan du träna grammatik om pronomen på sidorna 183-188.

mamma

föräldrar

pappa
dotter

barn

son
syster

syskon

bror

Släktingar

Nästan alla ord är en-ord. Undantag: ett barnbarn, ett ex

mormor morfar

moster

farmor

farfar
faster

mamma

pappa
farbror

morbror

kusiner

kusiner

Fler ord för familjemedlemmar:
fru

pojkvän

svärmor

man

svägerska svärfar

flickvän

svåger

svärson

särbo

barnbarn

singel

svärdotter sambo
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ex

ogift

gift

omgift

änkeman

styvfar

förlovad

skild

änka

styvmor

styvdotter

styvson

Familjemedlemmar. Fyll i pratbubblorna:

Jag heter Marie.
jag Min man
Jag är gift.
heter Lars.

Jag heter Dania. Jag
har en bror. Han
heter Yusef.

Jag heter Feysal.
___________________
__________________

________________
___

Jag heter Erik.
_________________
_________________
_________________
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Läs dialogerna:
- Hej! Jag heter Feysal. Vad heter du?
- Hej! Jag heter Dalia. Varifrån kommer du?
- Från Somalia. Och du?
- Jag kommer från Syrien. Har du familj?
- Ja, jag är gift med Faisa. Är du gift?
- Ja, jag är också gift. Min man heter Yusef.
- Har ni barn?
- Ja, vi har två barn.

- Hej! Jag heter Samir. Vad heter du?
- Hej! Jag heter Fatima. Varifrån kommer du?
- Från Bosnien. Har du familj?
- Nej, jag är ensam här i Sverige. Och du?
- Jag är skild. Mina föräldrar bor kvar i Bosnien.
- Har du barn?
- Nej, jag har inga barn.
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Min familj. Stryk under pronomen:
Jag heter
heter Hawa.
Dalia. Jag
Jagärärgift.
gift.Min
Min
man heter Yusuf.
Yusef. Vi har två barn.
Vår dotter heter
heterSara.
Sara.Hon
Honärär4 år.
fyra
år. Vår
son
heter Gabriel.
Vår son
heter
Gabriel.
Han är 8 år.
Han är åtta år.
Jag heter Samir. Jag är ensam
här i Sverige. Jag är skild. Mina
föräldrar är kvar i Bosnien. Min
bror bor i Tyskland. Jag träffar
honom varje år.
Jag heter Almaz. Jag har en stor
familj. Min mamma heter Hanna.
Min pappa heter Yonas. Jag har en
syster. Hon heter Salina och är 5 år.
Jag leker med henne. Min farmor
och farfar bor också i Sverige. Jag
träffar dem varje vecka.

Det här är familjen Spahič.
Vad säger Aida om sin familj?
Jag heter Aida.
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Var bor du?
Jag bor i en stor stad. Jag
och min familj bor i en
lägenhet. Den har tre rum.

Jag bor i en liten stad. Jag
bor ensam. Jag hyr ett
rum i ett hus. Jag har egna
möbler.

Jag bor i en by. Jag och
min familj bor i ett hus.
Det är stort och har fem
rum. Vi har också en
trädgård.

Brev och adress

frimärke

brev
kuvert

förnamn

efternamn

Erik Johansson
Björkvägen 12
227 32 Malmö

gatuadress
postnummer

husnummer

postort
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Min bostad

ett kök

ett sovrum

ett vardagsrum

ett badrum
en etta = ett rum + kök
en tvåa = två rum + kök
en trea = tre rum + kök

en möbel, flera möbler
Läs texten om Erik.
Svara på frågorna:

Var bor Erik?
Erik bor i Malmö. Hans
adress är Björkvägen 12.
Lägenheten är en trea. Den
har ett kök, ett sovrum, ett
badrum och ett vardagsrum.

Var bor Erik?
Hur bor Erik?

Skriv:
Var bor Erik?
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Hur bor du? Sätt kryss för det som stämmer för dig:
___ Jag bor i en stor stad.

___ Jag bor i ett rum.

___ Jag bor i en liten stad.

___ Jag bor i en lägenhet.

___ Jag bor i en by.

___ Jag bor i ett hus.

Fråga och svara varandra:
Var bor du?
Vad är din adress?
Hur bor du?

Skriv om din bostad:
Jag bor

______________________
Fyll i en blankett om dig själv:
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
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Klockan

Klockan är ett.

Fem över ett.

Tio över ett.

Kvart över ett.

Tjugo över ett.

Fem i halv två.

Halv två.

Fem över halv två.

Tjugo i två.

Kvart i två.

Tio i två.

Fem i två.
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Tid visas i timmar, minuter och sekunder.
En timme = 60 minuter
En halvtimme = 30 minuter
En kvart = 15 minuter
En minut = 60 sekunder

Vad är klockan?
Klockan är

Digitala klockslag
10.00

tio
tio noll noll

10.25

fem i halv elva
tio och tjugofem

10.05

fem över tio
tio noll fem

10.30

halv elva
elva och trettio

10.15

kvart över tio
tio och femton

10.35

fem över halv elva
tio och trettiofem

Fyll i de digitala klockslagen:
15.00

tre
femton noll noll

______ halv fyra
femton och trettio

______ tio över tre
femton och tio

______ kvart i fyra
femton och fyrtiofem

______ tjugo över tre
femton och tjugo

______ fem i fyra
femton och femtiofem
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Dygnet och klockan
Klockan 24 - klockan 4. Det är natt.
Klockan 4 - klockan 9. Det är morgon.
Klockan 9 - klockan 12. Det är förmiddag.
Klockan 12 - klockan 18. Det är eftermiddag.
Klockan 18 - klockan 24. Det är kväll.
Klockan 24. Det är midnatt.

Skriv tiden med siffror:

Skriv tiden med bokstäver:

______ Kvart över nio på morgonen

20.40

______ Tio i fyra på eftermiddagen

06.05

______ Fem i halv två på natten

18.55

______ Kvart i tio på kvällen

03.10

______ Tjugo över ett på dagen

10.15

______ Halv elva på förmiddagen

14.30

Skriv tiden med siffror:
När börjar du jobba?

Klockan åtta.

När öppnar affären?

Klockan tio.

Vilken tid ska du till läkaren?

Halv elva.

När åker du till Linköping?

Tio över två.

När kommer du hem från arbetet?

Halv sex.

När stänger vårdcentralen?

Klockan fem.
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Läs dialogerna:
- När är maten klar?
- Snart.
- När ska vi äta?
- Om tjugo minuter.

- När börjar du skolan?
- Halv nio.
- När har du tvättid?
- Klockan tolv.
- Hur länge har du tvättid?
- Tre timmar.

- På måndag har jag tid hos läkaren.
- Hur dags?
- Klockan elva.
- Har du tid att fika?
- Ja, i eftermiddag.
- Hur dags?

- Hur länge har du tid att fika?
- En halvtimme.
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Veckan och månader
Veckans dagar
måndag
tisdag
vardagar

onsdag
torsdag
fredag

helg

lördag

veckoslut

söndag

Skriv veckans dagar i rätt ordning. Börja med måndag:
1. _______________ 2. _______________ 3. _______________
4. _______________ 5. _______________ 6. _______________
7. _______________
En

har sju

.

Vilka veckodagar är det helg?
_______________________

Fråga och svara varandra:

Skriv:

Vad är det för dag idag?

Vad är det för dag idag?

Idag är det …
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Månader och årstider
Vi har fyra årstider och tolv månader:
•DECEMBER
•JANUARI
•FEBRUARI

•SEPTEMBER
•OKTOBER
•NOVEMBER

HÖST

VINTER

SOMMAR

VÅR
•MARS
•APRIL
•MAJ

•JUNI
•JULI
•AUGUSTI

Årstiderna

1. januari

Månaderna i
2. ______________
nummerordning.
3. ______________
Skriv
klart:
4. ______________
1. januari
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
7. _______________
8. _______________
9. _______________
10. _______________
11. _______________
12. _______________

vinter

vår

sommar

höst
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Skriv:
Den första månaden heter:
Efter juli kommer:
Före april kommer:
Den sista månaden heter:

Fråga och svara varandra. Skriv:
Vilken månad fyller du år?
Vilken månad är det nu?
Vilken årstid är det nu?

Vilken årstid är bäst? Skriv personens namn under rätt bild:

Mustafa:
Mustafa Jag gillar att
sola och bada i havet.
Så sommaren är bäst.

________________

Dania: Hösten är
Sofia: Jag gillar våren. Dania:
Maria: Jag älskar
vintern och att åka
Då växer det upp nya bäst. Min kurs i
matlagning
börjar
då.
grönsaker.
skidor i snön!

______________

______________
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______________

Tidsuttryck
i förrgår

igår

idag

imorgon

i lördags
förra veckan

i övermorgon
på lördag

denna veckan

i april

nästa vecka

i april

Exempel:
Idag är jag i skolan. Imorgon är jag ledig.
I måndags var jag på banken. På fredag ska jag gå till posten.
I förra veckan var jag på biblioteket. Nästa vecka ska jag gå till läkaren.

Skriv veckodag och tidsuttryck:
Det är

idag.

Det är

imorgon.

Det är

i övermorgon

Det var

i går.

Det var

i förrgår.

I tisdags var jag på biblioteket.

ska jag gå till posten.

I förra veckan var jag hemma.

ska jag gå till skolan.

I maj kom jag till Sverige.

ska jag flytta.
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Läs dialogerna:
- När ska du träffa din vän?
- I övermorgon.

- När börjar skolan?
- I augusti.

- När ska du gå till biblioteket?
- På torsdag.

- När ska du gå till posten?
- Nästa vecka.

- När var du hos läkaren?
- I förra veckan.

- När var du på gymmet?
- I tisdags.

- När läste du svenska?
- Igår.

- När kom du till Sverige?
- I februari.

- När var du på banken?
- I förrgår.

- Hur ofta träffar du din bror?
- Varannan vecka.

Skriv svar:
1. När ska du träffa din vän?
2. När ska du handla mat?
3. När ska du tvätta?

6. När var du på apoteket?

4. När ska du gå till skolan?

7. När träffade du din vän?

5. När var du på posten?

8. När flyttade du?
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Ordningstal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
elfte
tolfte
trettonde
fjortonde
femtonde
sextonde
sjuttonde
artonde
nittonde
tjugonde
tjugoförsta

30 trettionde
40 fyrtionde
50 femtionde

Den första maj är helgdag.
Jag kom på tredje plats.
Han bor på femte våningen.

Han har nionde plats i kön.
Maria fyller år den elfte mars.

Jag jobbar den fjortonde juni.

Den artonde får vi pension.

Idag är det den tjugoförsta juli.
Den trettionde april firar vi Valborg.
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Skriv siffran inom parentes som ordningstal med bokstäver:
Juli är den (7)

månaden.

December är den (12)

månaden.

Mars är den (3)

månaden.

Den (28)

är sista dagen i februari.

Torsdag är den (4)

dagen i veckan.

Måndag är den (1)

dagen i veckan.

Söndag är den (2)

dagen i helgen.

Den (24)

december är det julafton.

Den (31)

december är det nyårsafton.

Den (6)

juni är Sveriges nationaldag.

Jag bor på (11)

våningen i huset.

Detta är min (10)

dag i skolan.

Jag kom på (42)

plats i tävlingen.

Den (25)

varje månad får vi lön.
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Datum
3/9 2018 = den 3 september 2018 = 180903
Läs: den tredje september tjugohundraarton

Läs dialogen:
- När börjar skolan?
- Den 3 september
- Vad är det för datum idag?
- Den 20 augusti.
- Då börjar skolan om två veckor.

Skriv datum:

Skriv årtal:

den fjärde augusti =

4/8

nittonhundrasextio =

1960

den tolfte januari =

_____

nittonhundraåttiofem =

_____

tjugohundranio =

_____

den tjugofemte juli = _____

Vilket datum är det idag?
Idag är det _______________

När är du född?
Mitt personnummer är 810621-2342
Jag är född den tjugoförsta juni nittonhundraåttioett.
Fråga och svara varandra:
När är du född?

Jag är född den …
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En vecka

När gör Maria det här? Skriv rätt datum under bilderna:

_______________

______________

_______________

Titta i Marias kalender. Svara på frågorna:
1. Vad är det för veckodag den 6/11?
2. Vad ska Maria göra på onsdagen?
3. När ska Maria lämna på dagis?
4. Vad ska Maria göra den 10/11?
5. Vilket datum ska Maria ha möte med chefen?
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Frågor

Till det här kapitlet kan du träna grammatik om frågor på sidorna
211-217.

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

Till vilken bild kan du fråga och svara så här? Skriv rätt siffra:
____Vad köper du?

____Vad läser du?

____Vad skriver du?

____Vem pratar du med?

____Vad lagar du för mat?

____När ska du träna?

____Vad lyssnar du på?

____Vart ska du gå?

Skriv verb i svaren på frågorna:

____Varför sitter ni i soffan?

Jag __________ ett mejl.

Jag __________ middag.

Jag __________ svenska.

Jag __________ kläder.

Jag __________ på musik.

Jag __________ till jobbet.

Jag __________ med en kompis.

Vi ___________ på tv.
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Läs dialogerna:
- Vad gör du?

- Vad dricker du?

- Jag städar.

- Te med socker.

- Vad gör ni?

- Vem pratar du med?

- Vi lagar middag. Vi får gäster.

- Min bror.

- Hej, vad gör du?
- Jag skriver ett mejl till min familj.
- Vad läser du?
- Jag läser svenska. Vad gör du?
- Jag lyssnar på musik.
- Hej! Det var längesen. Vad gör ni?
- Hej! Vi handlar kläder. Vad gör du själv?
- Jag ska fika med en kompis.
- Vad trevligt. Vi ses!

Vad ser du på bilderna?
Skriv fem frågor:
1._______________________________
2._______________________________
3. ______________________________
4.
5.
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Handla
Till det här kapitlet kan du träna grammatik om prepositioner på sidorna 277-279.

Kund:

Expedit:

Har ni … ?

Ja, det har vi.
Vi har tyvärr inte det.
Jag skulle vilja ha … Vilken sort vill du ha?
Hur mycket vill du ha?
Något annat?
Är det bra så?
Ursäkta, var finns …? Det finns här borta.
Vad kostar … ?
Den kostar …
Vad blir det?
Det blir … kr.

Mycket och många. Skriv rätt ord:

mycket kaffe

många koppar

1. Jag ska handla ____________ mat i affären.
2. Jag ska köpa ____________ citroner.
3. Jag behöver ____________ mjölk till pannkakorna.
4. Hur ____________ kostar tomaterna?
5. Jag har ____________ vänner. Jag ska bjuda dem på middag.
6. Feysal jobbar ____________. Han talar ____________ språk.
7. Feysal läser ____________. Han har ____________ böcker.
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Köpa saker
- Fyra frimärken, tack.
- Javisst! Något
annat?

Läs dialogerna:

- Har ni frimärken?
- Ja, det har vi.
- Jag skulle vilja ha
värktabletter.
- vilken sort vill du
ha?
- Har ni kuvert?
- Nej, vi har tyvärr
inte det.

- Vad kostar
oliverna?
- De kostar 19 kr
per hekto.

- Var finns mjölken?
- Längst in bredvid
osten.

- Ursäkta, var finns
riset?
- Det finns där
borta på hyllan.
- Vad blir det?
- Det blir 128 kr.

Titta på kvittot. Skriv svar:

Mataffären
Stora Södergatan 8, Lund
Tel: 046 - 15 93 73

1. Vad kostar bröd?

…………………………………………………………

bröd

27, 00

ägg

16, 00

mjölk

12, 00

ris

23, 00

summa:

78, 00

2. Vad kostar ris?
3. Vad kostar ägg?
4. Hur mycket betalar Dania?
________________________
5. Var ligger mataffären?
________________________

………………………………………………………

datum: 2018 - 09 - 16
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6. Vilket datum handlar Dania?
________________________
_______________________

Kläder och accessoarer
Till detta kapitel kan du träna grammatik om adjektiv på sidorna 231-237.

Skriv orden under rätt bild:
ett par byxor en t-shirt flera klänningar en blus en kjol ett skärp
ett par skor en jacka flera skjortor en tröja
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ett par strumpor

________

________

________

__________________

Skriv orden under rätt bild:
ett par sandaler flera par strumpbyxor en ryggsäck ett par glasögon
en hijab

en mössa ett par solglasögon ett par sneakers

en hatt

ett par vantar ett par stövlar
72

en keps

en sjal

Färger

röd

orange

gul

grön

lila

blå

rosa

beige

brun

svart

rutig

randig

vit

grå

Mönster

enfärgad

mönstrad

prickig

blommig
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I klädaffären

Jag skulle vilja
prova den här.

Vill du ha hjälp?

Nej, jag behöver en
storlek större.

Passar den?

Vad har du för
storlek?

Medium.

Vi har en annan
modell i rött.

Jag provar gärna
den också.

Är det bytesrätt
och öppet köp?

Det är bytesrätt
och öppet köp i 30
dagar.
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Handla skor och kläder
- Vill du ha hjälp?
- Nej tack, jag tittar bara.
- Jag skulle vilja prova de här.

Öppettider
Gallerian köpcentrum

- Javisst! Det går bra.

Vardagar 10.00 - 20. 00
Lördagar 10.00 - 17.00
Söndagar 11.00 - 16.00

- Finns den här i en storlek större?
- Jag ska se efter.

Svara på frågorna:

- Jag behöver en storlek mindre.
- Okej. Jag ska hämta det.
- Finns den här i någon annan färg?

1. När öppnar Gallerian
köpcentrum på söndagar?
_______________________

- Ja, den finns i blått och grönt också.

2. När öppnar de på tisdagar?
_______________________

- Krymper den här efter tvätt?

3. När stänger de på vardagar?
_______________________

- Ja, den kan krympa lite.
- Töjer sig den här efter användning?
- Nej, den ska hålla formen bra.

4. Hur många dagar i veckan är
det öppet?
_______________________
5. När har de öppet på
lördagar?
_______________________

- Jag vill lämna tillbaka de här.
- Då behöver jag ditt kvitto.

6. Hur många timmar har de
öppet på söndagar?
_______________________

- Jag skulle vilja byta de här.
- Har du kvittot med dig?
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Idag och igår
Till det här kapitlet kan du träna grammatik om ordföljd på sidorna 200-204,
konjunktioner på sidorna 205-206 och verb på sidorna 246-250.

En vanlig dag. Läs texten och stryk under verben:
Det är söndag. Klockan är sex. Familjen är hemma.
Yusef är i köket och lagar mat. Dalia stryker kläder.
Sara sitter och läser en bok.
Gabriel spelar fotboll utanför huset.
De äter middag klockan halv sju.
Sedan dricker Yusef och Dalia kaffe.
På kvällen tittar de på TV med barnen.
Gabriel och Sara lägger sig tidigt.

Fråga och svara varandra:
Vad gör du en vanlig dag?
Jag …

Skriv om din dag:
Vad gör du på morgonen?
Vad gör du på dagen?
Vad gör du på kvällen?

Skriv fem meningar med tid eller plats:
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En stressig dag. Stryk under verben i texten:
Det är morgon. Yusef ligger och sover.
Klockan halv åtta går han upp. Han är trött.
Han tar fram bröd, ost, smör och juice.
Sedan vaknar barnen. Alla äter frukost.
Klockan halv nio går Dalia och barnen.
Yusef springer till bussen och åker till
biblioteket. Han läser svenska hela dagen.
Klockan fyra går han till dagis och hämtar
Sara. Hon gråter och vill inte gå hem.
Yusef är stressad. De går till affären och
köper kaffe, ris och grönsaker. Sara bråkar.
Efter maten leker barnen. Yusef diskar och
tvättar. På kvällen somnar han framför tv:n.

Svara på frågorna:

Fråga och svara varandra:

1. När går Yusef upp?

1. När vaknar du på morgonen?
2. Vad äter du till frukost?

2. Vad äter han till frukost?

3. Hur kommer du till skolan?
4. Var handlar du mat?

3. Vad gör Yusef på eftermiddagen?

5. Vad gör du på kvällen?
6. När är du stressad?

4. Varför är han stressad?

7. Vad gör du då?
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Vad gjorde de igår? Stryk under verben i texten:
Marie vaknade
klockan sju. Hon
var ensam hemma
för hennes man var
i Göteborg. Marie
gick upp och
duschade. Klockan åtta cyklade hon
till jobbet. Hon åt lunch ute på stan.
Efter jobbet träffade hon en vän. De
gick till ett café och fikade. På
kvällen ringde hon till sin man och
läste en bok i sängen.

Feysal gick upp
klockan åtta igår.
Han åt frukost och
AZSX2211
diskade. Sedan
packade han. Han
lade flera tröjor och
byxor i resväskan och sedan var han
klar. Feysal åkte buss till stationen och
tog tåget till Stockholm. Där träffade
han en kompis. De tittade på slottet,
gick på bio, dansade och hade en
trevlig helg tillsammans.

Konjunktionen och:
Marie gick upp. Hon duschade. = Marie gick upp och duschade.
Feysal åkte buss till stationen. Han tog tåget till Stockholm. = Feysal
åkte buss till stationen och tog tåget till Stockholm.

Svara på frågorna:
1. Varför var Marie ensam hemma igår?
2. Vad gjorde hon på eftermiddagen?
3. Vad gjorde hon på kvällen?
4. Vad gjorde Feysal igår på morgonen?
5. Vad gjorde Feysal i Stockholm?
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Läs meningarna. Skriv dem i rätt ordning:
Han kommer hem kl. 19.00.

Efter jobbet tränar han.

Feysal vaknar kl. 07.30.

På kvällen tvättar han och tittar på tv.

Klockan 12.30 äter han lunch med sina arbetskamrater.

Han äter frukost och åker till jobbet.

Skriv meningarna i preteritum:

79

Vad gjorde du igår?
Fråga och svara varandra:
Vad gjorde du igår på morgonen?
Vad gjorde du igår på dagen?
Vad gjorde du igår på kvällen?

Skriv om din dag igår:
Vad gjorde du igår?

Ringa in verb i preteritum:

var
rak

katt

lång

blöt

åt
säng

smal
badade

upp

frysa
snygg

sov

boll
ropa

hoppade

grävde

går

åkte
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måne

Berätta en historia om bilden.
Ta hjälp av orden eller välj egna. Skriv din berättelse:
namn

veckodag
kläder

gifter sig

letar

fest

provar

Berätta för varandra:
Vad gör de?
Vad säger de?
Vad har de på sig?

Vad gör de?
Vad pratar de om?
Vad har de på sig?
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familj

passar

handlar

färg kostar

skor

Väder
Vad är det för väder idag?

Det är vackert väder!
Det är fint väder!

Solen skiner.
Det är strålande solsken.

Det är dåligt väder!
Det regnar.
Det duggregnar.

Det småregnar.
Det ösregnar.
Det spöregnar.

Det kommer ett skyfall.
Det är ett riktigt busväder.
Det är ett riktigt oväder.

Det är lätta moln.

Ett moln.
Flera moln.

Molnighet

Det är klart väder.
Det är klarblå himmel.
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Det är halvklart väder. Det är uppklarnande väder.

Det är mulet väder.

Det är molnigt väder.

Det är gråmulet väder.

Annat väder och oväder

Det snöar.
Det är minusgrader.

Det blåser.
Det fläktar.

Det är snö på marken. Det är rimfrost på träden.

Det stormar.
Det är full storm.
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Det blåser full orkan.
En höststorm.
Bild: Göteborgsposten wikicommons

Det haglar.
Det kommer en
hagelskur.

Det är dimma.
Det är dimmigt
väder.

Det åskar. Åskan går.
Det blixtrar. Det mullrar.
Ett åskväder. En blixt.

Vilka ord passar in på beskrivningen av vädret? Para
ihop meningarna med rätt uttryck:
Det är vinter och 15 minusgrader. Det är …

varmt

Det är vinter och 6 plusgrader. Det är …

kallt

Det är sommar och 25 plusgrader. Det är …

slaskigt

Det är sommar och 14 plusgrader. Det är …

milt

Det är vår. Snön smälter. Det är …

kyligt

Det är höst. Det stormar. Det är …

regnigt

Det är fint väder. Det är …

kvavt

Det är dåligt väder. Det är …

blåsigt

Det är molnigt väder. Det är …

soligt

Det är varmt och tryckande väder. Det är …

mulet

Fråga och svara varandra:
Vad är det för väder idag?

Vilka månader är det sommar?

Vilket väder var det i förra veckan?

Hur är vintern? Hur är hösten?

Vad ska det bli för väder imorgon?

Vilken årstid är bäst? Varför?
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I naturen
Sverige är ett land med mycket varierande natur. Det finns skogar, sjöar,
hav och fjäll. Det finns åkrar och öppna landskap.

en skog

en äng

ett fjäll, ett berg

en sjö

ett hav

en skärgård

På marken

sand

jord

stenar

Växter

ett träd

ett barrträd
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en kotte

ett lövträd

ett blad, ett löv

(ett) gräs

(en) mossa

en blomma

en svamp

Tama djur

en hund

en katt

en häst

en ko

en gris, en griskulting

ett får

en get

en höna, en tupp
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en kanin

Blommor

en ros

flera prästkragar

tussilago

flera hyacinter

flera påskliljor

en stockros

flera tulpaner

flera smörblommor

87

flera vitsippor

två maskrosor

en syrenbuske

förgätmigej

Vilda djur i Sverige

en ekorre

en hare

en grävling

ett rådjur

en räv

en igelkott

en älg

en varg

en björn

ett lodjur

en säl

ett vildsvin

en mus

en groda
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en fågel

Berätta en historia om bilden.
Ta hjälp av orden eller välj egna. Skriv din berättelse:
helg

fritid familj hemma rum man katt sitter ligger

soffa läser dator väntar får mat

besöker vän

Berätta för varandra:
Var är han?
Vad gör han?
Hur ser naturen ut?
Vad är det för månad?
Vad är det för väder?
Vad gör flickorna den här dagen?
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Lästips för den grundläggande nivån

Läs böcker och träna din svenska! Du kan låna böckerna på
bibliotek.
De här böckerna är skrivna på lätt svenska.

Börja läsa:
Ahlburg, Kirsten: Noa skickar ett sms (det finns många titlar i
denna serie om Kim & Lina).
Bengtsson, Torsten: Erik blir hjälte (det finns många titlar i
denna serie om Erik).
Bross, Helena: På en öde ö (det finns många titlar i denna serie
”Solgatan 1”).
Läsa mer:
Hansson, Anna: På prao (en lättläst serie
där barn får stifta bekantskap med
olika arbetsplatser. I serien finns:
Bageriet; Biblioteket;
Frisören och Ridskolan.
Dikter:
Melin, Mårten: Ett värmeljus i din skalle
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