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Här finns extra uppgifter till vare kapitel i boken.  
Alla dessa övningar är muntliga.  
Gör uppgifterna i par.  
I uppgifterna övar ni samma sak som i kapitlet.   
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Introduktion av A–B-övningar 

Gör så här: 

 Bestäm vem som är person A och vem som är person B.  

 Person A och person B har olika sidor. Ni får inte läsa på varandras sidor. 

 I övning 1 ställer person A sina frågor. Person B svarar. 

 I övning 2 ställer person B sina frågor. Person A svarar. 

 Fråga och förklara för varandra om ni inte förstår en fråga. Det är viktigt att ni inte 

läser på varandras sidor! 

 Obs! Titta inte på varandras papper!  
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A–B-övning Regelbundna verb (s. 10–12 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

 

1. Hur ofta besöker du dina grannar? 

2. Vem har sytt dina kläder? 

3. Hur många gånger hade du rest till Sverige, innan du flyttade hit? 

4. Hur ofta städade du när du var liten? 

5. Vad har du glömt att ta med dig till skolan idag? 

6. Hur ofta hjälper du dina grannar? 

7. Vem öppnar hemma hos dig när det ringer på dörren? 

8. Hur många svenskar kände du för tio år sedan? 

9. Hur många böcker har du lånat idag? 

10. Vem behöver hjälp med att klä på sig? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben i dina svar. Men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

 

1. må 

2. svara 

3. leka 

4. bry 

5. spela 

6. vänta 

7. följa 

8. berätta 

9. läsa 

10. bo 
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A–B-övning Regelbundna verb (s. 10–12 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

1. besöka 

2. sy 

3. resa, flytta 

4. städa 

5. glömma 

6. hjälpa 

7. öppna, ringa 

8. känna 

9. låna 

10. behöva, klä 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

 

1. Hur mådde du igår? 

2. Hur många frågor har du svarat på idag? 

3. Vem lekte du med när du var liten? 

4. Vem bryr du dig om? 

5. Hur ofta spelade du piano när du var liten? 

6. Hur länge väntade du på en plats i den här skolan? 

7. Vem följde med dig till doktorn när du var liten och sjuk? 

8. Vem berättade sagor för dig när du var liten? 

9. Hur många tidningar har du läst idag? 

10. Var bodde du för tio år sedan? 
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A–B-övning be – göra  (s. 13–16 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Vad drack du i morse? 

2. Hur många gånger har du flugit till Sverige? 

3. Hur ofta grät du när du var barn? 

4. Vem har du bjudit på kaffe idag? 

5. Hur ofta får du blommor? 

6. Vem gav dig kyssar när du var barn? 

7. Hur ofta gör du pizza hemma? 

8. Vad kan man dö av? 

9. När fick du senast en present? 

10. Hur länge har det funnits mobiltelefoner? 

11. När gick du och la dig igår kväll? 

12. Vad har du fått av din lärare idag? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

 

1. få 

2. dricka 

3. dö 

4. bli 

5. gå 

6. flyga 

7. bli 

8. be 

9. bjuda 

10. be 

11. finnas 

12. gråta 
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A–B-övning be – göra   (s. 13–16 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

 

1. dricka 

2. flyga 

3. gråta 

4. bjuda 

5. få 

6. ge 

7. göra 

8. dö 

9. få 

10. finnas 

11. gå, lägga 

12. få 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Vad fick du inte göra när du var barn? 

2. Vad har du druckit idag? 

3. När dog din mormors mormor? 

4. Hur ofta blir du irriterad? 

5. Hur känns det i fötterna när du har gått 15 kilometer? 

6. Varför flög inte människor för 500 år sedan? 

7. När blev du senast glad? 

8. Vem vill du inte be om hjälp? 

9. Hur ofta bjöd du dina kompisar på godis när du var barn? 

10. Vem har bett dig att vara tyst idag? 

11. Vad kan det finnas i en park? 

12. Hur kan man se att någon har gråtit? 
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A–B-övning ha – springa   (s. 17–20 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Hur många hundar har du haft? 

2. Vem höll dig i handen när du var liten? 

3. Varför har du kommit hit idag? 

4. Varför är det viktigt att kunna svenska? 

5. Vem låg i din säng i natt? 

6. Hur dags gick du och la dig igår kväll?? 

7. När såg du en elefant senast? 

8. Var satt du för fem minuter sedan? 

9. Vem sjöng för dig när du var liten? 

10. Vem skrev du till förra veckan? 

11. Hur många timmar hade du sovit när du vaknade i morse? 

12. Hur långt har du sprungit idag? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

1. ha 

2. hålla 

3. komma 

4. kunna 

5. ligga 

6. lägga 

7. se 

8. sitta 

9. sjunga 

10. skriva 

11. sova 

12. springa 
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A–B-övning ha – springa   (s. 17–20 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

1. ha 

2. hålla 

3. komma 

4. kunna 

5. ligga 

6. gå, lägga 

7. se 

8. sitta 

9. sjunga 

10. skriva 

11. sova 

12. springa 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Vad har du i din väska? 

2. Vilket är det minsta djur som du har hållit i din hand? 

3. Hur dags kom du hem från skolan igår? 

4. Hur många språk kunde du prata när du var tio år? 

5. Vad har aldrig legat i ditt kylskåp? 

6. Var brukar du lägga dina nycklar när du kommer hem? 

7. Hur såg du ut när du var barn? 

8. Hur länge har vi suttit här och pratat? 

9. Hur ofta sjunger du på svenska? 

10. Hur många sms har du skrivit idag? 

11. När sov du senast på en buss? 

12. Hur ofta sprang du när du var liten? 
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A–B-övning stjäla – äta   (s. 21–24 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Vad tycker du om människor som stjäl?  

2. Tror du på allt som står i tidningen? 

3. Vad sa du till mig för några minuter sedan? 

4. När sålde du senast något? 

5. Var sätter du dina skor när du kommer hem? 

6. Vem tog hand om dig när du var liten? 

7. Vilken plats vill du gärna vara på när det är mycket kallt ute? 

8. Vad visste du om mig innan du började i den här skolan? 

9. Finns det någon plats som du länge har velat åka till? 

10. Har du vunnit någon tävling i Sverige? 

11. Varför valde du att läsa sfi? 

12. Vad åt du innan du kom till skolan?  

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

 

1. stjäla 

2. stå 

3. säga 

4. sälja 

5. sätta 

6. ta 

7. vara 

8. veta 

9. sjunga 

10. har skrivit 

11. sova 

12. springa 
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A–B-övning stjäla – äta   (s. 21–24 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben i dina svar, men ändra dem först till 

samma form som i frågan.  

 

1. stjäla 

2. stå 

3. säga 

4. sälja 

5. sätta 

6. ta 

7. vara 

8. veta 

9. vilja 

10. vinna 

11. välja 

12. äta 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Känner du någon som har stulit en buss? 

2. Hur ofta står du på ett ben? 

3. Hur säger man förlåt på ditt språk? 

4. Hur många bilar har du sålt? 

5. Varför satte du dig här hos mig? 

6. Hur många pennor har du tagit med dig till skolan idag? 

7. Hur många bibliotek har du varit på den här veckan? 

8. Vad vet du om mitt hemland? 

9. Hur ofta sjunger du på svenska? 

10. Hur många sms har du skrivit idag? 

11. När sov du senast på en buss? 

12. Hur ofta sprang du när du var liten? 
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A–B-övning Presens   (s. 26–30 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Ändra först verbet i parentesen till presens. 

 

1. Vad (äta) du till frukost? 

2. Hur ofta (tvätta) du? 

3. Vad (göra) du varje lördag? 

4. Varför (vara) du här? 

5. Hur många timmar (sova) du på en natt? 

6. Vem (prata) mest i din familj? 

7. Vad (se) du på golvet? 

8. Var (ligga) du på natten? 

9. Hur (trivas) du i skolan? 

10. Vad (kunna) du göra med en sax? 

11. Vad (lära) du dig i skolan? 

12. Var (finnas) det många djur? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till presens. 

 

1. dricka 

2. springa 

3. vilja 

4. skriva 

5. läsa 

6. tycka 

7. få  

8. cykla 

9. kosta 

10. diska 

11. heta 

12. skrika 
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A–B-övning Presens   (s. 26–30 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till presens. 

 

1. äta 

2. tvätta 

3. göra 

4. vara 

5. sova 

6. prata 

7. se 

8. ligga 

9. trivas 

10. kunna 

11. lära 

12. finnas 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. Ändra först verbet i parentesen till presens. 

 

1. Vad (dricka) du varje dag? 

2. Hur ofta (springa) du? 

3. Vem (vilja) du dansa med? 

4. Hur ofta (skriva) du på kinesiska? 

5. Vad (läsa) du varje dag? 

6. Vem (tycka) du om? 

7. Vad (få) vi inte göra i klassrummet? 

8. Hur ofta (cykla) du? 

9. Vad (kosta) en ny bil? 

10. Vem (diska) hemma hos dig? 

11. Vad (heta) kärlek på ditt språk? 

12. Hur ofta (skrika) små barn? 
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A–B-övning Perfekt   (s. 31–34 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Ändra först verbet i parentesen så att frågorna står i 

perfekt.  

 

1. Hur länge har du (bo) i Sverige? 

2. Vad har du (dricka) idag? 

3. Hur många kungar har du (träffa)? 

4. Var har du (köpa) dina kläder? 

5. Hur länge har du (studera) sfi? 

6. Hur många svenska filmer har du (se) den här månaden? 

7. Hur mycket tårta har du (äta) den här veckan? 

8. Vem har du (ringa) till idag? 

9. Hur många svenska städer har du (vara) i? 

10. Hur långt har du (springa) idag? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till perfekt. 

 

1. gå 

2. hälsa 

3. komma 

4. ha 

5. göra 

6. skriva 

7. duscha 

8. pussa 

9. prata 

10. vara 
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A–B-övning Perfekt   (s. 31–34 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till perfekt. 

 

1. bo 

2. dricka 

3. träffa 

4. köpa 

5. studera 

6. se 

7. äta 

8. ringa 

9. vara 

10. springa 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Hur länge har vi (gå) i samma klass? 

2. Hur många grannar har du (hälsa) på idag? 

3. Varför har du (komma) hit idag? 

4. Hur många svenska lärare har du (ha)? 

5. Vad har du (göra) idag? 

6. Hur många sms har du (skriva) idag? 

7. Hur många gånger har du (duscha) idag? 

8. Vem har du (pussa) idag? 

9. Hur länge har vi (prata) nu? 

10. Hur många bröllop har du (vara) på? 
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A–B-övning Futurum   (s. 35–38 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

 

1. När ska du köpa hund? 

2. Hur mycket pengar ska du spara i år? 

3. Var ska du träffa statsministern? 

4. Vem ska du bjuda på choklad idag? 

5. När ska du åka till Köpenhamn? 

6. Vart ska du flytta nästa år? 

7. När ska du jobba som frisör? 

8. Hur många kakor ska du baka i morgon? 

9. Hur länge ska du bo i Sverige? 

10. Vad ska du ge till granne idag? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Ändra verben till framtid men du får inte använda ska i ditt svar.  

Exempel:  

B: Var ska du äta middag i kväll? 

A: Jag äter middag hemma i kväll. eller Jag tänker äta middag hemma i kväll. 

1. äta 

2. dricka 

3. jobba 

4. betala 

5. tvätta 

6. stanna 

7. komma 

8. spela 

9. få 

10. lyssna 
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A–B-övning Futurum   (s. 35–38 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Ändra verben till framtid men du får inte använda ska i ditt svar.  

Exempel:  

A: Var ska du äta middag i kväll? 

B: Jag äter middag hemma i kväll. eller Jag tänker äta middag hemma i kväll. 

 

1. köpa 

2. spara 

3. träffa 

4. bjuda 

5. åka 

6. flytta 

7. jobba 

8. baka 

9. bo 

10. ge 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Hur många pizzor ska du äta idag? 

2. När ska du dricka mjölk? 

3. Hur länge ska du jobba imorgon? 

4. Vem ska betala dina räkningar den här månaden? 

5. När ska du tvätta håret? 

6. Hur länge ska du stanna i skolan idag? 

7. Vem ska komma hem till dig ikväll? 

8. När ska du spela fotboll? 

9. När ska du få en ny mobil? 

10. Vilken musik ska du lyssna på ikväll? 
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A–B-övning  Preteritum  (s. 39–42 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Ändra först verbet i parentesen till preteritum. 

 

1. Vem (träffar) du först imorse? 

2. Var (bor) du för tio år sedan? 

3. När (blir) du senast arg? 

4. Hur många blommor (köper) du igår? 

5. När (skrattar) du senast? 

6. Hur många böcker (lånar) du på biblioteket förra veckan? 

7. Hur dags (äter) du middag igår? 

8. Vad (säger) din lärare till dig igår? 

9. Vem (tänker) du på igår kväll? 

10. Hur många hundar (ser) du igår? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till preteritum. 

 

1. vaknar 

2. hjälper 

3. tittar 

4. är 

5. gör 

6. lyssnar 

7. åker 

8. ringer 

9. tycker 

10. bakar 
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A–B-övning  Preteritum  (s. 39–42 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här verben. Ändra först verben till preteritum. 

 

1. träffar  

2. bor 

3. blir 

4. köper 

5. skrattar 

6. lånar 

7. äter 

8. säger 

9. tänker 

10. ser 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Hur dags (vaknar) du i morse? 

2. Vem (hjälper) dig när du var barn? 

3. Hur länge (tittar) du på tv igår? 

4. Varför (är) du inte i skolan i söndags? 

5. Vad (gör) du i lördags? 

6. Hur länge (lyssnar) du på läraren igår? 

7. Hur många bussar (åker) du förra veckan? 

8. Vem (ringer) du till igår? 

9. Vilken mat (tycker) du om när du var barn? 

10. Hur ofta (bakar) du bröd? 
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A–B-övning Hjälpverb  (s. 43–47 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

 

1. Vad vill du köpa till mig?  

2. Kunde du springa fort när du var barn? 

3. Vad får man inte göra i ett klassrum? 

4. Hur många hamburgare kan du äta? 

5. Vilket land vill du gärna åka till? 

6. Vad måste du göra varje dag? 

7. Hur ofta brukar du åka taxi? 

8. När måste du betala dina räkningar? 

9. Hur ofta fick du äta tårta när du var barn? 

10. När ska du flytta? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Du får hjälp med de första orden. 

 

1. Jag kan ... 

2. Jag vill ... 

3. Jag måste ... 

4. Jag fick ... 

5. Jag vill … 

6. Jag måste ... 

7. Jag brukar ... 

8. Jag började ... 

9. Jag kunde ... 

10. Jag brukade ... 
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A–B-övning Hjälpverb  (s. 43–47 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Du får hjälp med de första orden. 

 

1. Jag vill ... 

2. Jag kunde ... 

3. Man får ... 

4. Jag kan ... 

5. Jag vill ... 

6. Jag måste ... 

7. Jag brukar ... 

8. Jag måste ... 

9. Jag fick ... 

10. Jag ska ... 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Hur många cigarretter kan du röka på en dag? 

2. Vad vill du göra när du är trött? 

3. Hur ofta måste du tvätta? 

4. Var fick du inte leka när du var barn? 

5. Vem vill du bjuda på middag? 

6. Hur många test måste du göra idag? 

7. Var brukar du handla frukt? 

8. När började du läsa svenska? 

9. Vad kunde du inte göra innan du kom till Sverige? 

10. Hur ofta brukade du städa när du var barn? 
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A–B-övning  Singular och plural  (s. 48–53 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Ändra först substantivet i parentesen till plural. 

 

1. Hur många (bok) har du i din väska? 

2. Var kan man köpa billiga (lampa)? 

3. Vad har du på dina (hand) när det är kallt ute? 

4. Vilka (skola) är bäst i vår stad? 

5. Var finns det många gamla (hus)? 

6. Hur många (syster) har du? 

7. Vilka europeiska (land) har du varit i? 

8. Finns det fina (strand) i ditt hemland? 

9. Hur många (man) bor det i ditt hus? 

10. Hur många (son) finns det i din familj? 

 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här substantiven men ändra dem först till plural. 

 

1. fot 

2. kvinna 

3. bror 

4. öra 

5. vecka 

6. gata 

7. dotter 

8. rum 

9. läxa 

10. natt 
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A–B-övning  Singular och plural  (s. 48–53 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här substantiven men ändra dem först till plural. 

 

1. bok 

2. lampa 

3. hand 

4. skola 

5. hus 

6. syster 

7. land 

8. strand 

9. man 

10. son 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. Ändra först substantivet i parentesen till plural. 

 

1. Vad har du på dina (fot)? 

2. Var jobbar det många (kvinna)? 

3. Hur många (bror) har du? 

4. Hur ofta har du ont i dina (öra) 

5. Hur många (vecka) är du ledig i år? 

6. Vilka (gata) tycker du är fina? 

7. Hur många (dotter) finns det i din familj? 

8. Vad har du i dina (rum)? 

9. Hur många (läxa) har du varje vecka? 

10. Hur många (natt) har du varit vaken den här veckan? 
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A–B-övning Bestämd form  (s. 54–58 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Ändra först substantivet i parentesen till bestämd form. 

 

1. Hur ofta går du på (bank)? 

2. Vad gör du i (skola)? 

3. Vad har du på (fötter)? 

4. Vad finns det på (golv)? 

5. Vad har du i (väska)? 

6. Hur ofta klipper du (hår)? 

7. Vad gör du alltid på (morgon)? 

8. Hur ofta har du ont i (mage)? 

9. Hur ofta skiner (sol)? 

10. Vad kan du göra med (öron)? 

 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här substantiven men ändra dem först till bestämd 

form. 

 

1. händer 

2. kväll 

3. huvud 

4. lärare 

5. kung 

6. naglar 

7. näsa 

8. himmel 

9. sommar 

10. ögon 
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A–B-övning  Bestämd form  (s. 54–58 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här substantiven i dina svar men ändra dem först till 

bestämd form. 

 

1. bank 

2. skola 

3. fötter 

4. golv 

5. väska 

6. hår 

7. morgon 

8. mage 

9. sol 

10. öron 

 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. Ändra först substantivet till bestämd form. 

 

1. Vad har du på (händer)? 

2. Vad gör du på (kväll)? 

3. Hur ofta har du ont i (huvud)? 

4. Var är (lärare)? 

5. Var bor (kung)? 

6. Hur ofta målar du (naglar)? 

7. Vad kan du göra med (näsa)? 

8. Vad finns det på (himmel)? 

9. Vad gör du ofta på (sommar)? 

10. Vad kan du göra med (ögon)? 
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A–B-övning Komparera adjektiv  (s. 59–63 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Vem har störst näsa i din familj? 

2. Vilken frukt är godare än apelsiner? 

3. Vem är yngst i den här klassen? 

4. Vilken färg tycker du är finast? 

5. Vad är godare än choklad? 

6. Vad kan man göra för att bli tjockare? 

7. Vem har minst fötter i den här klassen? 

8. Vad är tyngre än en elefant? 

9. Vilket tv-program är sämst, tycker du? 

10. Vem i klassen är längre än vad du är? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Använd de här adjektiven i dina svar. 

 

1. svårare    

2. rikare 

3. äldst 

4. kallare 

5. kortare 

6. yngre 

7. vackrast 

8. dummast 

9. bäst 

10. piggare 
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A–B-övning Komparera adjektiv  (s. 59–63 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd de här adjektiven i dina svar. 

 

1. störst   

2. godare  

3. yngst 

4. finast 

5. godare 

6. tjockare 

7. minst 

8. tyngre 

9. sämst 

10. längre 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Vilka språk är svårare än svenska? 

2. Hur kan man göra för att bli rikare? 

3. Vem är äldst i din familj? 

4. Vad gör du om du vill att din mat ska bli kallare? 

5. Hur många systrar har du som är kortare än du? 

6. Var bodde du när du var yngre? 

7. Vem är vackrast i din familj? 

8. Vem av alla dina grannar är dummast? 

9. Vilken månad tycker du bäst om? 

10. Vad kan man dricka för att bli piggare? 
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A–B-övning  Possessiva pronomen  (s. 74–78 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. Välj rätt pronomen till din fråga. 

 

1. Vilken färg har min / mina ögon? 

2. Vad har du i din / ditt väska? 

3. Vad har du på din / dina fötter? 

4. Vad har vi i vår / våra händer nu? 

5. Vad finns det i min / mitt ansikte? 

6. Hur ofta tvättar du din / dina öron? 

7. Var parkerar du och dina grannar er / era cyklar? 

8. Vad tycker du om vår / vårt skola? 

9. Vad har du på din / ditt huvud? 

10. Hur ofta klipper du ditt / dina hår? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Välj rätt pronomen. 

 

1. vår / vårt / klassrum 

2. din / ditt mun 

3. min / mina skor 

4. min / mina tänder 

5. vårt / våra fester 

6. vår / vårt lektion  

7. din / dina fingrar 

8. min / mitt  mage 

9. min / mina läxor 

10. din / ditt språk 
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A–B-övning  Possessiva pronomen  (s. 74–78 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Använd rätt pronomen i ditt svar. 

 

1. din / dina ögon 

2. min / mitt väska 

3. min / mina fötter 

4. vår / våra händer 

5. din / ditt ansikte 

6. min / mina öron 

7. vår / våra cyklar 

8. vår / vårt skola 

9. min / mitt huvud 

10. mitt / mina hår 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. Välj rätt pronomen till din fråga. 

 

1. Vem städar i vår / vårt klassrum? 

2. Vad tror du att jag har i min / mitt mun? 

3. Vilken färg har du på din / dina skor? 

4. Vad kan du göra med din / dina tänder? 

5. Vad brukar du och dina vänner göra på ert / era fester? 

6. När slutar vår / vårt lektion?  

7. Vad har jag på min / mina fingrar? 

8. Hur ofta har du ont i din / ditt mage? 

9. När gör du din / dina läxor? 

10. Hur många ord kan du på min / mitt språk? 
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A–B-övning Huvudsats med tid eller plats först  
  (s. 79–83 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Var bodde du för tio år sedan? 

2. Vad åt du till middag igår? 

3. Hur många fester var du på i somras? 

4. Vad har du i din väska? 

5. Hur många koppar kaffe drack du i morse? 

6. Vem pratade du med i lördags? 

7. Vad gör du i skolan? 

8. Hur många böcker läste du förra veckan? 

9. Hur mycket choklad åt du igår kväll? 

10. Vad ska du göra i eftermiddag? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Börja ditt svar så här: 

 

1. För en timme sedan ... 

2. Ikväll ... 

3. I vårt klassrum ... 

4. Om en månad ... 

5. På mina fötter ... 

6. Idag ... 

7. I mitt sovrum ... 

8. Klockan fyra ... 

9. Varje morgon ... 

10. Bakom mig ... 
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A–B-övning Huvudsats med tid eller plats först 
  (s. 79–83 i boken) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Börja dina svar så här: 

 

1. För tio år sedan ... 

2. Igår ... 

3. I somras ... 

4. I min väska ... 

5. I morse ... 

6. I lördags ... 

7. I skolan ... 

8. Förra veckan ... 

9. Igår kväll ... 

10. I eftermiddag ... 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Vad gjorde du för en timme sedan? 

2. Vem ska du träffa ikväll? 

3. Hur många lärare finns det i vårt klassrum? 

4. Vart ska du resa om en månad? 

5. Vad har du på dina fötter? 

6. Hur många glassar ska du äta idag? 

7. Vad har du för möbler i ditt sovrum? 

8. Vad gör du klockan fyra? 

9. Hur mycket vatten dricker du varje morgon? 

10. Vem sitter bakom dig? 
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A–B-övning  Huvudsatser med bisats först 
  (s. 84–87 i boken) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Vem lekte du med när du var barn? 

2. Vad gör du på natten om du inte kan sova? 

3. Vart går du när du behöver klippa dig? 

4. Vad gör du innan du äter frukost? 

5. Hur ofta badar du i havet när det är sommar? 

6. Vem hjälpte dig med läxorna när du var barn? 

7. Vem kan du låna pengar av om du inte kan betala dina räkningar? 

8. Vad gör du innan du går och lägger dig? 

9. Vem städar hos dig när du är i skolan? 

10. Vad gör du när du är arg? 

Övning 2 

Svara på B:s frågor Börja dit svar så här:  

 

1. När jag kom till skolan idag ... 

2. Innan jag flyttade till Sverige ... 

3. Om jag vinner mycket pengar ... 

4. När jag är ledig ... 

5. Innan jag kom till Sverige ... 

6. När jag var barn ... 

7. Om mitt kylskåp går sönder ... 

8. När jag fyller år ... 

9. När jag vaknar på morgonen ... 

10. Innan jag går hem från skolan ... 
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A -B-övning  Huvudsatser med bisats först 
  (s. 84–87 i boken) 

Person B  

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Börja ditt svar så här: 

 

1. När jag var barn ... 

2. Om jag inte kan sova ... 

3. När jag behöver klippa mig ... 

4. Innan jag äter frukost ... 

5. När det är sommar ... 

6. När jag var barn ... 

7. Om jag inte kan betala mina räkningar ... 

8. Innan jag går och lägger mig ... 

9. När jag är i skolan ... 

10. När jag är arg ... 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Hur många poliser såg du när du kom till skolan idag? 

2. Var bodde du innan du flyttade till Sverige? 

3. Vad vill du köpa om du vinner mycket pengar? 

4. Vad gör du när du är ledig? 

5. Hur många svenskar kände du innan du kom till Sverige? 

6. Vem gav dig godis när du var barn? 

7. Vad gör du om ditt kylskåp går sönder? 

8. Hur många tårtor ska du baka när du fyller år? 

9. Vad ser du först när du vaknar på morgonen? 

10. Vem pratar du med innan du går hem från skolan? 
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A–B-övning  Bisatere – därför att  
  (s. 88–92) 

Person A 

Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B.  

 

1. Varför sover du inte nu? 

2. Varför går du inte till skolan på söndagar? 

3. Varför finns det inte hundar i klassrummet? 

4. Varför dricker du inte öl nu? 

5. Varför sover du på natten? 

6. Varför städar du inte i skolan? 

7. Varför äter du inte godis nu? 

8. Varför går du hem efter skolan? 

9. Varför åker många människor buss till sitt jobb? 

10. Varför är du inte hemma nu? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor. Börja dina svar så här:  

 

1. Många människor har glasögon, därför att … 

2. Jag fryser ibland, därför att … 

3. Jag röker inte nu, därför att … 

4. Jag vill lära mig svenska, därför att … 

5. Man bråkar ibland, därför att … 

6. Jag badar inte på vintern, därför att … 

7. Jag pratar svenska med dig, därför att … 

8. Jag läser inte tidningen nu, därför att … 

9. Jag blir arg ibland, därför att … 

10. Jag dansar inte nu, därför att… 
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A -B-övning  Bisatsordföljd – därför att  
  (s. 88–92) 

Person B  

Övning 1 

Svara på person A:s frågor. Börja dina svar så här:  

 

1. Jag sover inte nu, därför att … 

2. Jag går inte till skolan på söndag, därför att … 

3. Det finns inte hundar i klassrummet, därför att … 

4. Jag dricker inte öl nu, därför att … 

5. Jag sover på natten, därför att … 

6. Jag städar inte i skolan, därför att … 

7. Jag äter inte godis nu, därför att … 

8. Jag går inte hem efter skolan, därför att … 

9. Många människor åker buss till sitt jobb, därför att … 

10. Jag är inte hemma nu, därför att … 
 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A.  

 

1. Varför har många människor glasögon? 

2. Varför fryser du ibland? 

3. Varför röker du inte nu? 

4. Varför vill du lära dig svenska? 

5. Varför bråkar man ibland? 

6. Varför badar du inte ute på vintern? 

7. Varför pratar du svenska med mig? 

8. Varför läser du inte tidningen nu? 

9. Varför blir du arg ibland? 

10. Varför dansar du inte nu? 
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A–B-övning   Ja- och nejfrågor  (s. 93–96) 

Person A 

Övning 1 

Ändra de här påståendena så att de blir ja- och nejfrågor. Ställ frågorna till person B.  

Exempel: Du äter glass varje dag.  →  Äter du glass varje dag? 

 

1. Du dricker mycket vatten.  

2. Du lyssnar ofta på svensk musik. 

3. Du tycker om hundar. 

4. Du äter yoghurt till frukost. 

5. Du sover ibland på lektionerna. 

6. Du städar varje dag. 

7. Du tittar på tv på morgonen. 

8. Du köper godis varje dag. 

9. Du behöver hjälp. 

10. Du skriver sms varje dag. 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  

Svara: Ja, det gör jag! eller Nej, det gör jag inte. 
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A–B-övning   Ja- och nejfrågor  (s. 93–96) 

Person B 

Övning 1 

Svara på person A:s frågor.  

Svara: Ja, det gör jag! eller Nej, det gör jag inte. 

Övning 2 

Ändra de här påståendena så att de blir ja- och nejfrågor. Ställ frågorna till person B.  

Exempel: Du äter glass varje dag.  →  Äter du glass varje dag? 

 

1. Du betalar räkningar varje månad. 

2. Du borstar tänderna mitt på dagen. 

3. Du tvättar håret varje dag. 

4. Du bestämmer allt hemma. 

5. Du bor på tredje våningen. 

6. Du gillar katter. 

7. Du fyller år på sommaren. 

8. Du bjuder mig på tårta. 

9. Du åker buss till skolan. 

10. Du cyklar till skolan. 

 
 


