FACIT
till läroboken Studera svenska med Maris!
av Maria Melin-Blomqvist
Boken är avsedd för lärarledd undervisning.
De flesta momenten i övningsavsnitten består av
grammatiska översikter, uttalsövningar, läsförståelse, läsövningar med exempel samt öppna
frågor, där facit inte är nödvändigt. Många uppgifter är även av kommunikativ och kreativ art.

E. Repetera personliga pronomen!
1. den 2. de 3. vi 4. han 5. hon 6. honom
7. henne 8. er 9. dem
F. Repetera possessiva pronomen!
min (bok) – mina (pennor) – din (tidning) –
ditt (suddgummi) – dina (böcker) – hans (vykort) –
hennes (vänner) – vårt (hus) – vår (bil) –
våra (kartor) – era (klockor) – ert (paraply) –
deras (bil)

1:b Personliga pronomen.
1. han 2. hon 3. den 4. vi 5. de 6. den

B. Bestämd eller obestämd form av substantivet.
boken – klockan – klocka – penna – karta –
himlen – tidning – kyrka – dörren – läxa – penna –
hus – natten – huvudstad – cykel – vän – lexikonet
– bokshop – stolen – väder

Avsnitt 2.

Avsnitt 4.

2:b Korta svar.
1. Ja, det gör han. 2. Ja, det gör han.
3. Ja, det är han. 4. Nej, det har han inte.
5. Ja, det är de.

4:b (Vilken, vilket eller vilka)
Vilken trevlig familj! Vilken fin bok! Vilket stort
kök! Vilka gamla böcker! Vilket snällt barn!

Avsnitt 1.

2:d. Vilket pronomen passar här? (sid. 9)
1. någon 2. några 3. ingen 4. någon
Avsnitt 3.
3:a Hjälpverb. Fyll i ett verb som passar!
1. ska (tänker) 2. brukar 3. vill 4. Kan 5. Får
3:b Fyll i personligt pronomen! (s.12)
1. den 2. henne 3. jag….. honom 4. dig 5. de
Possessiva pronomen.
1. min 2. vårt 3. din 4. hans 6. mina 7. hennes
8. era 9. deras. 10. mitt

REPETITION AV AVSNITT 1 - 3
B. Presensformer:
är, lyser, kommer, bor, heter, säljer, går, säger,
köper, lånar, har, tänker, sitter, läser, åker, äter,
väntar, följer
C. Substantiv. Former som fattas:
lördagen, mannen, melodien, melodier,
gatan, gator, boken, böcker
Svara på frågorna! (sid. 16)
Blåser det idag? – Ja, det gör det.
(alternativt: Nej, det gör det inte.)
Säljer mannen tidningar? – Nej, det gör han inte.
Ska du äta hemma ikväll? – Nej, det ska jag inte.
Vill du följa med mig hem? – Ja, det vill jag.

4:c Substantivschema över familjeord
Ex. mor (moder) modern, mödrar, mödrarna
far, fadern, fäder, fäderna
bror, brodern, bröder, bröderna
syster, systern, systrar, systrarna
son, sonen, söner, sönerna
dotter, dottern, döttrar, döttrarna
förälder, föräldern, föräldrar, föräldrarna
4:d Imperativformer (sid. 19)
hälsa! kom! lys! gå! låna! sitt! öppna! läs! tänk!
Var snälla och skynda er!
4:e Träna verb i preteritum
1. lagade 2. köpte 3. hittade 4. ringde 5. bodde
Träna supinumformer (sid. 20)
1. lagat 2. köpt 3. hittat 4. ringt 5. bott 6. lånat
4:g Bisatser.
Följ mönstret i exemplen! Rak ordföljd.
4:i Mat och dryck.
Egna meningar med satsadverb.
Några exempel:
Jag tar gärna socker i kaffet. Vi äter sällan fisk. Ivo
lagar ofta mat sent på kvällen. Jag vill också ha
bröd till maten. Äter du aldrig kött? Vi dricker bara
vatten till maten. Maris dricker alltid te på
morgonen. Han dricker aldrig kaffe.
Avsnitt 5.
5:b Fyll i reflexivt pronomen!
1. sig 2. mig 3. sig 4. er 5. oss 6. sig 7. dig
8. sig 9. dig

5: c Fyll i rätt form av verbet!
dricka – har druckit – dricker
sälja – sålt – sälja
vara – varit – varit
äta – ätit – äta
ta – ta – tagit
Verb i supinum:
1. ätit 2. gått 3. kommit 4. fått 5. skrivit
6. gjort 7. suttit

gå – går – gått
ringde – ringt – ringer – ring!
tänker – tänkte – tänk!
tycker – tyckte
6:h Egna meningar med tänker, tycker, tror och
tycker om. Exempel: Jag tänker ofta på henne.
Vad tycker du att vi ska göra på lördag? Jag tror
det blir en varm sommar. Tycker du om lakrits?

REPETITION AV AVSNITT 4 - 6
5:e Preteritumformer
tog – promenerade – lämnade – var – fick – kom –
skrev – ringde
Förra sommaren:
bodde – arbetade – var – gick – badade – regnade
– läste – lyssnade – satt – drack – åt
5:f Repetition av verb i preteritum och supinum
vaknar
vaknade
vaknat
stiger
steg
stigit
gör
gjorde
gjort
klär
klädde
klätt
skriver
skrev
skrivit
dricker
drack
druckit
äter
åt
ätit
hälsar
hälsade
hälsat
säljer
sålde
sålt
tänker
tänkte
tänkt
går
gick
gått

A. Facit i texterna. Repetera!
B. Presens, infinitiv eller supinum?
köpt – glömt – glömmer – låna – lånar – bott – bor
– hittat – hittade
C. Repetition av verb. Välj passande verb!
1. skynda 2. äta 3. Läs! 4. Finns 5. läsa
6. heter 7. gå 8. tänker 9. komma 10. göra
D. Skriv passande frågor och svar.
Exempel på frågor: Vilket datum är det idag? Hur
reser du? (Hur ska du resa?) Hur mår du? Kan du
komma i morgon? Vill du följa med?
Exempel på svar: Den kostar 50 kronor. Det är
ungefär 30 mil. Ja, det finns det verkligen. Det är
ganska fint väder. Ja, det har jag. (Nej, det har jag
inte.)

Avsnitt 6.
6:c Några vanliga adjektiv. Motsatser
stor – liten
vacker – ful
smal – bred
intressant – ointressant
rolig – tråkig
glad – ledsen tidig – sen
dyr – billig
trött – pigg (energisk)
kylig (kall) – varm
Passande adjektiv:
1. kall 2. glada/ledsna/trötta/pigga/vackra…
3. rolig 4. vackert (fint)
Adjektiv (färger) Fyll i formerna som fattas
grön – grönt – gröna, blå – blått – blåa
gul – gult – fula, svart – svart – svarta
brun – brunt – bruna, vit – vitt – vita
grå – grått – gråa
6:e Datum och ordningstal
Ta hjälp av sidan 92 så får du svaren! Kontroll:
den sjunde april, den fjärde juli, den femte
november, den sjätte oktober, den nionde augusti,
den åttonde juni, den tionde december
6:f Träna verbformer
packa – packade – packa!
glöm! – glömde – glömmer – glömma
hade – har – ha! – haft

E. Bisatsinledare
1. att 2. som 3. vad 4. när 5. vad 6. att
F. Preteritum
vaknade – tittade – var – klädde – gick – var – var
– var – frös – började
G. Rätt form av adjektivet
stora – stort – nytt – nya – gammal – gammalt –
gamla – röda – röda – rött – blåa – blåa – blått
vacker – vackert – vackra – lilla – små
I. Bestämd eller obestämd form?
maten – väder – paraply – väska – solen – tåg –
båten – buss – blomma – vädret – moln – himlen
– flickor – matchen – blommor – parken – piano
mannen – gatan – böcker – bokhandeln – boken –
cigaretter – pipa – fru – hus – by

Avsnitt 7.
7:b Adverb
1. vackert 2. lugnt 3. snabbt 4. intresserat
7:d (Repetition) Fyll i rätt form av verbet!
varit – var – tvättat – tvättade – glömde – glömt

Samma gäller övning 9:c och 9:d
7:e Substantivschema
en son, sonen, söner, sönerna
en hand, handen, händer, händerna
ett öga, ögat, ögon. ögonen
ett ord, ordet, ord, orden
en bilkö, bilkön, bilköer, bilköerna
en skylt, skylten, skyltar, skyltarna
en flöjt, flöjten, flöjter, flöjterna
en gata, gatan, gator, gatorna
en bank, banken, banker, bankerna

9:e Från direkt till indirekt tal. Bisatser.
1. Maris frågar vems cykel han kan låna.
2. Henrik säger att Maris får låna hans cykel.
3. Agneta säger att hon har mycket att göra idag.
4. Erik säger att han måste jobba på lördag.
5. Maris frågar om han ska köpa tvättmedel.
6. A. frågar vem som kan hjälpa henne att handla.
7. Carolina frågar sin mamma vem hon tycker
mest om.

7:f Prepositioner och prepositionsuttryck
1. till 2. om 3. fram 4. på 5. med 6. in
7. för… om

9:f Fyll i rätt form av adjektivet
gammal – gamla – gammalt --- fin – fint – fina
gott – god – goda

7:g Possessiva pronomen
sin – sina – hans – sin

9:g Substantivböjning
Ta hjälp av sid. 94-95 i grammatikdelen.

7:l Samordnande konjunktioner (bindeord)
så – och – eller – men – för

REPETITION AV AVSNITT 7 - 9

7:m. Mat och dryck
Obs! Priserna stämmer inte med dagens priser!
Avsnitt 8
8:b Rumsadverb. Fyll i passande adverb!
1.hem 2. fram 3. framme 4. hemifrån
5. borta…hem 6. Uppifrån 7. inne 8. utanför 9.
bort 10. ut 11. dit
8:c Ord som inleder bisatser
Fyll i lämplig konjunktion (flera alternativ finns)
att – eftersom – medan (när) – innan (när) –
eftersom – fast (fastän/trots att) – om – tills – förrän
8:d Komparation av adjektiv
mörk, mörkare, mörkast – dyr, dyrare, dyrast –
blyg, blygare, blygast – varm, varmare, varmast –
intresserad, mer intresserad, mest intresserad –
intressant, intressantare, intressantast (eller mer
intressant, mest intressant) – spännande, mer
spännande, mest spännande – praktisk, mer
praktiskt, mest praktisk – billig, billigare, billigast,
förvånad, mer förvånad, mest förvånad – modig,
modigare, modigast – mogen, mognare, mognast
– glad, gladare, gladast – enkel, enklare, enklast –
nyfiken, nyfiknare, nyfiknast

A. Facit finns i texterna 7-9.
B. Adjektiv eller adverb
1. vacker 2. dåligt 3. gott/lugnt 4. snällt 5. lugn
6. vackert 7. lugnt 8. gott 9. snäll/lugn
C. Perfekt eller preteritum
1. Jag har arbetat hela dagen.
2. Igår arbetade jag bara fyra timmar.
3. Jag har arbetat hela mitt liv.
4. När kom du till Sverige?
5. Jag kom för ett år sen.
6. Har du varit i England?
7. Nej, jag har aldrig varit där.
8. Har du varit i Paris?
9. Ja, jag var där förra sommaren.
10. Var var du i lördags kväll?
11. Har du beställt mat än?
12. Ja, jag beställde mat för en liten stund sen.
13. Köpte du något på varuhuset?
14. Ja, jag köpte en termos för trettio kronor.
15. Jag har aldrig köpt en sån bra termos.
16. Förresten köpte jag en ficklampa också.
D. Repetera frågeord
1. Var 2. Hur länge 3. Hur 4. Hur ofta 5. Hur
många 6. Varifrån 7. När 8. Vilken 9. Varför
10. Hur

8:f Bestämd form av adjektiv och substantiv
det gamla röda huset, det söta äpplet,
de där vackra blommorna, den lilla hallen,
den goda tårtan, de här vackra flickorna

E. Vilket reflexivt possessivt pronomen passar?
1. sin 2. sina 3. sitt 4. sin 5. sina

Avsnitt 9

Vilka possessiva pronomen passar här?(svårare)
1. Hans…sitt…sina 2. sin…sina 3. hennes…sina
4. Deras 5. hans…deras

9:b Satser med för’ och ’för att’
Denna övning där du ska fullborda satserna bör
gås igenom med en lärare.

F. Vilket adverb är rätt?
1. hem 2. fram 3. uppe 4. borta 5. ut 6. inne

7. hit 8. bort 9. borta 10. dit 11. uppifrån 12.
framifrån
G. Bisatsinledande ord
1. medan 2. innan 3. fastän (trots att) 4. om
5. eftersom/ därför att 6. tills 7. förrän 8. när
H. Obestämd eller bestämd form
handen – ord – bilköer – invandrare – piano –
språk – väggarna – taket – maten – gatan –
trädgård – blommorna – rummet – båt – skärgård
världsmedborgare – arbete – nätterna – natt –
natten – cykeln – affären – kassar – sorten

kommer, kom, kommit --- kör, körde, kört --går, gick, gått --- anmäler, anmälde, anmält --förbereder, förberedde, förberett --lära, lärde, lärt --- se, såg, sett --- vet, visste, vetat
Avsnitt 12
12:c Vilka ord passar?
1. kallt 2. inga 3. fryser 4. byter 5. kokar (lagar)
6. dukar … för 7. duger 8. tar … till 9. visa 10.
ett 11. håller
12:d. Meningsbyggnad. Fullborda meningarna.
Denna övning bör gås igenom med din lärare.

Avsnitt 10
10:b Komparativ och superlativ. Repetera!
Facit. se 8:d samt 9:i och 9:j

12:e Perfekt particip. Fyll i rätt form! (sid. 65)
1. ombedd 2. frusna 3. bjudna 4. skilda
5. stulen

10:c Pluralformer
Se sidan 94-95 i grammatikdelen!

12:i Pluskvamperfekt
Denna övning bör gås igenom med din lärare.

10:d Rätt form av adjektivet
dyrt – dyra – dyr – dyrt – dyrt
nyfikna – nyfiket, hög – högt – höga
bred – brett – breda
10:f Perfekt participformer
nymålad – målat – målade
fotograferad – fotograferat – fotograferade
felparkerad – parkerade
10:g Fyll i rätt preposition!
vid skrivbordet – i mitt rum– med blyertspenna –
på teve – på radio – bredvid (nära) min säng –
i taket – vid (nära) fönstret – utan socker
10:h Fyll i rätt pronomen! (Indefinita pronomen)
1. man 2. en 3. sina (ens) 4. ens … en
10:i Fyll i rätt ord! (indefinita pronomen)
1. allt 2. alla 3. allt 4. all 5. allt 6. allting
Avsnitt 11
11:c Yrken
butiksägare (affärsinnehavare) – polis – brevbärare
– lokalvårdare – präst (pastor) – bussförare
(busschaufför) – lärare – servitris (servitör) –
konduktör
11:f Perfekt particip (sid 59). Fyll i rätt form!
1. född… födda 2. stängd… stängda
3. köpt 4. sydd…sydda 5. förstådd 6. översatta
11:g Repetera reflexiva pronomen!
1. oss 2. er 3. sig 4. mig 5. dig 6. sig
11:h Presens- preteritum och supinumformer:
ringer, ringer ringt --- står, stod, stått

REPETITION AV AVSNITT 10 - 12
A. Facit finns i texterna. Repetera!
B. Prepositioner. Facit finns i texterna.
C. Komparering av adjektiv och adverb
dyrare – bättre – bäst – äldst – äldre – mindre flest
– fler – yngst – yngst – yngre – senare – senast –
oftast – mer – mest
Avsnitt 13
13:b Verbens s-former.
Fyll i rätt form av verbet (sid. 72)!
tvättas – serveras – målades – minns – trivdes –
syns – visas – skrivas
13:c Bestämd form av superlativ
Fyll i rätt form av superlativ (sid 73)!
bäst – bästa (bäste) – bäste – bästa
dyraste – dyrast --- lättaste – lättast
den mest spännande --- tyngsta – tyngst
högst – det högsta
13:d Några svåra substantiv
en morgon, morgonen, morgnar, morgnarna
en natt, natten, nätter, nätterna
en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna
ett land, landet, länder, länderna
en hand, handen, händer, händerna
en strand, stranden, stränder, stränderna
13:e. Ordbildning
le – ett leende --- fira – ett firande --- förälska sig –
en förälskelse --- sova – en sömn --- träffa – en
träff --- skratta – ett skratt --- sjunga – en sång ---

servera – en servering --- förkyla sig – en
förkylning --- känna – en känsla --växa – en växt --- lova – ett löfte
Avsnitt 14
14:b Presensformer
händer, vill, ska, tycker, hjälper, blir, sätter (sig),
sitter, hör, går, bjuder, märker, ger, beställer,
försvinner, ligger, tänker, ringer, går, får, glömmer,
slår, bryter, sjunger
14:e Tempusharmoni
Han visste inte vad han skulle skriva
Jag undrade om jag skulle gratulera honom.
Hon säger att hon tycker han är gullig och ger
honom en kram.
14:h Indirekt tal
1. Maris tycker att Ivo ska berätta mer för honom.
2. Ivo berättar att han har förlovat sig.
3. Maris frågar varför han har förlovat sig.
4. Maris tror inte att man kan tänka klart när man
är förälskad.
5. Maris undrar om han möjligen har förlovat sig
med Lena.
6. Maris frågar Cecilia om hon vill dansa med
honom.
7. Maris säger att han kanske ringer till Cecilia
imorgon.
8. Maris säger att han tyvärr alltid har otur med
flickor.
9. Maris ber Ivo att hälsa till Lena om han ser
henne.
Avsnitt 15
15:b Presens particip.
Extra övning för den intresserade
ett påstående, ett beteende, en studerande, en
gående, ett meddelande, en sökande (substantiv)
charmerande, spännande (adjektiv)
fortfarande (adverb)
angående (preposition)
Ändra till presens particip!
en glittrande stjärna, en dansande flicka, ett
grönskande träd, några förklarande ord, en
krävande uppgift, ett tröttande arbete, ett
brinnande ljus, en blommande växt, ett
uppskattande ord
15:c Motsatsord
skymning – gryning --- mörker – ljus --glädje – sorg --- naken – påklädd --rikedom – fattigdom -trött – pigg --- obekymrad – bekymrad --öppna – stänga --- personlig – opersonlig --liv och rörelse – lugn och ro

REPETITION AV AVSNITT 13 - 15
A. Vilka verb passar?
1. lägger (stoppar) 2. lovar 3. tänder 4. ljusna
5. somna 6. tänker 7. vågar (vill) 8. rodnar
9. sätter 10. knackar (ringer) 11. försöka
12. gratulera 13. förlovar (sig) 14. åka 15. beställa
16. tappat (förlorat) 17. duka 18. bryter 19. kör
20. ångrar 21. pratar (småpratar, samtalar, umgås)
22. sticka 23. orkar 24. vila 25. längtat
26. önskar 27. plocka
B. Vilka prepositioner passar?
1. på 2. om 3. till 4. av 5. med 6. på 7. på
8. på 9. vid 10. hos 11. i 12. av 13. i 14. av
15. i … i 16. om 17. utan 18. för 19. i 20. framför

