INNEHÅLL I ”GRAMMATIK I FLERA STEG” (av Maria Melin-Blomqvist)
Beteckningar: * = Lätt ** = medelsvårt *** = svårt eller mycket svårt **** = avancerat

SNABBÖVERSIKT:

SIDA

ADJEKTIV OCH ADVERB

1-14

FRÅGEORD

15-18

KONJUNKTIONER, MENINGSBYGGNAD OCH ORDFÖLJD

18-40

ORDBILDNING OCH ORDKUNSKAP

41-54

PREPOSITIONER OCH PARTIKELVERB

55-71

PRONOMEN

72-81

RÄKNEORD

82

SUBSTANTIV

83-89

VERB

90-107

AVANCERADE VERBÖVNINGAR (Participer etc.)

107-124

LISTA ÖVER STARKA VERB

125-126
Sida

ADJEKTIVÖVNING 1. * Adjektivböjning i obestämd form. Läsövning och luckövning.

1

ADJEKTIVÖVNING 2 * Bestämd och obestämd form av adjektiv. Possessivt pron./genitiv.

2

ADJEKTIVÖVNING * Ur ”Vi lär oss svenska”. Som övning eller test efter sidan 1 och 2.

3

ADJEKTIVÖVNING 3 *** Best. och obest. form. Blandad svårare övning. Kräver bra ordförråd.

4

ADJEKTIVÖVNINGAR ** – Regelbunden och oregelbunden komparation.

5

ADJEKTIVÖVNING ** - Komparation, även med mer och mest.

6

ADJEKTIVÖVNINGAR ** - Mer om komparation, bestämd form superlativ.

7

ADJEKTIVÖVNING *** Ordkunskap. Fördel med samarbete i par eller liten grupp.

8

ADJEKTIVÖVNINGAR ** Synonymer och motsatser. Påbyggnad av ordförråd.

9-10

ADJEKTIV – ADVERB. * Exempel - övningar. För studium och träning. Även rep. av adj.böjn.

11

TEST PÅ ADJEKTIV *** . Obest. och best. form samt komparation.

12

ÖVNINGAR MED ADVERB ** Riktning och befintlighet. Mycket eller många?

13

KOMPARATION AV ADVERB OCH ADJEKTIV** - absolut komparativ/superlativ.

14

FEM VANLIGA FRÅGEORD: VAD, VAR, NÄR, HUR, VARIFRÅN *

15

FRÅGEORD * – åtta frågeord ska fyllas i.

16

ALLA FRÅGEORD * * - med utgångspunkt från givna svar.

17

FRÅGOR MED KORTA SVAR * Grundläggande viktig övning.

18

KONJUNKTIONER (Bindeord) Samordnande *

19

KONJUNKTIONER. Samordnande och underordnande **

20

TEST PÅ KONJUNKTIONER * (eller övning för nybörjare)

21

TEST PÅ KONJUNKTIONER ** (eller övning)

22

KLURIGA KONJUNKTIONER**** (Förklara särskilt noga mening 12-15)

23

MENINGSBYGGNAD 1. ** - Bind ihop två satser till en.

24

MENINGSBYGGNAD 2. *** Bind ihop två eller flera satser till en.

25

MENINGSBYGGNAD * Skriv egna meningar (även frågor). För nybörjare.

26

SKRIV EGNA MENINGAR ** Eventuellt pararbete. Rättas av läraren!

27

SKRIV EGNA BISATSER *** Nyttig övning som visar elevens förmåga/problem. Rättas!

28

SKRIV EGNA MENINGAR *** – huvudsatser och bisatser. Se ovanstående. Rättas!

29

FRÅN DIREKT TILL INDIREKT TAL **** (även med satsadverb) passar i sva-undervisningen.

30

SKRIVÖVNING – INDIREKT TAL **** Något svårare än sidan 30, kräver uppmärksamhet!

31

BISATSER SOM INLEDS MED FRÅGEORD *** Övningen passar även som rep. för sva-stud.

32

ORDFÖLJDSÖVNINGAR *** Kopiera häfte. Kreativa övningar med stigande svårighetsgrad.

33-35

ORDFÖLJD * Träna omvänd ordföljd. Passar även nybörjare. Mekanisk övning.

36

ORDFÖLJD I FRÅGOR * Även ja- och nej-frågor. Mekanisk övning.

37

ORDFÖLJDSÖVNINGAR MED ADVERB OCH BISATSER ** Kräver uppmärksamhet/pron.byte.

38

ORDFÖLJD MED HJÄLPVERB ** Passar nybörjare. Kräver uppmärksamhet.

39

ORDFÖLJD MED VANDRANDE ADVERBIAL. ***

40

ORDBILDNING * Bilda sammansatta substantiv. Lätt men kräver grundläggande ordförråd.

41

ORDBILDNING ** Bilda adjektiv med tillägg av vanliga ändelser, ex. – ig, isk, -lig etc.

42

VERB OCH SUBSTANTIV. ORDBILDNING ** Från verb till substantiv. För sfi och sva.

43

ORDBILDNING *** Adjektiv, substantiv, verb.

44

ORDKUNSKAP – ORDBILDNING ** Kombinationsövning. Ganska lätt.

45

ORDBILDNING – ORDKUNSKAP *** Verb och substantiv. Kräver bra ordförråd.

46

ORDKUNSKAP **** Luckövning där konjunktioner, adverb, frågeord etc. ska ifyllas.

47

ORDBILDNING **** Övning med substantiv, adjektiv och verb.

48

ORDBILDNING **** Övning som kräver gott ordförråd.

49

ORDBILDNING **** 54 verb! Lexikon behövs. Substantiv efterlyses. För sva-studerande.

50

ORDBILDNING **** Verb och substantiv som börjar på prefixet be- . För sva-studerande.

51

ORDBILDNING **** Verb och substantiv som börjar på för- eller före-. Luckövning. sva.

52

ORDBILDNING **** Verb, substantiv och adjektiv. Facit till övning a.

53

ORDBILDNING **** Substantiv med suffix på –dom, -het och -skap.

54

PREPOSITIONSÖVNINGAR 1 – 5 kan betecknas som mellansvåra. Passar både sfi och sva.

55-59

PREPOSITIONSÖVNINGAR 6- 11 kan betecknas som svåra eller bitvis mycket svåra.

60-65

PARTIKELVERB 1 och 2 ** Prepositioner och adverb fylls i. Påminn om betoningen.

66-67

PARTIKELVERB 3. **** Kräver gott ordförråd. Passar sva-studerande.

68

PREPOSITIONSUTTRYCK MED TILL **** Studium och inlärning (69) och testsida (70).

69-70

LUCKÖVNING *** Prepositioner och andra ord fattas i tre textutdrag.

71

PERSONLIGA PRONOMEN * Övningar som passar nybörjare samt för repetition

72-74

POSSESSIVA OCH REFLEXIVA PRONOMEN * (**) Passar nybörjare samt för repetition.

75-78

OBESTÄMDA PRONOMEN 1 och 2 ** (***) All, flera, ingen, någon.

79-80

RELATIVA PRONOMEN – RELATIVA BISATSER ** Relativa pronomen/adverb som bisatsinledare.

81

RÄKNEORD * Läsövning och enkla räkneuppgifter samt årtal, födelseår etc. För nybörjare.

82

SUBSTANTIVBÖJNING ** Samtliga deklinationer. För nybörjare samt som repetition.

83-85

SUBSTANTIV I PLURAL * Vanliga ord. Övningen bör klaras om man har lärt sig dekl.

86

SUBSTANTIV I PLURAL ** Naturord för både sfi- och sva-studerande.

87

SUBSTANTIVÖVNINGAR * Bestämd eller obestämd form? Nyttig, viktig övning!

88-89

VERBÖVNINGAR FÖR NYBÖRJARE * Hjälpruta finns sid. 91. Facit finns sid. 92.

90-92

VILKET VERB PASSAR? *** Kreativ verbövning som med fördel utförs i par eller grupp.

93

TRE VIKTIGA HJÄLPVERB ** Övning med rätt verb i rätt form, inte så lätt som den ser ut!

94

VERBÖVNING ** Verb som lätt blandas ihop, t.ex. längta - sakna, ligga - lägga, gå - åka.

95

VERBÖVNINGAR ** Övningar med presens, infinitiv och preteritum.

96-97

VERBÖVNINGAR ** Kreativa och lite kluriga verbövningar där det gäller att vara exakt.

98-99

VERBÖVNING ** Perfekt eller preteritum? Kräver förklaring och genomgång av läraren.

100

PLUSKVAMPERFEKT ** Mekanisk övning där det gäller att kunna verbet i supinum.

101

VERBÖVNING *** Lätta och svåra verb i rätt form. Kan vara bra som repetition i sfi och sva.

102

VERBÖVNING I DIALOG ** Vanliga verb som ska skrivas i perfekt och preteritum.

103

VERBTEST *** För diagnos och repetition eller som vanligt verbprov. Mest starka verb!

104

JOSEFS BREV OCH MORMORS BREV *** rolig, nyttig övning med starka verb. Läs upp livligt!

105-106

VERBÖVNINGAR. Starka verb. ****

107-108

PRESENS PARTICIP **** Lämplig för sva-studerande.

109-110

PERFEKT PARTICIP *** Lämplig för sva-studerande samt i slutfasen av sfi.

111-115

VERB I PASSIV FORM ** Passiva former ska hittas, strykas under och ändras till aktiv form.

116

PERFEKT PARTICIP – PASSIVUM *** Ändring från perfekt particip till passivum och tvärtom.

117

PASSIVUM *** Här gäller det att ändra verb från aktiv till passiv form i olika tempus.

118

TEMPUSHARMONI ** Meningar i presens och futurum skrivs om till dåtid.

119

TRANSITIVA OCH INTRANSITIVA VERB *** Söva, sova, somna, lägga, ligga etc.

120

VERB SOM LÄTT BLANDAS IHOP ** Tänka, tycka, tycka om, tro, kunna, känna, känna till…

121

VERB MED KONKRET OCH ABSTRAKT BETYDELSE*** Muntlig övning för fördjupad förståelse.

122

VERBÖVNING MED KÄNDA CITAT FRÅN LATIN *** För bildning och förnöjelse! Facit ingår.

123

VERBLISTA ÖVER STARKA VERB. Listan är ej helt komplett. Perfektparticip endast i grundform.

124-125

Bland ordklasserna har interjektioner uteslutits. Vad gäller räkneord ingår en övningssida.
BONUSMATERIAL!
Pdf-filer med en glesare verblista med plats för anteckningar, lista över nationer, nationaliteter och språk,
övningar med särskilda verbuttryck, övningar med analys av transitiva och intransitiva verb, översikter
över de vanligaste prepositionerna, översikt över adjektivböjning, en hel del uttalsövningar samt enklare
material för studieväg 1 (dialoger, grammatikövningar och korta texter) finns i mappar som kompletterar
detta läromedel. Översändes utan kostnad med e-post efter beställning av ”Grammatik i flera steg” vare sig
beställning gjorts via Läromedia AB eller direkt från Värdegrundsförlaget. Hör bara av dig så skickar jag
snarast över bonusmaterialet.

Önskningar om ytterligare övningar samt eventuella frågor välkomnas!

Maria Melin-B lomqvist
info@livskunskap.net

VÄRDEGRUNDSFÖRLAGET
www.livskunskap.net

P.S. En del grammatikövningar finns även i ”Prata svenska med oss!” i form av dialoger och luckövningar.

P.S. ETT DIGITALT LÄROMEDEL för nybörjare i sfi skrivet som en berättelse med texter, dialoger och
grammatikövningar med titeln ”Vänskap och hopp” (64 sidor samt inledning och översikt) finns att beställa
men endast direkt från Värdegrundsförlaget. Du får gärna smakprov och översikt tillsänt om du hör av dig
via e-post. Materialet passar bäst för studerande på studieväg 2 och passar både ungdomar och vuxna.
Fördelaktigt pris och extra rabatt för skolor som beställt ”Grammatik i flera steg”.

