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FRAMSTEGSTEST 2
Kapitel 4–6  Namn:                                                                           

1 Verb: verbformer
Skriv verbens alla former.

Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum

må!

följer

åkte

längtat

 Poäng:                /16p

2 Verb: presens particip
Välj verb ur rutan och skriv dem i presens particip där de passar in.

sjung!  läs!  bo!  gråt!  studera!  spring! 

1 Det satt en                                 pojke i trappan. Han var ledsen för någon hade tagit hans cykel.

2 Precis när jag gick på bussen, kom min kollega                            . Det var nära att hon missade bussen.

3 De                            i området ska städa gården tillsammans på lördag.

4 Titta, där går Peter                           genom parken. Han verkar glad idag.

5 Alla                          ska visa legitimation innan de skriver provet.

6 Jag blir trött i ögonen av allt                           . Jag måste kanske skaffa glasögon. 

 Poäng:                /6p

3 Sambandsord
Skriv orden i rutan på rätt plats.

dock  nämligen  däremot  därför

1 Anja tycker inte om räkor.                                äter hon gärna kräftor.

2 Manuel vill lära sig svenska snabbt.                                  ska han gå en intensivkurs i sommar.

3 Jag måste städa idag. Min faster kommer                                och hälsar på och hon är så ordentlig.

4 Det nya datasystemet är mycket bättre än det förra. Det är                               inte perfekt. 

 Poäng:                /4p
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4 Adverb för position, destination, från position
Skriv rätt form av adverbet.

1 För att komma till hotellet är det bäst att ta fyran till Stortorget.                                kan du gå sista 
  (där)

 biten. Det tar bara fem minuter. 

2 Är pojkarna fortfarande                                och leker? Jag tycker att de ska 
  (ute)

 komma                                nu.
  (inne)

3 Ska vi gå                                till takterrassen?                                den kan man se hela stan.
  (uppe) (uppe)

4 När vi kommer                                till Köpenhamn, går vi direkt till hotellet. 
  (framme)

 Poäng:                /6p

5 Verb: grupp 4
Skriv preteritum och supinum av verben.

Presens Preteritum Supinum

blir

får

förstår

har 

ligger 

säger 

vill

 Poäng:                /14p

6 Subjunktioner
Välj ord ur rutan och skriv dem på rätt plats.

trots att  förrän  genom att  för att  medan  
så att  tills  eftersom  utan att  om

1 Jag springer ner och köper mjölk                                         potatisen kokar.

2 Vi slutar inte öva                                         vi kan alla verb perfekt.

3 Man måste lyssna på andra                                         lära sig bra uttal.

4                                          klockan var mycket avslutade vi mötet.

5 Mia försöker bli rik                                         investera i aktier.
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6 Var försiktig                                         du inte faller av hästen när du rider. 

7 Han tackade ja till jobbet                                         tänka. 

8 Vi badade igår                                         det bara var 15 grader i vattnet.

9 Vet du                                         det ska bli fint väder i helgen?

10 Vi satt på balkongen                                         solen gick ner.

 Poäng:                /10p

7 Hemma hos eller hem till?
Skriv hemma hos eller hem till.

1 Vill ni äta middag                                  oss på fredag?

2 Jag ska gå                                     farfar idag och hjälpa honom med några saker.

3 Häng med                                    Hannah ikväll! Hon har fest.

4 Det är alltid så trevligt                                     dina föräldrar. Jag älskar att gå dit!

5 Ska vi titta på den nya serien                                     mig?

 Poäng:                /5p

8 Ordföljd: indirekt tal
Skriv meningarna i indirekt tal.

1 Adam: När börjar mötet?

                                                                                                                                                                  

2 Britta: Jag brukar aldrig gå på teater.

                                                                                                                                                                  

3 Charlie: Vem har skrivit den här boken?

                                                                                                                                                                  

4 Daniela: Jag har inte klippt mig på länge.

                                                                                                                                                                  

5 Ernst: Vad gjorde Anne igår?

                                                                                                                                                                  

6 Felicia: Hur mycket är klockan?

                                                                                                                                                                  

7 Gustav: Varför har ingen gjort läxan?

                                                                                                                                                                  

8 Hilda: Ska det inte snöa imorgon?

                                                                                                                                                                  

 Poäng:                /8p
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9 Substantiv: bestämd och obestämd form
Skriv substantiven under raden i rätt form.

1 Vi sitter ofta i                                 och pratar. Jag älskar vårt                                    !
  kök kök

 Det är så fint!

2 Jag har problem med min                                     Jag får ofta ont i                                   när 
  mage mage

 jag är stressad.

3 Det är härligt att bo nära                                      . Jag kan ta                                       
  jobb cykel

 och cykla dit på tio minuter. Men min                                         börjar bli gammal, så jag 
  cykel

 måste nog köpa en ny.

4 Linda, kan du gå ut med                                         ? Hon har inte varit ute på länge nu.
  hund

Poäng:                /8p

10 Verb: tempus, konditionalis
Sortera meningarna.

1 Om jag kunde                                                                                                                                .
  en lägenhet/gärna/köpa/jag/skulle

2 Vad skulle vi göra                                                                                                                          ?
  hade/vi/inte/om/internet

3 Hur skulle livet vara                                                                                                                      ?
  hade/vänner/man/några/inte/om

Poäng:                /3p

11 Ordkunskap
Skriv rätt ord.

1 Sveriges parlament heter                                   .

2 I Sverige har man                                    vart fjärde år. Då röstar man på det parti man tycker  

 har bäst politik.

3 Statsministern är ”chef” över sin                                   .

4 När man arbetar betalar man ungefär 30 procent i                                    på sin inkomst.

5                                   betyder att alla människor är lika mycket värda.

Poäng:                /5p
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12 Verb: presens futurum
A   Skriv kommer att eller ska.

1 Jag tror att Sverige                             förlora fotbollsmatchen mot Tyskland.

2 Du                             bli bättre i ryggen om du tränar mer.

3 Jag                           läsa en kurs på universitetet i höst.

4 Luisa har bestämt att hon                             bli bäst i klassen i fysik.

5 Det                             bli tufft för alla som har höga lån om de höjer räntan.

B Välj tänker + infinitiv eller presens av verbet under raden.

1 Om du                                    mycket lär du dig bättre.
  repeterar

2 Gary                                 till Umeå.
  flytta

3 Daniel tränar mycket för han                               maraton.
  springa

4  Mina kusiner                             en restaurang tillsammans. Imorgon ska de titta på en lokal.
  öppna

5 När jag                             färdig med städningen ska jag ta en promenad.
  vara

Poäng:                /10p

13 Relativa pronomen: vilket/något som
Skriv om meningarna med vilket eller något som.

1 Det har varit kallt på nätterna. Det är inte bra för våra tomater på balkongen. 

                                                                                                                                                                  .

2 De har stängt av Storgatan. Det skapar problem för bilisterna.

                                                                                                                                                                  .

3 De vill ha fyra miljoner för huset. Det borde inte vara något problem.

                                                                                                                                                                  .

4 Just nu är svenska kronan dyr. Det är inte bra för exporten.

                                                                                                                                                                  .

5 När man är konsult byter man ofta arbetsplats. Det kan vara lite jobbigt.

                                                                                                                                                                  .

Poäng:                /5p

Totalt:                       /100p



F R AM S T E G S T E S T 2 119KOPIERINGSUNDERLAG © 2015 Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm och Natur & Kultur
Rivstart B1+B2, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-43425-7

Reflektioner efter kapitel 4–6
Det här har jag lärt mig i kapitel 4–6:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Det här känner jag mig säkrare på nu:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Det här har jag problem med:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Så här ska jag göra:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Så här gör jag för att öva språket utanför klassrummet:

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     


