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Repetera ord! Vilket ord passar bäst? 

 

Ex.        Jag  heter (förnamn, heter, har) Maria. 

1. Ellen lyssnar på musik hela …………………. (dagar, kvällen, kväll). 

2. Jag röker inte. Mina barn röker inte ……………………. (också, gärna, heller). 

3. Hennes döttrar är unga och …………………… (trevligt, vacker, söta). 

4. De kom ……………… (i, på, till) Sverige förra året. 

5. Nu bor de ……………… (i, på, till) Rosengård, ……………. (i, på, till) Ramelsväg 

…………… (i, på, till) Malmö. 

6. Åh, du har så vackra ……………………. ( mörka, märker, mörker) ögon! 

7. Du är …………………. (betyg, lätt, duktig) i svenska. Ditt provresultat är 

………………….. (gärna, mycket, många) bra. 

8. Får jag låna din penna ett ögonblick? Jag …………………….. (gömmer, hemlig, 

glömde) min penna i klassrummet före pausen. 

9. De gifte sig den 26:e oktober 1981. De kan fira 25 års ……………………… 

(gifter, bröllop, skilsmässa) snart. 

10. Får jag …………………… (går, åker, gå ) hem efter paus. Jag har så 

………………………. (feber, ont, värker) i huvudet. 

11. Hon visar inte håret i skolan. Hon har alltid en vacker ………………… (sjal, 

själ, skal) på sig. 

12. – Vilka ………………………. (släkt, smycken, favorit) har han på sig idag ?   

- Han har bara ett halsband och en dyr armbandsklocka på sig. 

13. Slå av mobilerna på ……………………….. (kurs, lektionen, klass), tack ! Jag bli 

så ………………………….. (irriterad, stör, arga) när de ringer. 

14. Kl 15.30 ……………………… (stänga, släcker, lämnar) hon tillbaka lexikonet 

och sedan ………………………. (lyser, låser, löser) hon skåpet. 

15. Deras barn är alltid ……………….. (roligt, pigga, tråkig) på dagis. De leker 

mycket ……………….. (till, på , med) de andra barnen.  
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16. Vi fikar varje ……………………. (dagen, dag, dagar) efter jobbet. 

17. ………………….. (vara, var, vart) ska ni åka nästa sommar ? 

18. Era barn har bra betyg. Ni kan vara ……………………… (nyfiken, tillsammans, 

stolta) föräldrar. 

19. - Kan vi ………………….. (ser, ses, träffar) klockan fyra ?   

- Javisst, det går ………………. (bra, aktiv, duktiga)!  

- Nej, tyvärr. Jag ……………………….. (är, lite , har) inte tid kl 4. Jag är 

……………………….. (upptagen, upptaget, upptagna). 

20. Jag flyttade till Skåne ………………….. (förra, först, för) fem år sedan. 

21. En ………………………………….. (svärmor, barnsköterska, barnmorska) är en 

specialiserad sjuksköterska, som arbetar med gravida och på 

förlossningen. 

22. Jag vet att du …………………….. (vet, kan, kunna) svenska. Slarva inte! 

……………………..  (prosit !, grattis !, lycka) till ! 

23. Ellen och Bengt gifte sig 1981. De kan fira silver……………………….. (gifta, 

bröllopsdag, valdag) snart. 

24. Mina……………………… (god, mest, bästa) vänner bor inte här. 

25. Varför ………………………. (tycker, tänker, tror) du inte om att skriva test?   
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Repetera ord! Vilket ord passar bäst?                                           FACIT 
 

Ex.        Jag  ……………………………… (förnamn, heter, har) Maria. 

1. Ellen lyssnar på musik hela …………………. (dagar, kvällen, kväll). [hela + 

bestämd substantiv] 

2. Jag röker inte. Mina barn röker inte ……………………. (också, gärna, heller). 

[också =/=inte heller] 

3. Hennes döttrar är unga och …………………… (trevligt, vacker, söta). [plural] 

4. De kom ……………… (i, på, till) Sverige förra året. [komma + till] 

5. Nu bor de ……………… (i, på, till) Rosengård, ……………. (i, på, till) Ramelsväg 

…………… (i, på, till) Malmö. [bor i en stadsdel, i en stad men på en 

adress/gata] 

6. Åh, du har så vackra ……………………. ( mörka, märker, mörker) ögon![plural] 

7. Du är …………………. (betyg, lätt, duktig) i svenska. Ditt provresultat är 

………………….. (gärna, mycket, många) bra. 

8. Får jag låna din penna ett ögonblick? Jag …………………….. (gömmer, hemlig, 

glömde) min penna i klassrummet före pausen. 

9. De gifte sig den 26:e oktober 1981. De kan fira 25 års ……………………… 

(gifter, bröllop, skilsmässa) snart. 

10. Får jag …………………… (går, åker, gå ) hem efter paus. Jag har så 

………………………. (feber, ont, värker) i huvudet. 

11. Hon visar inte håret i skolan. Hon har alltid en vacker ………………… (sjal, 

själ, skal) på sig. 

12. – Vilka ………………………. (släkt, smycken, favorit) har han på sig idag ?   

a. Han har bara ett halsband och en dyr armbandsklocka på sig. 

13. Slå av mobilerna på ……………………….. (kurs, lektionen, klass), tack ! Jag bli 

så ………………………….. (irriterad, stör, arga) när de ringer. 
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14. Kl 15.30 ……………………… (stänga, släcker, lämnar) hon tillbaka lexikonet 

och sedan ………………………. (lyser, låser, löser) hon skåpet. 

15. Deras barn är alltid ……………….. (roligt, pigga, tråkig) på dagis. De leker 

mycket ……………….. (till, på , med) de andra barnen.  

16. Vi fikar varje ……………………. (dagen, dag, dagar) efter jobbet. 

17. ………………….. (Vara, Var, Vart) ska ni åka nästa sommar ? 

18. Era barn har bra betyg. Ni kan vara ……………………… (nyfiken, tillsammans, 

stolta) föräldrar. 

19. - Kan vi ………………….. (ser, ses, träffar) klockan fyra ?   

a. Javisst, det går ………………. (bra, aktiv, duktiga)!  

b. Nej, tyvärr. Jag ……………………….. (är, lite , har) inte tid kl 4. Jag är 

……………………….. (upptagen, upptaget, upptagna). 

20. Jag flyttade till Skåne ………………….. (förra, först, för) fem år sedan. 

21. En ………………………………….. (svärmor, barnsköterska, barnmorska) är en 

specialiserad sjuksköterska, som arbetar med gravida och på 

förlossningen. 

22. Jag vet att du …………………….. (vet, kan, kunna) svenska. Slarva inte! 

……………………..  (prosit !, grattis !, lycka) till ! 

23. Ellen och Bengt gifte sig 1981. De kan fira silver……………………….. (gifta, 

bröllopsdag, valdag) snart. 

24. Mina……………………… (god, mest, bästa) vänner bor inte här. 

25. Varför ………………………. (tycker, tänker, tror) du inte om att skriva test?   

 

 
 


