
TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE A1/A1+ 

 

Namn: ……………………………….                                     Datum: ……………………….. 

 

 

        Poäng: …………./Max 67p 

 

 

Övning 1 

Läs texter först och svara sedan rätt eller fel (R/F) 

 

Sara är 23 år gammal. Hon är student och läser IT vid universitetet i Lund. Hon vill bli programmerare. 

På fritiden cyklar hon och spelar pingis. Sara tycker om både klassisk och modern musik. Då och då 

besöker hon sina föräldrar som bor i Göteborg. Hon är singel. 

Peter är 5 år gammal och bor i Stockholm. Han är en mycket snäll och glad pojke. Peter tycker om att 

spela fotboll med sin äldre bror. Han gillar också att måla och rita. Peter har en hund som heter 

Apollo. Det är hans besta vän. 

Margareta är 28 och är danslärare. Hon är gift. Hon kommer från Lindköping, men bor i Malmö. Hon 

håller sina kurser på kvällarna fyra gånger i veckan. Hon tycker om att resa och vistas ute i naturen. 

Hon drömmer om att ha sin egen båt. 

John är 30 och arbetar på en restaurang i centrala Stockholm. Han kommer från Australien. Han trivs 

på jobbet och har många kompisar från andra länder. John sparar pengar till en semester i Portugal. 

Han vill besöka sin syster som studerar där. John är gift med Maria som kommer från Spanien.  

 

1. Alla personer bor i Sverige. 

2. Alla personer är vuxna. 

3. Två personer är gifta. 

4. Margareta kommer från Malmö. 

5. Peters bästa vän är hans bror. 

6. John är gift med en polska. 

7. Margareta jobbar på kvällarna. 

8. Sara vill bli civilekonom. 

9. John är 35 år gammal. 

10. Peter är 5 år gammal.       Poäng ......../ 10 

 



Övning 2. 

Skriv rätt verbform. 

1. Mina kompisar ...................... på bio igår. (att gå) 

2. Mia ........................... i Sverige i fem år nu. (att bo) 

3. När jag ..................... liten tyckte jag om att dansa. (att vara) 

4. Ola ........................ affären i Oslo förra året. (att stänga) 

5.  Jag ........................ en dotter som bor i Lappland. (att ha)    

          Poäng ......../ 5 

Övning 3.  

Skriv rätt frågeord. 

Hur? När? Vad ?Varför?  Varifrån? Vilket? Vilken? 

1. ……………….gata bor du på ? 

2. ……………..gammal är du? 

3. …………….. börjar filmen? 

4. …………….många språk talar du ? 

5. ……………...gör du i Sverige  Eva ? 

6. ……………...kommer du ? 

7. ……………… mår du ? 

8. ……………...slutar vi ? 

9. ……………..är klockan ? 

10. ……………..kan jag inte sjunga  ? 

                                                                          Poäng ......../ 10 

Övning 4. 

Skriv frågor till svaren 

ex:    Anna                 Vad heter du   ? 

Från England   ……………………………………………...  

Ja,jag är gift  ………………………………………………. 

Ja,en dotter  ……………………………………………… 

Nej ,jag jobbar  ……………………………………………… 

Tack,jag mår bra  ………………………………………………. 

                     Poäng ......../ 5 

Övning 5  

Skriv rätt pluralform. 

Min mamma har fem ...................... (väska) 

De stannar har i tre ............................ (månad) 



I skolan måste man göra ............................ (övning) 

Jag har tre nya ......................... (meddelande) på min mobil. 

På restaurangen finns det bara tre lediga ........................ (bord) 

 

Poäng ......../ 5 

Övning 6 

Skriv rätt pronomen. 

1. Jag pratar med Åsa och Pelle. Jag pratar med ............. 

2. Vi har tre barn. .............. barn heter Mia, Lisa och Eva. 

3. Kan du hjälpa ............. ? Jag fattar ingenting. 

4. Man kan aldrig lita på ............! 

5. Eskil och Helena har en hund. .................... hund heter Måne.                                Poäng ......../ 

5 

 

Övning 7  

Vad är klockan  

1. 09:00   ……………………………………………………………………………………. 

2. 12:45   ……………………………………………………………………………………. 

3. 15:05   ……………………………………………………………………………………. 

4. 01:58   ……………………………………………………………………………………. 

5. 10:17   ……………………………………………………………………………………… 

                                                                         Poäng ......../ 5 

Övning 8 

Sortera och skriv meningarna  

1. Ibland /landet/på/åker/Patrik och Elsa/auktioner /på 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Emma /skräckfilmer/ inte /vill /se 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. alltid /storhandlar/de/på lördag förmiddag 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. kaffe/mjölk/dricker/eller/utan/du/med 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. jobbar/hon/på lördag/aldrig 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Poäng ......../ 5 



 

Övning 9 

Fyll i rätt form av adjektivet 

1. kall - Det är en …………….dag. 

2. tråkig – David tittade på ett ……………….TV-program igår. 

3. Gul – jag bor i ett ……………..hus. 

4. Snäll - Varför är alla barn så ……………… på julafton. 

5. Klok – Det var ett mycket ……………..svar. 

       Poäng ......../ 5 

Övning 10 

Kombinera ihop 

1. Per ska borsta tänderna   a.Hon behöver en handduk 

 2.Birgitte vill tvätta håret   b.Hon ska använda en tandborste 

 3.Sara ska putsa fönster   c.Hon behöver en dator 

 4.Maria ska sminka sig    d.Hon behöver en tvättmaskin 

 5.Olle måste plugga tyska   e.hon behöver en trasa och tvättmedel 

 6.Anja vill surfa på nätet   f.Hon behöver en danslärare 

 7.Martin vill tvätta kläderna    g.Hon ska använda en diskmaskin 

 8.Olivia ska lära sig dansa   h.Han behöver en penna och ett papper 

 9.Sara vill diska      i.Hon behöver mjölk och en skål 

 10.Kalle ska laga middag åt sina föräldrar j.Han behöver kött och grönsaker 

 11.Lisa vill mata sin katt    k.Hon behöver ett läppstift 

 12.Paul vill rita ett träd    l.Han behöver en textbok 

                                                                            

                              

                   Poäng ......../ 12 


