
Svenska inplaceringstest 4   (självdiagnostiskt) 

Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för  
utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du hitta facit. 

För att börja på nivå 5 bör du ha minst 25 rätt. 

1.
a) Jag känner inte Stockholm.
b) Jag känner inte till Stockholm.
c) Jag känner inte sig Stockholm.

2.
a) Jag har bott här för 14 dagar.
b) Jag har bott här i 14 dagar.
c) Jag har bott här på 14 dagar.

3.
a) Jag sa att jag inte hade något barn 
b) Jag sa att jag hade inget barn
c) Jag sa att jag hade inte något barn

4.
a) Här är det hus var jag bodde som barn
b) Här är det hus där jag bodde som barn
c) Här är det hus som jag bodde som barn

5.
a) Jag fryser på händerna
b) Jag fryser om händerna

6.
a) I vår trädgård växer vi blommor
b) I vår trädgård odlar vi blommor

7.
a) En gång i året åker jag skidor
b) En gång om året åker jag skidor
c) En gång per året åker jag skidor.

8.
a) Jag tänker att Carl är ett vackert namn
b) Jag tycker att Carl är ett vackert namn

9.
a) I går morgon vaknade jag klockan 6
b) I går bitti vaknade jag klockan 6.
c) I går morse vaknade jag klockan 6.



10.
a) Han föddes i februari i 1940.
b) Han föddes i februari 1940.
c) Han föddes februari i 1940.

11.
a) Jag har inte träffat min mamma i två år.
b) Jag har inte träffat min mamma för två år.
c) Jag har inte träffat min mamma på två år.

12.
a) I julas bodde han hos mig.
b) Förra julas bodde han hos mig.
c) Julas bodde han hos mig.

13.
a) Jag är här i två år nu.
b) Jag har varit här i två år nu.
c) Jag var här i två år nu.

14.
a) Varje lördagar handlar jag på Konsum.
b) Varje lördag handlar jag på Konsum.
c) Varenda lördagar handlar jag på Konsum.

15.
a) Jag läste en mycket intressant artikel häromveckan. 
b) Jag läser en mycket intressant artikel häromveckan.
c)  Jag har läst en mycket intressant artikel häromveckan. 

16.
a) Hon åt upp allt ris.
b) Hon åt upp all ris.

17.
a) Doktor Andersson var en trevlig man.
b) Doktorn Andersson var en trevlig man.

18.
a) I morgon lär det bli vackert väder.
b) I morgon vill det bli vackert väder.

19.
a) Igår såg jag en olika.
b) Igår såg jag en olycka.

20.
a)Varken du eller jag är begåvade.
b)Varken du eller jag är begåvad.



21.
a) Jag lagg mig redan klockan 8 igår.
b) Jag låg mig redan klockan 8 igår.
c) Jag lade mig redan klockan 8 igår.

22. 
a) Det var i förra veckan som jag såg att hon kom.
b) Det var i förra veckan att jag såg att hon kom.

Sätt in rätt form av adjektivet!

23.Ung Jag såg en _____1___  pojke. _______2_____vin är inte alltid gott. Bredvid oss 
bor _____3_____ människor.

24.Vacker   Hennes yngsta barn var mycket____1_______. De köpte ___2________ saker 
till sitt hem. ___3_____flickor får starka män. 

25. Gammal  Han köpte en ___1______bok. Jag bor i ett ____2_________ hus. 
_____3______ människor har mycket att berätta. 

26.Duktig elev       I klassen fanns många ___1___________.Den här_______2____ heter 
Erik.  Lärarens __________3________ heter Lars, Stina och Peter.

Gör korrekta  frågor eller påståenden av följande ord (1)

27.tänker på restaurang med man min gå jag  ikväll

28. haft aldrig jag hund en har.

29. vill inte varför följa mig du med Italien till?

30.inte heter jag Katarina den Stora  egentligen.

31. ringer inte till de varandra så ofta  nuförtiden ju



Sätt in rätt ord i följande text!

Varför kan ett litet språk, som bara talas av ett___33______ överleva, 
____34_____betydligt större språk obevekligen dör ut?
Det ___35_______ inte bara om att bevara språket utan också kulturen och det sociala 
sammanhanget. Utan dessa kopplingar är de utsatta språken dödsdömda. 
Språkforskare räknar med att av dagens 6 800 språk kommer __36_________att försvinna 
inom bara två generationer. Det betyder att det försvinner ett språk __37_____ tionde dag. 
Aldrig __38_________har jordens språkliga mångfald krympt i så _____39______ takt. 
Vi ser __40______oss tre eller fyra språk som ______41___att dominera i världen, säger 
Mark Pagel, utvecklingsbiolog vid brittiska Readinguniversitetet. Det __42____ en 
språklig  massutrotning.

33 34 35 36 37 38 39
          

ental medan köper halva var före fort
fåtal eftersom handlar delvis varje förr väldigt
talare därför att betyder hälften varenda för snabb

   

40 41 42
framtill kommer innebär
framåt tänker går utför
framför vill tolkar



Facit:
1) b
2) b
3) a
4) b
5) b
6) b
7) b
8) b
9) c
10) b
11) c
12) a
13) b
14) b
15) a
16) a
17) a
18) a
19) b
20) a
21) c
22) a

23  ung ungt unga
24 vackert vackra vackra
25 gammal gammalt gamla
26 duktiga elever duktiga eleven duktiga elever

27 Jag tänker gå på restaurang med min man ikväll.
28 Jag har aldrig haft en hund.
29 Varför vill du inte följa med mig till Italien?
30 Jag heter egentligen inte Katarina den Stora.
31 Nuförtiden ringer de ju inte så ofta till varandra.

33 fåtal
34 medan
35 handlar
36 hälften
37 var
38 förr
39 snabb
40 framför
41 kommer
42 innebär
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