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Träna svenska A och B 
1  

 

 
Häfte 2 

Presentation och 
pronomen 

  



1 

 

Läs 
 
 
 
 

Jag heter Kornelia. 

 

 

 

 

Hon heter Elin. 

 
 
 
 

 

Han är lärare. 

 

 

 

 

Katten  heter Bimse. 

Den är söt.  

  

 

 

 

 

De är bror och syster.  

jag 

hon 

han 

den 

det 

de 

Kaffet är gott. 

Det är varmt. 
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Skriv av meningarna. 
 
 

 

 

 

 

Jag _________________________________________________ 

Hon _________________________________________________ 

Han _________________________________________________ 

Den _________________________________________________ 

De _________________________________________________ 

Kaffet _________________________________________________ 

Det _________________________________________________ 

  

heter Kornelia.  
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Skriv orden många gånger. 
 
 

 

jag _________________________________________________ 

hon _________________________________________________ 

han _________________________________________________ 

den _________________________________________________ 

de _________________________________________________ 

det _________________________________________________ 

JAG _________________________________________________ 

HON _________________________________________________ 

HAN _________________________________________________ 

DEN _________________________________________________ 

jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag  
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Para ihop ord och bild 
  

den 

 

de 

 

han 

 

det 

 

hon 
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Land och språk 

 

 

 

Land Språk 

 

Sverige svenska 

Afghanistan dari 

England engelska 

Eritrea  tigrinja 

Frankrike franska 

Irak arabiska 

Iran  farsi (persiska) 

Kina kinesiska 

Kurdistan kurdiska 

Libanon arabiska 

Palestina  arabiska 

Somalia somaliska 

Syrien arabiska 

Thailand thailändska 

Tyskland  tyska 

Vietnam  vietnamesiska 
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Land och språk 
Skriv! 

 

 

Land Språk 

 

Sverige __________________________ 

Afghanistan __________________________ 

England __________________________ 

Eritrea  __________________________ 

Frankrike __________________________ 

Irak __________________________ 

Iran  __________________________ 

Kina __________________________ 

Kurdistan __________________________ 

Libanon __________________________ 

Palestina  __________________________ 

Somalia __________________________ 

Syrien __________________________ 

Thailand __________________________ 

Tyskland  __________________________ 

Vietnam  __________________________ 



7 

 

Vilket språk talar man? 

 

Vilket språk talar man i Sverige?  

______________________________________ 

Vilket språk talar man i Kina? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Afghanisten? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Eritrea? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Frankrike? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Kurdistan? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i England? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Iran? 

_________________________________________________________________ 

I Sverige talar man svenska.  
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Vilket språk talar man i Irak? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Somalia? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Vietnam? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Libanin? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Tyskland? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Syrien? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Palestina? 

_________________________________________________________________ 

Vilket språk talar man i Thailand? 

_________________________________________________________________ 
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Kornelia 

 

 

Jag heter Kornelia. 

Jag kommer från Polen. 

Jag talar svenska,  

polska och engelska. 

Jag bor i Göteborg. 

 
 
Frågor 
 
 

1. Vad heter hon? 

______________________________________________________________ 

2. Varifrån kommer hon? 

______________________________________________________________  

3. Vilka språk talar hon? 

______________________________________________________________ 

4. Var bor hon? 

______________________________________________________________   
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Max 
 
 

Jag heter Max. 

Jag bor i Gråbo. 

Jag kommer från Gambia. 

Jag talar engelska och svenska. 

 

 
 
 
Frågor 
 
 

1. Vad heter han? 

______________________________________________________________ 

2. Var bor han? 

______________________________________________________________  

3. Vilka språk talar han? 

______________________________________________________________ 

4. Varifrån kommer han? 

______________________________________________________________   
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Joe 
 
 

Han heter Joe. 

Han kommer från USA. 

Han talar engelska  

och svenska. 

Han bor i Lerum. 

 

 
Frågor 
 
 

1. Vad heter han? 

______________________________________________________________ 

2. Varifrån kommer han? 

______________________________________________________________  

3. Vilka språk talar han? 

______________________________________________________________ 

4. Var bor han? 

______________________________________________________________  
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Nertila 
 
 

Hon heter Nertila. 

Hon bor i Gråbo. 

Hon talar italienska,  

engelska och svenska. 

Hon kommer från Italien. 

 

 
Frågor 
 
 

1. Vad heter hon? 

______________________________________________________________ 

2. Var bor hon? 

______________________________________________________________  

3. Vilka spårk talar hon? 

______________________________________________________________ 

4. Varifrån kommer hon? 

______________________________________________________________   
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Skriv av orden 

 

 

heter  ___________________________________________________ 

kommer ___________________________________________________ 

från  ___________________________________________________ 

talar  ___________________________________________________ 

bor  ___________________________________________________ 

vad  ___________________________________________________ 

var  ___________________________________________________ 

vilka  ___________________________________________________ 

varifrån ___________________________________________________ 

språk  ___________________________________________________  

heter heter heter heter heter  
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Hanna 
 
 

Jag heter Hanna. 

Jag kommer från Sverige. 

Jag talar svenska och engelska. 

 

 
 
 
 
Frågor 
 

1. Vad heter hon? 

______________________________________________________________ 

2. Var bor hon? 

______________________________________________________________  

3. Vilka språk talar hon? 

______________________________________________________________ 

4. Varifrån kommer hon? 

______________________________________________________________  

5. Är hon gift? 

______________________________________________________________ 

6. Har hon barn? 

______________________________________________________________ 

 

Jag bor i Jonsered. 

Jag är gift. 

Jag har tre barn. 
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 Fråga och svara 

 

 

Vad heter du?    

Jag heter _______________________________________________ 

 

 

Varifrån kommer du?    

Jag kommer från  _______________________________________________ 

 

 

Vad talar du för språk?   

Jag talar _______________________________________________ 

 

 

Var bor du?      

Jag bor i _______________________________________________ 
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Skriv om dig själv.  

 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 

Jag ____________________________________________ 
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Skriv om en kompis.  

Fråga en man. 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 

Han ____________________________________________ 
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Skriv om en kompis.  

Fråga en kvinna. 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 

Hon ____________________________________________ 
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Prata med din kompis.           

 

FRÅGA  SVARA 

Vad heter du?     Jag heter _______________________ 

Varifrån kommer du?     Jag kommer från ________________ 

Vad talar du för språk?  Jag talar ________________________ 

Var bor du?      Jag bor i ________________________ 

Är du gift?     ____________________________________ 

Är du sambo?      ____________________________________  

Har du barn?   ____________________________________ 

Har du syskon?     ____________________________________  
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Skriv av orden 

 

 

är  ___________________________________________________ 

gift  ___________________________________________________ 

har  ___________________________________________________ 

tre  ___________________________________________________ 

barn  ___________________________________________________ 

sambo  ___________________________________________________ 

syskon  ___________________________________________________ 

är  ___________________________________________________ 

  

är är är är är är är är är är är är 
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Elin Alm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv av texten. 

   

   

   

   

   

   

  

Elin är kvinna. 

Hon är 30 år. 

Hon bor i Lerum. 

 

Elin är läkare. 

Hon jobbar på en vårdcentral. 

Hon är gift med Martin. 

Elin kommer från Danmark. 
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Skriv av orden 

 

 

är  ___________________________________________________ 

en kvinna ___________________________________________________ 

ett år  ___________________________________________________ 

bor  ___________________________________________________ 

Lerum  ___________________________________________________ 

en läkare ___________________________________________________ 

på  ___________________________________________________ 

en vårdcentral ___________________________________________________ 

gift  ___________________________________________________ 

kommer ___________________________________________________ 

från  ___________________________________________________ 

Danmark ___________________________________________________  

är är är är är är är är är är är är är  
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Svara på frågorna. 

  

Hon heter Moa. 

ja nej 

Hon är man. 

ja nej 

Hon är 50 år. 

ja nej 

Hon är läkare. 

ja nej 

Hon är 30 år. 

ja nej 

Hon jobbar på sjukhus. 

ja nej 

Hon jobbar i affär. 

ja nej 

Hon jobbar på en vårdcentral. 

ja nej 

Hon kommer från Sverige. 

ja nej 

Hon bor i Lerum. 

ja nej 
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Martin är man. 

Han är 40 år. 

Han bor i Lerum. 

 Martin är lärare. 

Han lär barn att läsa och skriva. 

Han är gift med Elin. 

Martin kommer från Gråbo. 

Skriv av texten.

Martin Alm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv av texten. 
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Skriv av orden 

 

 

det  ___________________________________________________ 

en man  ___________________________________________________ 

en lärare ___________________________________________________ 

lär  ___________________________________________________ 

ett barn ___________________________________________________ 

att läsa  ___________________________________________________ 

skriva  ___________________________________________________ 

gift  ___________________________________________________ 

kommer ___________________________________________________ 

från  ___________________________________________________ 

Gråbo  ___________________________________________________  

det det det det det det det det  
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Svara på frågorna. 

 

  
Han heter Martin. 

ja nej 

Han är man. 

ja nej 

Han är 35 år. 

ja nej 

Han är läkare. 

ja nej 

Han bor i Lerum. 

ja nej 

Hon lär barn att räkna. 

ja nej 

Han kommer från Gråbo. 

ja nej 

Han kommer från Partille. 

ja nej 

Han är 40 år. 

ja nej 

Han är lärare. 

ja nej 
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Familjen Alm 

 

  

Elin är Martins fru. 

Martin är Elins man. 

Martin och Elin har  

två barn. 

 

Linus är 10 år.  

Han är en pojke.  

Han går i klass 4. 

 

Maria är 4 år.  

Hon är en flicka.  

Hon går på dagis. 

Linus och Maria är syskon. 

Elin, Martin, Linus och  

Maria är en familj. 

De har två katter. 

Katterna är svarta. 

De heter Sotis och Bimse. 

 

Bimse 

Sotis 

Elin 

Martin 

Linus 
Maria 
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Skriv av texten. 
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Skriv av orden 

 

 

är  ___________________________________________________ 

en man  ___________________________________________________ 

en fru  ___________________________________________________ 

ett barn ___________________________________________________ 

en pojke ___________________________________________________ 

en klass ___________________________________________________ 

en flicka ___________________________________________________ 

ett dagis ___________________________________________________ 

en familj ___________________________________________________ 

en katt  ___________________________________________________ 

katter  ___________________________________________________ 

katterna ___________________________________________________  

är är är är är är är är är är är är är  
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Svara på frågorna. 

  

Martin är Elins fru. 

ja nej 

Elin är Martins fru. 

ja nej 

Martin och Elin har  

två barn. 
ja nej 

Linus är 12 år. 

ja nej 

Maria är 4 år. 

ja nej 

Linus är en pojke. 

ja nej 

Maria är en pojke. 

ja nej 

Maria går i skolan. 

ja nej 

Linus går i skolan. 

ja nej 

Katterna heter Sotis och Bimse. 

ja nej 
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Linus Alm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv av texten. 

   

   

   

   

   

   

Här är Linus.  

Han är 10 år.  

Han har en lillasyster.  

Hon heter Maria.  

Linus går i skolan.  

Maria går på dagis. 

 

Linus har en mamma och en 

pappa.  

De heter Martin och Elin. 

Linus mamma är läkare. 

Linus pappa är lärare. 
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Skriv av orden 

 

 

heter  ___________________________________________________ 

här  ___________________________________________________ 

en lillasyster ___________________________________________________ 

en fru  ___________________________________________________ 

skolan   ___________________________________________________ 

ett dagis ___________________________________________________ 

en mamma ___________________________________________________ 

en pappa ___________________________________________________ 

en läkare ___________________________________________________ 

en lärare ___________________________________________________ 

  

heter heter heter heter heter  
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Svara på frågorna. 

Han är 10 år. 

ja nej 

Han går på dagis. 

ja nej 

Maria går på dagis. 

ja nej 

Maria är Linus lillasyster. 

ja nej 

Linus mamma heter Sara. 

ja nej 

Linus pappa heter Martin. 

ja nej 

Linus pappa är läkare. 

ja nej 

Linus mamma är läkare. 

ja nej 

Linus mamma är lärare. 

ja nej 

Linus pappa är lärare. 

ja nej 
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