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Avsnitt 1. Här kommer Maris! ........................................................................ 1 
 Maris promenerar på stan och träffar vännen Ivo. 
 Hälsningsord, månader och veckodagar. 
 Grammatiska moment: 

Substantiv (tema: obestämd form, singularis). 
Verb, presens.  Personliga pronomen, subjektsform. 
Ordföljd (både rak och omvänd). Räkneord 1-20. 

 
Avsnitt 2. Boken om Sverige ............................................................................  6 
 Maris och Ivo går till en bokhandel.  
 Artighetsfraser. 
 Grammatiska moment: 
  Substantiv i sing. och plur. (tema: bestämd form) 
      Adjektiv, obestämd form. 
      Indefinita pronomen (ingen - någon). 
      Demonstrativa pronomen. Räkneord 21-100. 
 
Avsnitt 3. Frihetens vind  .................................................................................. 10 
  Maris och Ivo sitter och småpratar i en park. 
  Klockan. Tidsuttryck. 
  Grammatiska moment: 
  Modala hjälpverb + infinitiv. Placering av inte. 
      Genitiv. Personliga pronomen, objektsform. 
      Possessiva pronomen. Futurum. 
 
Repetitionsavsnitt 1-3  ....................................................................................... 15 
 
Avsnitt 4. Brevet från Sverige  .........................................................................  17 
  Vid matbordet hemma hos Maris familj. Ett brev 
  med inbjudan till släktingar i Sverige. Familjeord. 
  Grammatiska moment: 
  Imperativ. Vilken, vilket, vilka i utrop. 
      Relativa pronomenet som  och där 
      Bisatser med att, när, vad, som 
      Preteritum - perfekt. Plural med omljud (familjeord). 
 
Avsnitt 5. Att planera en resa ..........................................................................   22 

Morgonens aktiviteter och en tur till Svenska  
ambassaden. Telefonsamtal med vännen Ivo. 

  Grammatiska moment: 
  Reflexiva verb. Verb av 4:e konjugationen. 
      Preteritum (tema). Infinitivsatser. 
 
Avsnitt 6. Från Riga till Stockholm ................................................................. 26 
  Avsked från Riga. Bussresa  till Tallin och sedan  

båtresa. Möte med Stockholms skärgård.  
Kommunikationsmedel.  
Grammatiska moment: 
Adjektiv som adverbial, oböjliga adjektiv (färger). 

      Genitiv/possessivt pronomen + adjektiv. 
      Ordningstal. 
 



Repetitionsavsnitt 4-6  ........................................................................................  31 
 
Avsnitt 7. Första dagen i Stockholm ............................................................... 34 
  Maris möter sina släktingar och bekantar sig med 
  Stockholm. Restaurangbesök. Kungafamiljen. 

Grammatiska moment: 
Adjektiv - adverb. Perfekt-preteritum (repetition) 

      Possessivt reflexivt pronomen. 
     Samordnande konjunktioner.     

 
Avsnitt 8. Första kvällen i Sverige .................................................................. 40 
  
  Maris kommer hem till sina släktingar i Västerås. 
  Grammatiska moment:  
  Rumsadverb: befintlighet - riktning. 
      Underordnande konjunktioner. 
      Regelbunden komparation av adjektiv. 
      Bestämd form av adjektiv/substantiv. 
 
Avsnitt 9. I affären .............................................................................................. 44 
  Maris och hans syssling Carolina handlar mat m.m. 
  Grammatiska moment: 
  Satser med för och för att 
      Bisatser med satsadverb. Indirekt tal. Tidsprepositioner. 
      Komparation med omljud. Sammansatta ord. 
 
Repetitionsavsnitt 7-9 ........................................................................................ 49 
 
Avsnitt 10. Hemma hos familjen Jansson ...................................................... 52 
  Maris skriver brev hem och berättar om familjen  

Janssons hus, om möblemang, inventarier, vanor etc. 
  Grammatiska moment: 

Perfekt particip. Oregelbunden komparation. Fler oböjliga  
adjektiv. Rumsprepositioner. Prepositionsuttryck. 
 

Avsnitt 11. Första dagen i skolan ..................................................................... 56 
  Maris börjar studera svenska och bekantar sig med sina  
  kurskamrater. Yrken i övningsdelen. Skolämnen. Dialoger. 
  Grammatiska moment: 
  Perfekt particip, svaga verb. Reflexiva pronomen (rep.) 

Ordföljd i bisats  (med frågeord) i texten. Extra verbövning. 
 

Avsnitt 12. Vinter och vinterkläder  ................................................................ 61 
  Maris och Henrik beger sig ut på stan och 
  Maris köper vinterkläder. Hemmakväll hos familjen. 
  Grammatiska  moment: 
  Perfekt particip, starka verb 
       Satsadverb. Tidsuttryck. Meningsbyggnad. 
       Komparation av adverb. Absolut komparativ  

och superlativ. Pluskvamperfekt. 
 
Repetitionsavsnitt 10 -12  .................................................................................. 67 
 
 
Avsnitt 13. Lucia .................................................................................................. 69 
  Maris firar luciadagen för första gången. 
  Grammatiska moment: 



  Superlativ, bestämd form. Verbens s-former,  
verb som slutar på -na. Ordbildning. 
  

Avsnitt 14. Otur i kärlek ................................................................................... 75 
  Om en fest, en förälskelse, en besvikelse och  
  en liten olyckshändelse på en hal trottoar. 
  Grammatiska moment: 
  Preteritum (tema), konjunktiv, tempusharmoni,  

ordbildning. Bisats med satsadverb. 
 

Avsnitt 15. Jul och nyår ..................................................................................... 80 
Maris firar jul med sin svenska familj och får 
en välkommen julklapp.  
Grammatiska moment: 
Presens particip, synonymer, ordbildning. 

 
Repetitionsavsnitt 13-15 ................................................................................... 86 
 
 
UTTAL OCH GRAMMATIK  
 
Det svenska alfabetet. Vokaler och vokalljud.................................................. 88 
Konsonanter och konsonantljud ....................................................................... 89 
Räkneord ............................................................................................................... 92 
Substantiv .............................................................................................................. 93 
Substantivets deklinationer ................................................................................ 94 
Några svåra substantiv ....................................................................................... 95 
Verb och verbböjning........................................................................................... 96 
Lista över svåra verb (verbgrupp 4) .................................................................. 97 
Adjektiv samt nationer, nationaliteter och språk ........................................... 99 
 
LÄNDER OCH VÄRLDSDELAR 
Länder, världshav m.m. .................................................................................... 100 
 
Samtliga övningar i boken bör utföras i separat skrivhäfte/kollegieblock, 
även luckövningarna. Genom att skriva ut hela meningarna får den studerande 
större överblick och mer övning i stavning och meningsbyggnad. 
 
Några sidor riktade till läraren med förklaringar och förslag till studiegång samt en sida  
om bokens historik kan beställas gratis i pdf-fil från Värdegrundsförlaget via e-post: 
info@livskunskap.net 
En cd-skiva med inlästa texter och en del av dialogerna kan likaledes beställas via denna e-post. 
Prisuppgifter för lärarledd undervisning i klass samt för enskilda studerande erhålles på förfrågan. 

  
 En fortsättning med texter om Maris upplevelser i Sverige ger ett rikt ordförråd och en del vidgade 

kunskaper om svensk kultur, natur, geografi, historia och socialt liv. Skriven som en kortroman! 
 


