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TRÄNA SVENSKA

SUBSTANTIV 2

SUBSTANTIV 2
träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus  
på grundläggande språkfärdigheter.  
Häftena tar upp olika områden i ämnet svenska. 

Följande häften finns i serien BOX Träna svenska:

•	 Alfabetet

•	 Alfabetisk ordning

•	 Vokaler och konsonanter

•	 Stor bokstav och punkt

•	 Skiljetecken

•	 Stava vanliga ord 1

•	 Stava vanliga ord 2

•	 Dubbelteckning

•	 Ng-ljudet

•	 J-ljudet

•	 Sj-ljudet 1

•	 Sj-ljudet 2

•	 Tj-ljudet

•	 Å eller o

•	 E eller ä

•	 X- och s-ljudet

•	 Sammansatta ord och 
särskrivning

•	 Synonymer och motsatser

•	 Svårstavade ord

•	 Substantiv 1

•	 Substantiv 2

•	 Verb 1

•	 Verb 2

•	 Adjektiv

•	 Pronomen

•	 Prepositioner

•	 Läsförståelse 1

•	 Läsförståelse 2

•	 Ordspråk och talesätt
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ö Stryk under substantiven i varje mening.
 Det finns 10 substantiv.

ö Skriv en mening som innehåller  
 minst två substantiv.

En båt åker fort. 

Hon ser ett djur.

Det är ett lejon.

Han äter en pizza.

De köpte varsin mobil.

Flera böcker var trasiga.

Det fanns sex fina stolar och ett bord.

Vägen var smal och bilen körde sakta. 

_________________________________________________

_________________________________________________

Hitta substantiven
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 Boken uppfyller miljökraven  
 för märkning med Svanen.
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Hemligt ord
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ö Skriv bokstaven som finns  
 i rutan med en siffra.  
 Du får ett hemligt ord.

ö Rita det hemliga ordet.
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