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Kapitel 1

2 (s. 145)
Jag heter Jörgen. Jag är från Sverige.
Jag heter Lydia. Jag kommer ifrån 
Filippinerna.
Jag heter Håkan. Jag är från Sverige.
Jag heter Anna. Jag är från Sverige.

3 (s. 146)
Jag ... du
Jag
du
Jag
du
jag ... du
Jag ... Jag
Vi ... Vi

4 B (s. 147)
1. heter
2. heter ... heter
3. heter ... kommer
4. kommer ... kommer
5. kommer ... bor
6. bor
7. bor
8. talar
9. talar
10. talar

4 C –

5 A (s. 148)
1. Hon
2. Han
3. De
4. Hon
5. Han
6. De

5 B (s. 148)
ni ... Vi
ni ... Vi
ni ... vi

6 A (s. 149)
Vad är Lydia – sjuksköterska
Vad är Håkan? – veterinär
Vad är Anna? – frisör

Vad är Jörgen? – lastbilsförare
Vad är Sofie? – elev

6 B (s. 149)
Hon är sjuksköterska. 
Han är veterinär.
Hon är frisör.
Han är lastbilsförare.
Hon är elev.

7 (s. 149)
1. Var
2. Vad
3. Vad
4. Var
5. Vad

8 (s. 150)
1. Är du sjuksköterska?
2. Talar du tagalog?
3. Är du veterinär?
4. Kommer du ifrån Sverige?
5. Talar du svenska?
6. Heter du Sozan?
7. Bor du i Åsen?
8. Är du frisör?
9. Bor du i Sverige?
10. Talar du ryska?

9 (s. 150)
1. Kommer Anna ifrån Sverige?
2. Kommer Trong ifrån Sverige?
3. Var bor Lydia?
4. Vad talar Lydia?
5. Är Håkan från Sverige?

10 B (s. 151)
1. Varifrån kommer du?
2. Är du pakistansk?
3. Varifrån kommer du?
4. Är du tysk?
5. Varifrån kommer du?
6. Är du indisk?

10 C -

11 A (s. 152)
1. Nej, Lydia är inte svensk. Hon är 
filippinsk.
2. Nej, Håkan är inte filippinsk. Han är 
svensk.
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3. Nej, hon talar inte franska. Hon talar 
svenska.
4. Nej, hon talar inte ryska. Hon talar 
tagalog.
5. Nej, han förstår inte tagalog. Han förstår 
svenska.
6. Nej, hon förstår inte polska. Hon förstår 
tagalog.

11 B -

12 B (s. 153)
är ... är
är
är ... är
har ... har
har
har
är

12 C -

13 A -

13 B -

14 (s. 155)
Varifrån kommer Lydia? Lydia kommer 
från Filippinerna. Hon är 27 år. Hon är 
sjuk sköterska. Hon är gift med Jörgen 
Johansson. De bor på Solvägen 3 B i Åsen.

15 A (s. 155)
Klockan är fyra.
Klockan är fem.
Klockan är halv tio.
Klockan är halv två.
Klockan är kvart över sex.
Klockan är kvart i nio.
Klockan är kvart i tre.
Klockan är kvart över tolv.

15 B (s. 156)
Klockan är tio över sju. 
Den är 7.10. Den är 19.10.
Klockan är tio i sex.
Den är 5.50. Den är 17.50.
Klockan är fem över halv elva.
Den är 10.35. Den är 22.35.
Klockan är fem i halv nio.
Den är 8.25. Den är 20.25.

Klockan är tjugo över ett.
Den är 1.20. Den är 13.20.
Klockan är fem i sju.
Den är 6.55. Den är 18.55.
Klockan är fem över fyra.
Den är 4.05. Den är 16.05.
Klockan är tjugo i sju.
Den är 6.40. Den är 18.40.

15 C -

16 A -

16 B -

Kapitel 2

2 (s. 158)
Lydia ska lära sig svenska – på en sfi-kurs.
Hon läser – i en textbok.
Lydia skriver – i en skrivbok.
Hon jobbar på dagarna – och måste gå på 
kvällskurs.
Sofie är 14 år och går – i skolan.
Julia är fyra år och går – i förskolan

3 B (s. 159)
ska hälsa
ska bo
vill lära
ska gå
ska göra
vill tala
ska läsa
ska skriva

3 C (s. 159)
kan lyssna
kan läsa
kan skriva
kan lyssna
kan prata
kan berätta

3 D -

4 (s. 160)
1. lyssnar
2. läser
3. skriver



3

4. hämtar
5. går
6. börjar
7. slutar
8. tittar
9. lär
10. får

5 A (s. 160)
1. Vem
2. Hur
3. När
4. Vem
5. När
6. Vem
7. Vem
8. När
9. Hur

5 B -

6 A (s. 161)
1. Jag börjar på måndag.
2. Vi går på sfi-kurs på tisdagar och 
torsdagar.
3. Jag går ut med hunden på lördagar och 
söndagar.
4. Jag jobbar på fredagar och lördagar.
5. Jag studerar svenska på söndagar och 
tisdagar.
6. Jag kommer hem på söndag.
7. Han hämtar barnen på måndagar och 
onsdagar.

6 B (s. 162)
Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. 
Lördag. Söndag.
1. Jörgen ska åka på lördag.
2. Jörgen ska träffa honom på fredag.
3. Jörgen ska jobba extra på tisdag.
4. Jörgen ska köra Lydia på måndag och 
onsdag.
5. Jörgen ska fiska på söndag.
6. Jörgen ska spela fotboll på torsdag.

6 C -

6 D -

7 B (s. 163)
den första ... den elfte
den andra ... den femte
den sjätte ... den tolfte
den fjärde ... den tredje
den åttonde ... den sjunde
den tionde ... den nionde

7 C (s. 164)
1. Sfi-kursen börjar tjugonionde augusti.
2. Sfi-kursen slutar sjunde december.
3. Semestern börjar fjärde juli.
4. Semestern slutar tjugofjärde juli.
5. Han har födelsedag tredje maj.

8 B (s. 165)
1. Hon är född första i sjätte tjugohundra fyra.
2. Han är född artonde i sjunde nitton-
hundranittiofyra.
3. Hon är född tjugotredje i fjärde nitton-
hundraåttiotvå.
4. Han är född tjugonionde i tredje tjugo-
hundraåtta.
5. Han är född femte i tolfte nittonhundra-
nittiofem.

8 C -

9 (s. 166)
1. När
2. Vad
3. Var
4. Hur
5. Var
6. Vem
7. Vad
8. Hur
9. Vad
10. Hur
11. När
12. Vad
13. Vem
14. Hur

10 A -

10 B -
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Kapitel 3

2 A - 

2 B (s. 168)
1. Sofie stiger upp klockan sju.
2. Sofie duschar klockan tio över sju.
3. Sofie äter frukost klockan halv åtta.
4. Sofie borstar tänderna klockan åtta.
5. Sofia åker till skolan kvart över åtta.
6. Sofie är i skolan från halv nio till två.
7. Sofie äter middag klockan halv sex.
8. Sofie gör läxor från sex till sju.
9. Sofie tittar på tv från sju till åtta.

2 C (s. 170)
Lydia städar hemma. 
Lydia tvättar hemma.
Lydia dammsuger hemma.
Lydia handlar mat.
Lydia lagar mat.
Lydia skriver dagbok.
Lydia tittar på tv.

2 D (s. 170)
1. Lydia ligger och läser.
2. Lydia äter lunch.
3. Lydia går och talar i telefon.
4. Lydia skriver dagbok.
5. Lydia hälsar på Sofie.
6. Lydia sover.

3 (s. 171)
1. Jörgen tankar diesel.
2. Jörgen hämtar varor.
3. Jörgen kör till centrum.
4. Jörgen levererar varor.
5. Jörgen äter lunch.
6. Jörgen slutar jobbet.

4 (s. 171)
1. Lydia dammsuger på Solvägen 3 A.
2. Julia äter lunch i förskolan.
3. Håkan ska köra hem klockan fem.
4. Anna klipper hår i centrum.
5. Anna jobbar inte i dag.
6. Vi gör läxor i skolan.
7. Lydia är född i april.
8. Jag talar inte svenska.
9.  Sofie träffar en kompis klockan sex.

5 (s. 172)
1. God morgon!
2. God dag!
3. God kväll!
4. God natt!
5. Hej!
6. Hej då!

6 (s. 172)
1. Tala långsamt!
2. Städa huset!
3. Borsta tänderna!
4. Ät frukost!
5. Hämta paketen!
6. Ta bussen!
7. Cykla inte till förskolan!

7 (s. 173)
1. Var
2. Vart
3. Var
4. Varifrån
5. Vart
6. Var
7. Vart

8 (s. 174)
1. och ... men
2. och
3. men
4. men
5. men
6. och
7. och
8. men
9. men
10. och

9 A -

9 B -

9 C (s. 175)
1. Jörgen
2. Johansson
3. Solvägen 3 B
4. 322 48
5. 031-77 98 13
6. 770718-4292
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10 A (s. 175)
en skola ett hus
en bok ett jobb
en vän ett år
en klass ett språk
en trappa ett ord
en kväll ett nummer
en affär ett namn
en klocka ett barn
en fru ett schema

10 B (s. 176)

11 (s. 176)
Jag vill ha en baguette.
Jag vill ha en kopp te.
Jag vill ha ett glas läsk.
Jag vill ha en sallad.
Jag vill ha ett glas vatten.
Jag vill ha en äpplekaka.
Jag vill ha en kopp kaffe.
Jag vill ha en chokladkaka.
Jag vill ha en fralla.
Jag vill ha en meny.

12 A (s. 177)
1. koppar kaffe
2. frallor
3. apelsiner
4. äpplen
5. barn
6. språk
7. år

12 B -

13 -

Kapitel 4

2 (s. 179)
ett äpple
två paket
två bananer
fem äpplen
ett bröd
två flaskor läsk
många apelsiner
ett vitkålshuvud
en kasse
två kakor

3 B (s. 180)
1. Apelsinen
2. Glassen
3. Brödet
4. Päronet
5. Äpplet
6. Boken

3 C (s. 180)
en kaka kakan kakor kakorna
ett äpple äpplet äpplen äpplena
en banan bananen bananer bananerna
ett päron päronet päron päronen
en fisk fisken fiskar fiskarna
en ost osten ostar ostarna
ett bröd brödet bröd bröden
en kyckling kycklingen kycklingar kycklingarna
en affär affären affärer affärerna
en flaska flaskan flaskor flaskorna
en tomat tomaten tomter tomaterna
ett kex kexet kex kexen
en fralla frallan frallor frallorna
en vindruva vindruvan vindruvor vindruvorna
ett paket paketet paket  paketen
ett ägg ägget ägg äggen
en potatis potatisen potatisar potatisarna

4 A (s. 181)
1. Ett kilo tomater kostar 29 kronor och 
90 öre.
2. Ett bröd kostar 26 kronor och 50 öre.
3. Ett kilo äpplen kostar 25 kronor och 
90 öre.
4. Ett paket mjöl kostar 18 kronor.
5. Två flaskor läsk kostar 28 kronor.
6. Ett paket kaffe kostar 46 kronor och 
50 öre.

en sallad

en kopp te

en fralla

en äpplekaka en kopp kaffe

en chokladkaka

en baguette

en meny

ett glas läsk

ett glas vatten
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7. Två paket te kostar 54 kronor.

4 C (s. 182)
1. Apelsinerna kostar sju kronor och 
femtio öre.
2. Vitkålshuvudet kostar nio kronor och 
nittio öre.
3. Äpplena kostar elva kronor och 
femtio öre.
4. Äggen kostar fjorton kronor och 
nittio öre.
5. Päronet kostar fyra kronor och nittio öre.
6. Potatisarna kostar två kronor och 
trettio öre.
7. Olivoljan kostar trettiosju kronor och 
femtio öre.
8. Räkosten kostar tjugofyra kronor och 
sjuttio öre.

4 D (s. 183)
en grönsaksdisk ... apelsinerna
Apelsiner ... äpplena .. äpplena
Äpplen ... påsen ... morötterna
bröden ... kakorna ... bröden
Bröd ... paketen
paketen ... En lättmjölk
frallorna ... frallorna
Frallor ... tidningen ... En tidning

5 B (s. 184)
De kostar 19,50 per kilo.
Den kostar 12,90 per liter.
Det kostar 18 kronor för ett paket.
De kostar 25,90 för tolv stycken.
Den kostar 35,90.
De kostar två kronor per styck.
Den kostar 14 kronor för en halv liter.

6 B (s. 185)
mig
jag ... dig
du ... mig
jag ... dig ... Jag
du ... mig
jag ... dig ... Jag ... dig
mig

6 C (s. 186)
hon
hon
henne

henne
henne

han
han
honom
honom
honom
Han

7 (s. 186)

8 A -

8 B -

Kapitel 5

2 A (s. 187)
1. en bil
2. ett tåg
3. en cykel
4. en taxi
5. en spårvagn
6. en buss
7. en färja
8. ett flyg

2 B –

2 C (s. 188)
1. ett periodkort
2. en flygbiljett
3. en bussbiljett
4. en tågbiljett

ett bord

en tallrik

ett stearinljus
ett glas

en gaffel

en matsked

en vas

en stol

en servett

en blomma

en kniv
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2 D –

3 –

4 (s. 189)
1. Bussen går klockan 8.22.
2. Bussen går klockan 9.07.
3. Det tar 14 minuter.
4. Fredagar och lördagar.
5. Den går klockan 7.00.
6. Den går 1.45.

5 (s. 190)
åka ... reser
köra ... ta
köpa
betalar ... träffa
åka ... träffa
äta ... prata
går ... tar
springa
hinner ... hitta
stå

6 A (s. 190)
i Sverige
i skolan
i affären
i bilen
i Afrika
i Stockholm
i kommunen
i Europa

på bussen
på sfi-kursen
på busstationen
på banken
på kaféet
på busshållplatsen
på tåget
på Lindvägen

6 B (s. 191)
på
i
i
på ... på
från
till
på

till
i ... från ... till
i ... på
på

6 C (s. 191)
I ... till ... till
till ... på 
till ... på
till ... i ... på
till ... i
på ... till
till

7 A (s. 192)
1. Den
2. De
3. De
4. den
5. Det
6. Det
7. Den

8 A (s. 192)
1. den här ... den här
2. det här ... den här
3. det här ... Det här
4. den här ... Den här
5. des här ... Den här ... den här

8 B (s. 193)
1. den ... den
2. de ... De
3. den ... den
4. det ... det
5. de ... De

9 (s. 193)
När går sista bussen från stan?  
– Den går klockan tolv på natten.
När går första bussen på morgonen?  
– Den går klockan sex på morgonen.
Hur ofta går bussarna?  
– De går en gång i halvtimmen.
Behöver jag byta buss?  
– Ja, du måste byta buss i Sandviken.
Går den här bussen direkt?  
– Nej, det gör den inte.
Är bussen till Nacka försenad?  
– Nej, den är i tid.
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Stannar den här bussen vid skolan?  
– Ja, det gör den.

10 A –

10 B –
Kapitel 6

2 A (s. 195)
1. en affär med post
2. ett bankkort
3. ett paket
4. ett frimärke
5. ett inbetalningskort
6. en bank
7. ett brev

3 A (s. 196)
skicka skickar har skickat
köpa köper  har köpt
betala betalar har betalat
träffa träffar har träffat
leta letar  har letat
prata pratar har pratat
höra hör har hört
tappa tappar har tappat
läsa läser har läst
ringa ringer har ringt
stava stavar har stavat
tjäna tjänar har tjänat
hämta hämtar har hämtat
köra kör har kört

ta tar har tagit
sitta sitter har suttit
dricka dricker har druckit
skriva skriver har skrivit
äta äter har ätit
frysa fryser har frusit
rinna  rinner har runnit

göra gör  har gjort
vara är  har varit
gå går har gått
få får  har fått

3 B (s. 197)
1. har varit
2. har skickat
3. har köpt
4. har betalat 
5. har fått

6. har ansökt
7. har träffat
8. har hjälpt

3 C (s. 197)
1. Han har läst
2. Han har ringt
3. Han har stavat
4. Han har tjänat
5. Han har lagat
6. Han har pratat
7. Han har hämtat
8. Han har hyrt
9. Han har kört

3 D (s. 197)
Jag har druckit
Jag har skrivit
Jag har varit 
Jag har legat
har runnit
Han har gett

4 (s. 198)
1. Nej, jag har inte varit i skolan.
2. Nej, jag har inte varit på posten.
3. Nej, jag har inte hämtat ett paket.
4. Nej, jag har inte köpt frimärken.
5. Nej, jag har inte fått lön.
6. Nej, han har inte skickat pengar.
7. Nej, vi har inte fått ett nytt inbetalnings-
kort.
8. Nej, vi har inte kontrollerat saldot.

5 (s. 198)
1. Han tjänar också 2 000 kronor i veckan.
2. Du ska också betala 20 % i skatt.
3. Hon har också köpt tre frimärken och ett 
kuvert.
4. Han stavar också namnet rätt.
5. Du har också fått bankkort.
6. Jag har också fått ett paket med posten.

6 (s. 199)
1. Jag använder inte Sparbanken.
2. Jag betalar också räkningar på internet-
banken.
3. Ali ska inte skicka ett paket till Pakistan.
4. Jag har också köpt en Volvo.
5. Har du inte varit på posten?
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6. Jag har också fått lön i dag.
7. Jag hittar inte till banken.
8. Kan du inte hjälpa mig?

7 -

8 (s. 199)
ett paket ... pappan 
en affär med post .... kö 
paketet
frimärken ... vykort 
vykortet ... frimärkena
vykortet ... plånboken

9 A -

9 B -

Kapitel 7

2 (s. 201)
1. De gympar.
2. Hon målar.
3. De spelar fotboll.
4. De spelar handboll.
5. Han lyssnar på musik.
6. Han spelar gitarr.
7. Han surfar på internet.
8. De shoppar.

4 (s. 203)
en tröja tröjan två tröjor  alla tröjorna
ett bälte bältet två bälten alla bältena
en blus blusen två blusar alla blusarna
en overall overallen två overaller alla overallerna
en klänning klänningen två klänningar alla klänningarna
en kappa kappan två kappor alla kapporna
en skjorta skjortan två skjortor  alla skjortorna
en kjol  kjolen två kjolar alla kjolarna
ett linne linnet två linnen  alla linnena
en slips slipsen två slipsar alla slipsarna

5 (s. 205)
1. brunt ... brun ... bruna
2. röd .... röda ... rött
3. grönt ... grön ... gröna
4. svart ... svarta ... svart
5. vit ... vitt ... vita
6. blå ... blått ... blåa

6 (s. 206)
Hon har en blå kjol, en lila tröja, en brun 
jacka, en röd halsduk, en röd mössa, ett par 
gråa tights och ett par svarta stövlar. 
Han har ett par blåa byxor, en vit skjorta, en 
brun rock och ett par vita skor.

en kappa

stövlar

en kjol

en tröja en väska

en kavaj en skjorta

en slips
ett bälte

skor
ett par byxor

3 (s. 202)

en blus

en klänning

skorstrumpbyxor
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7 (s. 206)
Du ska hänga upp kläderna.

Du ska inte stryka kläderna.

Du ska tvätta kläderna i 40 grader.

Du ska inte torka kläderna i torktumlare.

8 A (s. 206)
1. Nej, de är för stora.
2. Nej, den är för stor.
3. Nej, det är för stort.
4. Nej, den är för stor.
5. Nej, de är för stora.

8 B (s. 207)
1. Nej, den är för liten.
2. Nej, den är för liten.
3. Nej, de är för små.
4. Nej, de är för små.
5. Nej, den är för liten.
6. Nej, de är för små.
7. Nej det är för litet.
8. Nej, de är för små.
9. Nej, det är för litet.
10. Nej, den är för liten.

9 (s. 207)
Förslag 
Skjortan är liten och grön.
Tröjan är gammal, stor och blå.
Skärpet är nytt, dyrt, tufft och svart.
Halsduken är snygg, rosa, fin och billig.

10 (s. 208)
1. Den är vacker.
2. Den är snygg.
3. Det är tufft.
4. Den är varm.
5. De är roliga.
6. De är söta.
7. Det är fint. 

11 A (s. 208)
1. Vilken
2. Vilka
3. Vilket 
4. Vilket
5. Vilken
6. Vilken
7. Vilken

8. Vilka
9. Vilken
10. Vilket
11. Vilket
12. Vilka

11 B -

12 (s. 210)
Förslag
1. Jag går aldrig på kafé.
2. Jag går sällan på bio.
3. Jag spelar aldrig fotboll.
4. Jag sjunger sällan.
5. Jag gör sällan en utflykt.
6. Jag spelar aldrig piano.
7. Jag tränar alltid på måndagar.
8. Jag simmar alltid på lördagar.
9. Jag åker kanske till ett köpcentrum när 
det är rea.
10. Jag lyssnar ofta på musik.
11. Jag studerar ofta.
12 -
13 -

13 A (s. 211)
1. joggade
2. läste
3. simmade
4. talade
5. körde
6. åt

13 B (s. 211)
handlar handlade har handlat
fiskar fiskade har fiskat
joggar joggade  har joggat
pratar pratade har pratat
målar målade har målat
tvättar tvättade har tvättat
tränar tränade har tränat
dansar dansade har dansat

kör körde har kört
hör hörde har hört
lär lärde har lärt
stänger stängde har stängt
böjer böjde har böjt

åker åkte har åkt
läser läste har läst
hjälper hjälpte har hjälpt

40
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reser reste har rest

bor bodde har bott
syr  sydde har sytt
tror trodde har trott
flyr flydde har flytt
mår mådde har mått
strö strödde har strött

13 C (s. 212)
1. hjälpte
2. läste
3. köpte
4. sydde
5. betalade
6. fiskade
7. började
8. bodde
9. tränade
10. stängde

14 A (s. 213)
dricker drack har druckit
tar tog har tagit
sjunger sjöng har sjungit
äter åt  har ätit
skriver skrev har skrivit
brinner brann har brunnit

14 B (s. 213)
1. skrev
2. sjöng
3. åt
4. tog
5. brann

15 A (s. 213)
är var har varit
står stod (stog) har stått
ligger låg har legat
gör gjorde har gjort
kommer kom har kommit
ser såg har sett
går gick har gått

15 B (s. 214)
1. gjorde
2. tränade
3. kom
4. var
5. låg

15 C -

16 (s. 214)
1. spelade
2. läste
3. tog
4. såg
5. simmade
6. joggade
7. var

17 A -

17 B -

Kapitel 8

2 A (s. 215)
1. ett dop
2. en konfirmation
3. ett bröllop
4. en födelsedag

2 B (s. 216)
Hon fyller nio år. Hon har födelsedag.
De ska gifta sig. De ska ha bröllop.
Hon blir trettio år. Hon ska fira trettioårsdag.
Prästen ska döpa barnet. Det ska bli dop.
Han heter Gustav. Han har namnsdag.

3 B (s. 216)
1. Du ... henne
2. Hon ... dem
3. Hon ... dem
4. Ni ... oss
5. Han ... henne
6. De ... er
7. Jag ... honom

4 B (s. 217)
1. solar mig.
2. sminkar sig.
3. lägga sig.
4. tvättar sig inte.
5. torkar oss.
6. inte gifta sig.

4 C (s. 217)
1. Han tvättar sig.
2. Han tvättar honom.
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3. Hon sminkar sig.
4. Hon sminkar henne.
5. Han tar på sig kläder.
6. Han tar på honom kläder.
7. Han lägger sig.
8. Han lägger honom.

4 D -

5 A (s. 219)
1. Jag ska handla om två timmar.
2. Vi ska äta korv om tjugo minuter.
3. Jag ska baka födelsedagstårta i morgon.
4. Han ska åka på bröllop om en vecka.
5. Hon kommer att fira trettioårsdagen om 
fem månader.
6. Vi ska köpa en present till Tahn om två 
dagar.
7. Han kommer att gifta sig om ett år.
8. Vi ska hämta barnen på födelsedags-
kalaset om tre timmar.
9. Han kommer att hålla tal om en timme.

5 B -

6 A (s. 220)
1. är smutsig
2. rena
3. roligt
4. grön ... vit
5. god
6. fina

6 B (s. 220)
Förslag
1. Hon är snäll. Hon är duktig.
2. Han är glad. Han är ung.
3. Han är söt. 
4. Hon är fantastisk.
5. De är glada.
6. Hon är sur.
7. Den är stor.
8. -

7 A (s. 221)
1. Han är irriterad.
2. Han är arg.
3. Han är glad.
4. Han är rädd.
5. De är förälskade.
6. Han är ledsen.

8 C (s. 222)
Det är 1 640 kilometer.
Jag flyger till Kiruna.
Det tar två timmar.
Det kostar 2 000 kronor.

8 D (s. 222)
1. Hur långt är det till skolan? Det är tre 
kilometer. Hur åker du till skolan? Jag tar 
bussen. Hur lång tid tar det? Det tar en 
kvart. Hur mycket kostar det? Det kostar 
40 kronor.
2. Hur långt är det till Karlstad? Det är 
330 kilometer. Hur åker du till Karlstad? 
Jag kör bil. Hur lång tid tar det? Det tar 
4 timmar och 45 minuter. Hur mycket 
kostar det? Det kostar 350 kronor.
3. Hur långt är det till affären? Det är en 
kilometer. Hur kommer du till affären? Jag 
går. Hur lång tid tar det? Det tar tio minuter. 
Hur mycket kostar det? Det kostar ingen-
ting.

9 (s. 223)
en brud
ett brudpar
en gäst
en brudbukett
en kyrka
en brudklänning
en präst
en bröllopspresent
en brudgum

10 (s. 224)
födelsedag
krona
godis
korv
läsk
presenter
glass 
leksaker
ballonger

bröllop
kyrka
bröllopsresa
bukett
best man
präst
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brudgum
brudklänning
brud 
tal
dans

11 A -

11 B -

Kapitel 9

3 -

4 (s. 226)

5 (s. 226)
1. Det är litet. Jag har ett litet kök.
2. Det är stort. Jag har ett stort vardagsrum.
3. De är små. Jag har två små sovrum.
4. Den är stor. Jag har en stor hall.
5. Det är litet. Jag har ett litet badrum.

6 (s. 227)
1. G
2. F
3. A
4. B
5. E
6. C
7. D

ett kök

ett sovrum

ett badrum

en
 b

al
ko

ng

ett vardagsrum

en hall

ett sovrum

7 (s. 227)
1. läsa ... läsa
2. bokstavera
3. bokstaverar
4. ringa
5. ringde
6. ta
7. tog
8. äger ... ägde
9. hyra ... hyrde

8 (s. 228)
1. ett bord
2. en soffa
3. en bokhylla
4. en diskmaskin
5. en garderob
6. ett kylskåp
7. en lampa
8. en fåtölj
9. en säng
10. en spis

9 (s. 229)
Förslag
Tavlan hänger ovanför byrån.
Lampan står bredvid stolen.
Skorna står framför stolen.
Blomman står på byrån.
Kläderna ligger i byrån.
Mattan ligger under byrån och stolen.

10 A -

10 B -

Kapitel 10

2 (s. 231)
1. Solen skiner.
2. Det är halvklart.
3. Det blixtrar och åskar.
4. Det snöar.
5. Det haglar.
6. Det blåser.
7. Det är molnigt.
8. Det regnar.
9. Det är kallt.
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3 (s. 232)
1. Skiner solen?
2. Regnar det?
3. Snöar det?
4. Blåser det?
5. Åskar det?
6. Är det varmt?
7. Är det kallt?
8. Är det molnigt?

5 A (s. 232)
Förslag
I Östersund blir det mulet på fredag, soligt 
på lördag och halvklart på söndag. Det blir 
ganska kyligt på söndag.
I Kiruna regnar det på fredag och söndag, 
men det blir halvklart på lördag. Det blir 
ganska kyligt.
I Malmö blir det soligt på fredag och lördag, 
men det regnar på söndag. Det blir varmt 
på fredag.
I Stockholm blir det halvklart på fredag och 
lördag men soligt på söndag. Det blir varmt 
hela helgen.
I Göteborg regnar det på fredag, är mulet på 
lördag och soligt på söndag.

5 B -

6 (s. 233)
1. Det är sommar. Solen skiner. Det är 
varmt. Det åskar och blixtrar.
2. Det är höst. Det regnar. Det är kyligt. Det 
blåser. Det är molnigt.
3. Det är vinter. Det snöar. Det är kallt.
4. Det är vår. Det är milt. Det är regnbyar 
och sol.

7 (s. 234)
1. Det är vår.
2. Det är vinter.
3. Det är sommar.
4. Det är höst.
5. -

8 A (s. 235)
1. kalla
2. varmt
3. hård
4. torrt

5. vackert
6. dåligt ... dåliga

8 b (s. 235)
torr – våt
kall – varm
stor – liten
kylig – mild
ung – gammal
stark – svag
dålig – bra

9 A (s. 236)
Jörgen säger att det är höst. Han tycker att 
det är kyligt. Han säger att det regnar i dag. 
Han säger att det också blåser.
Lydia säger att det är sommar. Hon tycker 
att det är varmt. Hon säger att solen skiner 
i dag. Hon säger att hon svettas.
Sofie säger att det är vinter. Hon tycker att 
det är kallt. Hon säger att det snöar. Hon 
säger att hon fryser.

9 B (s. 237)
Julia frågar om det regnar. Julia frågar om 
det blåser. Julia frågar om det är kyligt.
Håkan frågar om det är varmt. Han frågar 
om solen skiner. Han frågar om du svettas.
Lydia frågar om det är kallt. Hon frågar om 
det snöar. Hon frågar om du svettas.

10 (s. 238)
Ett sådant busväder! – Ja, jag är alldeles 
våt!
Det är iskallt i dag! – Ja, jag fryser.
Så vackert väder det är! – Ja, det är helt 
fantastiskt!
Så härligt! Det blir en vit jul i år! – Ja, jag 
älskar snö.
Usch, så varmt det är! – Ja, jag svettas.

11 A -

11 B -
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Kapitel 11

2 (s. 239)

3 (s. 240)
1. Han har ont i foten
2. Han har ont i huvudet.
3. Han har ont i axeln.
4. Han har ont i magen.
5. Han har ont i halsen.

4 B (s. 240)
1. Lydia går till apoteket därför att hon 
behöver hostmedicin.
2. Sofie är täppt i näsan eftersom hon är 
förkyld.
3. Julia gillar hostmedicin eftersom den 
smakar gott.
4. Anna köper värktabletter eftersom hon 
har ont i huvudet.
5. Patienten går till receptionen därför att 
han ska betala.

5 (s. 241)
Lydia gick till apoteket efter jobbet. Hon 
behövde hostmedicin. Hon tog en kölapp 
och satte sig ner och väntade. Hon hade 
nummer 573. Det var många före henne i 
kön. Hon var trött efter en lång dag, och hon 
hostade mycket. Hon köpte receptfri host-
medicin. På kvällen läste hon bipacksedeln.

6 B (s. 242)
1. Har ... haft ... hade
2. Har ... bokat ... bokade
3. Har ... ringt ... ringde

5L 4H
10A R M A R 3N Ä S A N

P K L

O A S
6F 8Ö T T E 2R 1H Å R E

G E Y U E N

O K G V

N E G 7S J U K

T E D
9I N F L U E N S A

T

4. Har ... köpt ... köpte
5. Har ... talat ... talade

6 C -

7 (s. 243)
1. från
2. till
3. på
4. i
5. hos
6. till
7. med
8. i

8 (s. 243)
1. Jag väntar i ett väntrum.
2. Jag får först prata med en sjuksköterska.
3. Jag får en tid hos läkare.
4. Jag får ett recept.
5. Jag kan ta läkemedel.

9 (s. 244)

10 (s. 244)
en arm ... en husläkare  
husläkare ... vårdcentralen  
vårdcentralen ... en tid ... vårdcentralen 
Läkaren .... armen ... frisörer  
armen ... värktabletter ... läkaren  
en sjukgymnast

11 (s. 245)
1. Brandkåren. 112.
2. Ambulansen. 112.
3. Polisen. 112.

12 B (s. 246)
Han säger att han har influensa.
Hon säger att hon har feber.
Han säger att du kan köpa hostmedicin i 
affären.

en hals

ett huvud

en rygg

en nacke

en hand

ett underben

en axel

en mage

ett lår

ett knä

en fot

en arm
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Hon säger att hon är gravid.
Hon frågar om hon kan få tid hos läkare.
Han frågar om du har en värktablett.
Hon frågar om du vill vara hemma i dag.
Han frågar om du har talat med sjuk-
gymnasten.

13 (s. 247)
Förslag
Ont i magen
Elias har mycket ont i magen. Han ringer 
till vårdcentralen och får en tid hos hus-
läkaren. Han tar taxi till vårdcentralen. 
Han väntar först i väntrummet. Sedan 
under söker läkaren honom. Läkaren säger 
att Elias måste opereras direkt. Läkaren 
skickar Elias till sjuk huset med ambulans. 
På sjukhuset opererar läkarna Elias. Efter 
operationen får han besök av sin fru.

Kapitel 12

2 A (s. 248)
Han klipper hår. K
Han bakar bröd. I
Hon lagar mat på en restaurang. H
Han hjälper sjuka. F
Hon kör taxi. L
Han bygger hus. B
Hon målar hus. J
Han kör lastbil. G
Han säljer varor. C
Han undervisar elever. A
Han reparerar bilar. D
Hon kör buss. E

2 B (s. 248)
1. Han är snickare. Han bygger hus.
2. Han är lärare. Han undervisar elever.
3. Hon är kock. Hon lagar mat.
4. Han är taxiförare. Han kör taxi.
5. Han är målare. Han målar hus.
6. Hon är bagare. Hon bakar bröd.
7. Han är bussförare. Han kör buss.
8. Han är bilmekaniker. Han reparerar bilar.
9. Han är affärsbiträde. Han säljer varor.

2 C (s. 250)
En snickare jobbar på ett byggföretag.
En lärare jobbar på en skola.

En taxiförare jobbar på ett taxibolag.
En målare jobbar på en målerifirma.
En kock jobbar på en restaurang.
En bagare jobbar på ett bageri.
En bussförare jobbar på ett bussbolag.
En bilmekaniker jobbar på en verkstad.
Ett affärsbiträde jobbar i en affär.

2 D -

3 A (s. 251)
har torkat
har klippt
har reparerat
har kört
har hjälpt
har byggt

3 B -

4 B (s. 252)
1. Nej, det gör jag inte.
2. Nej, det gör jag inte.
3. Nej, det är jag inte.
4. Nej, det gör jag inte.
5. Nej, det ska jag inte.
6. Ja, det har jag.
7. Ja, det ska jag.
8. Nej, det har jag inte.
9. Nej, det är jag inte.

5 -

6 A (s. 253)
1. Vem är Mansoor?
2. Vem är Ann-Marie?
3. Vad studerar du?
4. Hur åker du till jobbet?
5. När börjar du jobba?
6. Var jobbar du?
7. Varför går han på kurs i lagerarbete?

6 B (s. 254)
1. Vilken
2. Vilken
3. Vilket
4. Vilka
5. Vilken

7 - 

8 A, B -


