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Kapitel 1

2 A -

2 B (s. 182)

3 A (s. 183)
mammor
pappor
söner
döttrar
barn
morbröder
kusiner
föräldrar

3 C (s. 183)
1. brodern. En bror
2. systern. En syster
3. morbrodern. En morbror
4. mostern. En moster
5. kusinerna. Två kusiner
6. farbrodern. En farbror

3 D -

4 A (s. 184)
Min ... min
Mina ... Min
Mitt ... mitt
Mina

Mina
Min ... Min
min
Mitt

jag syster

Sverker

Helena Anette

Adrian Felicia Sofie Julia

Mikael Håkan Anna Tom

Sofie Krister Inga-Lill

morbrorfasterfarbrorfaster

kusin

pappa mamma

farfar

kusin

farmor morfar mormor

4 B (s. 185)
1. din
2. din
3. dina
4. ditt

4 C -

4 D (s. 185)
Våra ... Vårt
Vår
Vårt
Våra
Vår

5 A -

5 B -

5 C (s. 186)
1. Deras
2. Hans
3. Hennes
4. hans
5. hans
6. Deras

6 (s. 187)
1. yngst ... äldst
2. äldst ... yngst
3. näst äldst .. näst yngst ... yngst ... äldst

7 A (s. 187)
ett vardagsrum
en soffa
ett soffbord
en fåtölj
en tv
en lampa
en bokhylla
ett kök
en spis
ett kylskåp
ett matbord
en köksstol
en diskbänk
ett sovrum
en säng
en garderob
ett badrum
en tvättmaskin
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en toalett
ett badkar
en dusch
en hall
en byrå
en skohylla
ett förråd
en cykel
en pulka
ett däck

8 A (s. 188)
i vardagsrummet
i köket
i sovrummet
i badrummet
i hallen 
i förrådet

8 B (s. 188)
1. Ivan har ett litet förråd. Han har en cykel 
i förrådet.
2. Ivan har ett stort kök. Han har en spis 
i köket.
3. Ivan har ett litet badrum. Han har en 
dusch i badrummet.
4. Han har två små sovrum. Han har två 
sängar i sovrummen.
5. Ivan har ett litet vardagsrum. Han har en 
soffa i vardagsrummet.
6. Han har en liten hall. Han har en byrå 
i hallen.

8 C -

9 (s. 189)
Lådan med glas står på bordet. Lådan med 
kökssaker står under bordet. Bordet står 
bredvid fåtöljen. Lådorna med böcker och 
kläder står på golvet. Fåtöljen står framför 
soffan. Tavlan hänger ovanför soffan. Lådan 
med dvd-skivor står i fåtöljen.

10 A (s. 189)
första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, 
sjunde, åttonde nionde, tionde
elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, 
sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, 
tjugonde
tjugoförsta, tjugoandra, tjugotredje, tjugo-

fjärde, tjugofemte, tjugosjätte, tjugosjunde, 
tjugoåttonde, tjugonionde, trettionde

10 B (s. 190)
1. nionde våningen
2. tionde våningen
3. sjunde hålet
4. åttonde huset på höger sida
5. första rummet efter matsalen
6. elfte våningen
7. tredje gatan bakom skolan
8. femte och sjätte plats
9. åttonde kontrollen
10. fjärde hållplatsen efter sjukhuset
11. tolfte våningen
12. andra trädet

10 C (s. 191)
Nawar går i tredje klass.
Alexander går i sjunde klass.
Bill går i sjätte klass.
Ahmed går i nionde klass.
Nimo går i andra klass.
Nadifa går i åttonde klass.
Henrik går i fjärde klass.
Rania går i femte klass.
Omar går i första klass.

11 (s. 191)
1. Elena går i andra klass.
2. På tisdag klockan tio.
3. Klassen har lunch klockan 11.45.
4. Klockan 12.30 på torsdag.
5. Klassen börjar halv nio.

12 (s. 192)
1. De måste ta med gympakläder.
2. De gör läxor.
3. De äter lunch i skolmatsalen.
4. Den heter schema.
5. De ska räcka upp handen.
6. De är på skolgården.

13 B (s. 193)
tycker att ... tror att
tycker att .... tror att
tycker att ... tror att ... tror att
tror att

13 C -
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14 (s. 193)
Aram sit ter i klassrummet. På bänken har 
han ett pennskrin. Han har en blyerts penna 
och ett suddgummi i pennskrinet. Han 
har också en lin jal och en kulspetspenna. 
Läraren står bakom katedern och pe kar på 
en karta. Hon berättar om Stor bri tan nien.

15 A -

15 B -

16 -

Kapitel 2

2 B -

3 A (s. 196)
1. ett sår
2. en psykolog
3. en värktablett
4. ett recept
5. en tid hos läkare
6. en termometer
7. ett väntrum
8. ett blodprov
9. en sjukgymnast

3 B (s. 197)
lunginflammation
boka ... vårdcentralen
telefon ... telefonsvaren
patienter 
tid ... husläkaren

4 A (s. 198)
är ... säger ... är
har ... frågar ... stressar
berättar ... jobbar ... undersöker
mäter ... skriver
får

4 B (s. 198)
I går var Lars hos läkaren. Lars sa att han 
var trött, och att han hade ont i huvudet 
och i nacken. Läkaren frågade om han 
stressade mycket. Lars berättade att 
han jobbade mycket över tid. Läkaren 

undersökte Lars. Han mätte blod tryc ket. 
Det var för högt. Läkaren skrev ett recept 
på läkemedel. Lars fick också några råd om 
träning och nyttig mat.

4 C -

4 D (s. 198)
1. Han ska ringa till läkaren. Han ringer till 
läkaren. Han har ringt till läkaren.
2. Han ska ta läkemedel. Han tar läke-
medel. Han har tagit läkemedel.
3. Hon ska träna. Hon tränar. Hon har 
tränat.

5 A (s. 199)
1. Han har köpt läkemedel på apoteket.
2. Hon ha läst bipacksedeln.
3. Hon har kört till läkaren.
4. Han har kontrollerat blodtrycket.
5. Hon har lämnat blodprov.
6. Han har skrivit recept.
7. Hon har brutit armen.
8. De har varit på sjukhuset.

6 A (s. 201)
1. Jag har inte blivit frisk.
2. Han har inte tagit tempen.
3. Hon har inte gått till jobbet.
4. Jag har inte fått tid hos läkaren. 
5. Hon har inte hittat termometern.
6. Hon har inte bytt husläkare.

6 B -

7 A (s. 202)
Förslag
1. i två dagar
2. i morse
3. i fredags
4. i fjol
5. på lördag
6. i går
7. i somras
8. på kvällarna
9. i april
10. i höst

7 B -
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8 (s. 203)
1. På helgerna gör han utflykter.
2. I dag ska jag gå till apoteket.
3. I lördags började han träna.
4. I februari hade de influensa.
5. Klockan tio har jag tid hos sjuk-
gymnasten.
6. 2008 slutade han röka.
7. I sommar ska jag cykla till jobbet.
8. På semestern vill hon inte tänka på 
jobbet.

9 A (s. 204)

9 B -

9 C -

10 A (s. 205)
1. Sara äter nyttig mat för att hon vill vara 
frisk.
2. Anna köper grönsaker för att de är på 
extrapris.
3. Han lägger sig tidigt för att han är trött.
4. Lydia tar extra vitaminer för att hon inte 
vill bli sjuk.

10 B (s. 205)
1. Varför äter hon sallad?
2. Varför dricker hon vatten?
3. Varför hostar han?

4. Varför gråter han?
5. Varför nyser hon?
6. Varför har han plåster på knät?

11 A -

11 B -

12 A -

12 B -

13 -

Kapitel 3

2 A (s. 209)
Han promenerar.
Hon arbetar i trädgården.
Hon målar. 
Hon åker längdskidor.
Han läser.
De fikar.
Han reparerar bilen.
Han åker utförsåkning.
De renoverar. De målar om.
Han fiskar.
Han spelar dataspel.
De flyger. De åker utomlands.
De spelar handboll.
Han solar på stranden.

2 B -

3 A (s. 209)
Förslag
1. Jag går nästan aldrig på bio.
2. Jag joggar då och då.
3. Jag ringer ofta till familjen.
4. Jag ser på tv ibland.
5. Jag läser alltid tidningen.
6. Jag äter sällan på restaurang.
7. Jag simmar inte så ofta.
8. Jag får ofta besök.
9. Jag ligger inte så ofta på soffan.
10. Jag träffar vänner då och då.
11. Jag är nästan alltid glad.

3 B -

äta mycket lösgodis inte stressa jogga

promenera
sova åtta timmar varje natt

äta grovt bröd

äta frukt mellan måltiderna
stres sa mycket

äta mycket fet mat tänka negativa tankar

äta många ham bur ga re

äta lin ser och bönor

dricka mjölkröka

bara jobba
äta vitamineräta grön sa ker

dricka vin varje dag
bara lig ga på so ffan

se på tv hela da gen

äta bara vitt bröd

sova fem timmar varje natt
simma

umgås med vänner

dricka mycket vatten
tänka positiva tankar
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4 B -

5 A (s. 211)
kall – varm
sur – glad
vit – svart
ful – vacker
låg – hög
lång – kort
snäll – elak
tung – lätt 

5 B (s. 211)
1. dålig
2. ny
3. liten
4. ung
5. kallt
6. frisk
7. rik
8. mätt

5 C (s. 211)
Förslag
1. spännande
2. söt, snygg
3. fin, duktig
4. deprimerad, sorgsen
5. mätt, belåten
6. trevlig, behaglig
7. tunn, mager
8. fet, kraftig

6 A (s. 212)
1. rolig ... roligt ... roliga
2. gammal ... gammalt ... gamla
3. stor ... stort ... stora
4. varm ... varmt ... varma
5. ung ... ung ... ungt ... unga 
6. fin ... fint ... fina

6 B (s. 213)
1. lång ... långe
2. gammal ... gamla
3. god .. gode
4. litet ... lilla ... liten
5. varmt ... varma
6. rolig ... roliga
7. rika ... rika

6 C -

7 (s. 213)
Förslag
Hon ser ung ut. Hon ser rädd ut.
Hon ser gammal ut. Hon ser sur ut. 
Han ser gammal ut. Han ser snäll ut.
Han ser ung ut. Han ser glad ut.

8 (s. 214)
1. Han gillade att göra utflykter när han 
bodde i Pakistan.
2. Jag lekte med mina gosedjur när jag var 
barn. 
3. Hon tyckte om att sy när hon bodde i 
Bulgarien.
4. Jag simmade ofta när jag gick på 
gymnasiet.
5. De brukade spela fotboll när de var unga.

9 A (s. 215)
1. Först städar Jo sef i köket. Sedan damm-
suger han i vardagsrummet. Därefter 
tvättar han i badrummet. Till sist går han en 
promenad med en vän.
2. Först gungar Julia i gungan. Sedan åker 
hon rutschkana. Därefter le ker hon i sand-
lådan. Till sist spelar hon fot boll med de 
and ra barnen.
3. Först springer Lydia på löpband. Sedan 
cyklar hon på träningscykel. Därefter tränar 
hon med maskiner. Till sist gör hon situps. 

9 B -

10 A -

10 B -

11 -

Kapitel 4

2 A (s. 217)
1. brudpar
2. en psalm
3. kistan
4. faddrar
5. ceremoni
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2 B (s. 218)
Dop
präst
dopljus
fadder
kyrka
dopgåva

Bröllop
brudgum
stadshus
kyrka
tärna
brud
brudbukett
tal
brudpar
bröllopspresent
brudnäbb
vigsel
präst

Begravning
präst
kyrka
dödsannons
kista 
krans
grav

2 C (s. 218)
1. De gifte sig i stadshuset i lördags.
2. Hon hade femtioårsfest i maj.
3. Jag grät på begravningen i onsdags.
4. Vi var på dop i söndags.

3 (s. 219)
Förslag
1. Jag kan ge en silversked eller ett smycke.
2. Jag kan ge en gåva till Rädda Barnen.
3. Jag kan ge en vas eller handdukar.
4. Jag kan ge en leksak eller en bok.

4 B -

5 (s. 220)
1. vackert ... vacker ... vackert ... vackra
2. fin ... fint ... fin ... fina
3. god ... gott ... god ... goda

6 (s. 220)
1. flaggor

2. en barnkör
3. folkdräkter
4. Ordförande ... ett högtidstal
5. nationalsången

7 -

8 -

9 A (s. 221)
1. Brudens klänning 
2. Mirjas bror
3. Pekkas ring
4. Brudens familj
5. Håkans barn
6. Lydias väninna
7. Brudparets hotellrum
8. Måns bröllopspresent
9. Brudens brudbukett

9 B -

10 (s. 222)
1. Barnen äter glass när det är sommar.
2. Lydia går på restaurang när hon har 
födelse dag.
3. Ett gift par kan fira guldbröllop när de 
har varit gifta i 50 år.
4. Than ska gifta sig när han fyller 25 år.
5. Hon serverar kaffe och tårta när gästerna 
kommer.
6. Hon blir glad när hon får besök.

11 A -

11 B -

12 -

Kapitel 5

2 (s. 224)
1. Jag ber en bibliotekarie om hjälp.
2. Jag får ett lånekort.
3. Jag lånar en fackbok.
4. Jag hämtar boken på en bokhylla.
5. Jag letar efter en ljudbok.
6. Jag läser tidningar på biblioteket.
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3 A (s. 225)
1. Har ... varit
2. Har ... fått
3. Har ... talat
4. Har ... använt
5. Har ... beställt

3 B (s. 225)
är ... låna ...hittar
ber
läsa ... registrerar
tar ... lämna
betala

4 (s. 225)
1. Om de har lånekort kan de låna böcker 
på biblioteket.
2. Om biblioteket är stängt kan du lägga 
böckerna i lådan.
3. Om jag hittar en ledig dator ska jag söka 
på internet.
4. Om de har tid kan de läsa tidningar från 
hemlandet.
5. Om hon inte hittar boken kan hon fråga 
bibliotekarien.
6. Om du förstår instruktionerna kan du 
skanna böckerna själv.

5 A (s. 226)
1. Ja, det kan du.
2. Nej, det är det inte.
3. Ja, det finns det.
4. Ja, det får de.
5. Nej, det gör jag inte.
6. Ja, det vill jag.
7. Nej, det gör hon inte.
8. Nej, det ska hon inte.

5 B -

6 A (s. 227)
1. Vi gick till barnavårdscentralen 
klockan 10.
2. Sjuksköterskan vägde barnet på en våg.
3. Sjuksköterskan mätte barnet med ett 
måttband.
4. Hon skrev i journalen.

6 B (s. 228)
Förslag
1. Ja, de var på barnavårdscentralen för två 

dagar sedan.
2. Ja, hon vägde Liam förra gången.
3. Ja, hon mätte Adele för en vecka sedan.
4. Ja, hon vaccinerade Adele förra året.
5. Ja, de gav Cornelia vitaminer i söndags.

8 A (s. 229)
1. en tandläkare
2. en tandborste
3. en tandtråd
4. ett väntrum
5. ett fluorsköljmedel
6. en tandkräm

8 B (s. 229)
1. Jag går till tandläkaren en gång om året.
2. Jag bokade tid hos tandläkaren i går.
3. Jag borstar tänderna med tandborste 
varje morgon och kväll.
4. Jag använder fluorsköljmedel på kvällen.
5. Jag använder tandtråd varje dag.

9 (s. 230)
1. Hade ... varit
2. Hade ... fått
3. Hade ... gått
4. Hade ... träffat
5. Hade ... tränat
6. Hade ... borstat
7. Hade ... somnat

10 A -

10 B -

11 -

Kapitel 6

2 (s. 232)
en julgran
en adventsstjärna
en lussekatt
en julklapp
en lucia
en jultomte

3 A (s. 233)
1. påsk + ägg
2. jul + klappar
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3. jul + skinka
4. advent + s + stjärna
5. ny + år + s + raketer
6. ny + år + s + middag
7. ny + år + s + fest
8. pojke + namn
9. kyrka + gård

3 B (s. 233)
1. adventsstjärnor ... adventsljusstakar
2. lussekatter
3. julpynt
4. julklappar ... julbord
5. julkort
6. julgranen ... julsånger

4 A (s. 234)
bakade
skrev ... skickade
gick ... åt ... dansade
sjöng
kom ... åt
lagade .. dukade

4 B (s. 234)
var ... lånade ... var
pyntade
åkte ... åkte ... fanns
såg ... spelade
vann

5 (s. 235)
1. dig ... mig
2. sig ... sig
3. er ... oss
4. sig ... sig
5. sig ... sig
6. oss ... oss

6 (s. 235)
många ... mycket
många ... mycket
många ... många
mycket .... många

7 A -

7 B -

8 -

Kapitel 7

2 (s. 237)
1. konsert
2. teater
3. matcher
4. bio
5. museum
6. loppis
7. kör
8. utställningar

3 (s. 237)
1. E
2. D
3. B
4. C
5. A

4 (s. 238)
att spela ett spel
att sjung en sång
att dansa en dans
att leka en lek
att dricka  en dryck
att fiska en fisk
att tävla  en tävling

5 (s. 238)
1. Den kostar 350 kronor.
2. Ja, vi har tre platser på rad 10.
3. Nej, det är utsålt.
4. Ja, om ni är fler än tio personer.
5. Ja, om du har studentkort.
6. Två timmar.
7. Senast en timme innan konserten börjar.

6 A (s. 239)
1. en pjäs. Pjäsen
2. en film. Filmen
3. en fotbollsmatch. Fotbollsmatchen
4. en tavla. Tavlan
5. en bok. Boken

6 B (s. 239)
en film ... Filmen
filmer ... teater
teater ... biljetter 
Biljetterna
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7 (s. 239)
1. Anna var på en konstutställning i mars.
2. Det är en bra konsert i kyrkan i kväll.
3. Skolan ska ordna diskotek för mellan-
stadiet.
4. Hon ska ge biljetterna till sin man.
5. Det var 2 000 personer på konserthuset i 
söndags.
6. Tavlan hänger på ett galleri i Malmö.
7. Linnea ska börja på en danskurs för barn 
om en vecka.
8. Josef kunde inte gå på bio eftersom Sara 
skulle gå på fotboll.
9. Han tog tåget hem efter bion.

9 A (s. 241)
120 :-   99:-   90:-

9 B (s. 241)
gammal ... äldre ... äldst

9 C (s. 241)
ung ... yngre .... yngst

9 D (s. 242)
stor ... större ... störst

9 E (s. 242)
lång ... längre ... längst

9 F (s. 242)
kort ... kortare ... kortast

9 G (s. 243)
liten ... mindre ... minst

10 D (s. 244)
Förslag
1. kan hon gå på bio.
2. ska jag titta på tv.
3. blev han sjuk.
4. sjunger han i kör.
5. ska vi gå på konserten.

11 A –

11 B –

12

Kapitel 8

2 -

3 A (s. 246)
1. Slätten är stor och platt.
2. Fjällen är höga.
3. Älven är bred och lång.
4. Skogen är stor.
5. Sjön är djup.

3 B -

3 C (s. 246)
vackert
stora ... höga
vackra ... gamla ... smala

4 A (s. 246)
1. Den största staden
2. Det dyraste hotellet
3. Den längsta älven
4. De billigaste biljetterna
5. Den djupaste sjön
6. Det högsta berget

4 B -

5 A (s. 248)
1. Anders är inne på hotellet.
2. Kathy går in på hotellet.
3. Than går ut i trädgården.
4. Hunden är i trädgården.
5. Tom går upp för trappan.
6. Rut står på verandan.
7. Karl är nere i källaren.
8. Rut går ner i källaren.
9. Håkan åker upp till Solvägen 3 A.
10. Jörgen är uppe på Solvägen 3 B. 

5 B (s. 249)
1. upp ... uppe
2. inne ... in
3. hemma ... hem
4. ut ... ute
5. nere ... ner 

6 (s. 249)
1. tränar ... tränade ... har ... tränat
2. har fiskat ... fiskade ... fiskar
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3. åkte ... åker ... har ... åkt
4. besöker ... har besökt ... besökte
5. kör ... körde ... kör
6. tog ... har ... tagit ... tar

7 A (s. 250)
1. Skriv ett kort till faster Agnes!
2. Drick inte vattnet!
3. Ring till hotellet!
4. Packa ryggsäcken!
5. Koka fisken med salt!
6. Kom hit!

7 B (s. 251)
1. Du måste svänga till höger.
2. Du måste svänga till vänster.
3. Du måste cykla rakt fram.
4. Du måste gå till trafikljusen.
5. Du måste ta andra vägen till höger.
6. Du måste fortsätta rakt fram.

8 (s. 251)
1. Lydia säger att Sverige är vackert.
2. Jörgen frågar om Inlandståget stannar 
i Arvidsjaur.
3. Julia frågar om djurparken ligger i 
Eskilstuna.
4. Lydia frågar om du kan berätta om Gryts 
skärgård.
5. Håkan säger att han inte vill ta tåget.
6. Anna säger att vi bör beställa biljetter.
7. Lydia säger att hon inte har varit i Rapa-
dalen.
8 Jörgen frågar om du gillar stora städer.

9 A –

9 B –

10

Kapitel 9

2 (s. 253)
1. en skattsedel
2. internetbanken
3. ett sparkonto
4. lön
5. ett lån
6. ett kontonummer

3 (s. 254)
1. Jag jobbar i en affär, och jag städar på en 
förskola.
2.Han betalade, men han fick inget kvitto
3. Lydia tjänar pengar, och hon betalar 
skatt.
4. Betalar du med kort, eller betalar du 
kontant?
5. Jag fick låna till en lägenhet, men jag fick 
inte låna till en bil.
6. Jag måste handla på loppis för jag har 
ont om pengar.
7. Det är dyrt att använda mobiltelefon, men 
det är billigt att använda fast telefon.
8. Han får lön i juni, och han får semester-
ersättning i juli.
9. Hon för över pengar, och hon kollar 
saldot på internetbanken.

4 (s. 255)
1. lån ... Lånet
2. räkningar .... Räkningarna ... Räkningen
3. ett inbetalningskort ... inbetalningskortet
4. bankkort .. bankkort
5. ett sparkonto ... sparkontot

5 (s. 256)
köpte
lånade ... betala
arbetar
tjänar .... tjänade
tjänade ... spara
lägga .... hade
har sålt ... är
har ... hyr
betalar

6 (s. 256)
Familjen har 33 250 kronor i inkomster.
Inkomsterna kommer från lön och barn-
bidrag.
Familjen använder 10 500 kronor till 
bostaden.
Familjen använder 4 000 kronor till 
transporter.
Familjen använder 1 300 kronor till 
försäkringar och fackliga avgifter.
Familjen sparar 1 000 kronor.
De har kvar 1 850 kronor.
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7 (s. 257)
1. Hon har tyvärr ont om pengar.
2. Elen är tyvärr dyr i vinter.
3. Vi har kanske råd med en ny bil.
4. Hon får kanske låna i banken.
5. Vi kan säkert spara 1 000 kronor 
i månaden.
6. Han tjänar säkert bra.

8 (s. 258)
1. På banken talade han med en rådgivare.
2. På restaurangen tjänar du 110 kronor 
i timmen.
3.Fån Skatteverket fick hon en skattsedel.
4. På ett sparkonto har jag 100 000 kronor.
5. På Klädmagasinet köper vi billiga kläder.
6. I bilen hittade han bankkortet.

9 (s. 258)
Han gillar .... Han tjänar ... Adrian har inte 
... gick Adrian ... Han lånade ... Han ska 
köpa ... Han fick låna .... Han hittade en bra 
....

10 (s. 258)
1. Vi har dålig ekonomi. Därför måste vi 
spara.
2. Hon tjänar mycket. Därför måste hon 
betala mycket skatt.
3. Min fru ska köpa kläder till barnen. 
Därför tar hon ut pengar i bankomaten.
4. Räntan är låg. Därför är det billigt att 
låna.
5. Jag ska åka till Indien i sommar. Därför 
sparar jag pengar.

11 (s. 259)
1. Jag måste köpa en ny bil eftersom min bil 
är gammal.
2. Han handlar i den andra affären eftersom 
maten är billig där.
3. Said lägger mycket pengar på mat 
eftersom han har många barn.
4. Han vill jobba extra eftersom lönen är 
dålig.
5. Vi ska köpa en bostadsrätt eftersom det 
är dyrt att hyra lägenhet.
6. Hon har dålig ekonomi eftersom hon har 
blivit arbetslös.

12 A -

12 B -

13 -

Kapitel 10

2 (s. 261)
1. sfi-kurs
2. ämnen
3. studielån
4. betyg
5. skolledare (rektor)
6. utbildning
7 obligatorisk

3 (s. 262)
Förslag
1. Vi hade grupparbete i måndags.
2. Jag ska studera biologi nästa termin.
3. Jag gick på högskolan i Skövde för två år 
sedan.
4. Hon tog examen 2012.
5. Han klarade provet andra gången.
6. Eleverna söker till gymnasiet på vår-
terminen.
7. Sofie gör läxorna på kvällen.
8. Läraren rättade proven på lunchrasten.

4 (s. 262)
1. har börjat ... började ... ska .... börja
2. har ... gillat ... gillar .... gillade 
3. har ... sovit ... sova
4. Har ... gjort ... gjorde ... ska ... göra ... 
ska göra
5. har ... studerat ... studerade ... ska .. 
studera
6. har ... har ... haft ... hade
7. undervisar ... undervisade ... att under-
visa.

5 (s. 263)
1. annat
2. annan
3. andra ... andra
4. annat
5. andra
6. annan



12

7. annan
8. andra
9. annat

6 (s. 264)
1. inga
2. ingen
3. ingen
4. inget
5. inga

7 A (s. 264)
1. Nästa år ska han börja jobba.
2. I morgon ska vi ha prov.
3. Nästa år får vi fler ämnen i skolan.
4. I tre år har hon gått på högskolan i 
Halmstad.
5. I dag fick jag inte ledigt från klockan tolv.
6. Om två år går rektorn i pension.
7. På fredagar ser vi alltid på film i skolan.
8. Två dagar i veckan studerar eleverna 
svenska på praktikplatsen.
9. I mars ska han söka till högskolan.
10. Varje måndag och onsdag har hon 
kvällslektioner.

7 B -

8 A -

8 B -

9

Kapitel 11

2 (s. 267)
1. på en skola
2. på en industri
3. på en byggfirma
4. på ett teknikföretag
5. på ett taxibolag
6. på en tandläkarmottagning
7. på en restaurang
8. på ett flygbolag

3 (s. 268)
1. snickare
2. polis

3. journalist
4. tandläkare

4 A (s. 269)
Förslag
1. En florist gör blombuketter, blomster-
arrangemang och kransar till begravningar.
2. En farmaceut informerar om läkemedel 
och säljer varor på apotek.
3. En flygvärd ger service till passagerare 
och har ansvar för deras säkerhet.
4. En läkare undersöker och behandlar 
patienter, ger råd och skriver ut recept.
5. En brandman släcker bränder, hjälper 
till vid trafikolyckor och tar hand om farliga 
utsläpp.
6. En grävmaskinförare styr en grävmaskin 
och gräver diken, lägger ner rör och gräver 
vid vägarbeten och husbyggen.

4 B-

5 -

6 A (s. 271)
1. anställningskontrakt
2. kollegor
3. vikariat
4. arbetstid
5. nätverk
6. arbetsmiljö
7. intervju

6 B (s. 271)
1. B
2. D
3. E
4. C
5. A

7 (s. 271)
Förslag
arbetstid, arbetskamrat, arbetsliv, arbets-
miljö, arbetsskada, arbetsrätt, arbetsdag, 
arbetsbrist, arbetsförmedling, arbets-
givare, arbetstagare, arbetskraft, arbets-
kläder, arbets glädje, arbetslös, arbets-
löshet, arbetsmarknad, arbetsnarkoman, 
arbets plats, arbetsrum, arbetsterapeut, 
arbetsträning
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8 A (s. 272)
1. flexibel
2. noggrann
3. pålitlig
4. social
5. självständig
6. effektiv

8 B (s. 272)
1. flitig
2. effektiv
3. pålitlig
4. snabb
5. noggrann
6. positiv
7. artig

8 C -

8 D -

9 -

10 A (s. 274)
1. mitt ... sitt
2. min ... sin
3. min ... sina
4. min ... sina
5. mina ... sina
6. min ... sin
7. min ... sin
8. min ... sin
9. mina ... sina
10. mina ... sina
11. mitt ... sitt

10 B (s. 274)
sin ... Hans
Hans
sina ... sina
Hans
sin ... Hans
hennes
sin ... sin ... sina
hennes ... hennes
Hans
sin ... sin
Deras
deras

11 (s. 275)
1. Vi har en chef som är från Polen.
2. Han säljer bilar som är miljövänliga.
3. De sitter i fikarummet som ligger på 
tredje våningen.
4. Det är Tom som hjälper mig i affären.
5, Hon har på sig en uniform som är grå.
6. Nadia jobbar i en personalmatsal som är 
gammal.
7. Hon serverar smörgåsar som är nyttiga 
och goda.
8. Jag känner en farmaceut som jobbar på 
ett apotek i Nacka.

12 (s. 276)
1. Jag lyssnar på musik när jag byter däck.
När jag byter däck lyssnar jag på musik.
2. Hon duschar innan hon lägger sig.
Innan hon lägger sig duschar hon.
3. Jim reparerar cykeln när dottern är på 
förskolan.
När dottern är på förskolan reparerar Jim 
cykeln.
4. Han pratar med grannen innan han 
tvättar bilen.
Innan han tvättar bilen pratar han med 
grannen.

13 A -

13 B -

14 -


