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Ordkunskap: Förpackningar
B (s. 6)
en tub
ett paket
en burk
en kartong
ett paket
Ett paket
ett paket/en ask
en påse
en ask

Öva bestämd form singular (s. 6)
mjölken smöret
ägget brödet
pålägget osten
kaviaren korven
glassen smörgåsen
hinken svabben
kvittot paketet
affären kylen

Öva obestämd och bestämd form (s. 7)
mjölk … ett paket smör … ost … ägg
bröd … pålägg … glass … kvittot
en kasse
köket … varorna
mjölken … smöret … kylskåpet
Osten … brödet … diskbänken
äggen … golvet
pengarna … köksbordet … kvittot
cigaretterna … böckerna … bokhylla

Lägga och ställa (s. 8) 
 1.  ställer
 2. lägger
 3. ställa
 4. lägga
 5. lägga
 6.  lägger
 7.  lägga
 8.  ställer … lägger
 9. ställer
 10. lägga
 11. ställde
 12. la
 13. la … ställde
 14. ställde
 15. la
 16. ställde
 17. la
 18. ställde … ställde … la

Skriv ord i imperativ (s. 9)
ring kom
önska visa
ligg bada
sälj stå

sov spring
hjälp vänta
gråt tänd
lyssna vila
börja uttala

Öva uppmaningar
A (s. 9)
Gå! Var tyst! Stå kvar!
Kom hit! Skäll inte! Ligg!
Vänta här! Hämta bollen!

B (s. 10)
Köp
Använd
Arbeta
Skriv
Diskutera
Gå
Sök
Berätta

Öva imperativ av lägga och ställa
A (s. 11)
 1. Lägg
 2. Ställ
 3. Lägg
 4. Ställ
 5. Ställ
 6. Lägg
 7. Ställ
 8. Ställ
 9. Lägg
 10. Ställ

Läsförståelse: Rätt eller fel om rökning (s. 12)
  rätt fel
1.  Förr i tiden hade man kylskåp, men inte frys.   x
2.  Sverige hade många tobaksodlingar på 1400-talet.  x
3.  Efter 1964 odlade man inte tobak i Sverige. x
4.  Man vet säkert att cigaretter började tillverkas 
 i Spanien.  x
5.  Redan på 1700-talet förstod man att det var farligt  
 att röka.  x
6.	 Det	är	fler	kvinnor	än	män	som	röker	i	Sverige.	 	 x
7. KOL är en sjukdom som man kan få om man röker. x 

Synonymer (s. 13)
många fler än
göra förstå

Ordkunskap: Mat och matvaror (s. 14)
bröd: wienerbröd, kanelbulle, limpa, bullar
bär: jordgubbar, hallon, blåbär, lingon
fisk: torsk, sill, lax, strömming
frukt: plommon, persika, päron, äpple, nektariner
grönsaker: tomat, potatis, gurka, kål, sallad
kött: lamm, kyckling, oxfilé, skinka

Svenska steg för steg 2
Facit till övningsbok
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Matfläta (s. 15)
  S M Ö R    
 G L A S S    
 O S T      
 K A V I A R   
  M A R M E L A D
  B R Ö D    
  K O R V    
M I K R O     

2

Läsförståelse: Rätt eller fel om kök? (s. 16)
  rätt fel
1. Förr i tiden hade man kylskåp, men inte frys.   x
2. Det fanns inte vattenkran i lägenheterna för  
 hundra år sedan.   x
3. Förr i tiden höll man maten varm i skafferiet.  x
4. När det inte fanns kylskåp kunde man kyla maten  
 med isbitar. x 
5. I början på 1900-talet fanns det också varmvatten- 
 kranar.  x
6. Om man har köpt sin lägenhet kan man bestämma  
 själv när man ska renovera köket. x 

Använd orden rätt (s. 16)
tiden … annorlunda
elektricitet
avlopp
vattenkran
fungerar
renoveras

Öva bestämd form (s. 17)
 singular plural

obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form

ett köksskåp köksskåpet köksskåp köksskåpen
en låda lådan lådor lådorna
en vattenkran vattenkranen vattenkranar vattenkranarna
ett extrapris extrapriset extrapriser extrapriserna
ett golv golvet golv golven
en frys frysen frysar frysarna
en apparat apparaten apparater apparaterna
en hyresvärd hyresvärden hyresvärdar hyresvärdarna
en stad staden städer städerna
en bänk bänken bänkar bänkarna
en teve teven  teveapparaterna
en hyra hyran hyror hyrorna

Öva substantivets form (s. 18)
Köket
Golvet
frys … en kyl
ett skafferi
affären … mjölken … brödet
teve … köket … en parabol … kanaler
hyran 
Pengarna
banken

Öva orden (s. 19)
diskbänken … vattenkokaren
taklampan
köksskåpet
vattenkokaren
hyllan
köksfläkten
mikron/mikrovågsugnen
en plåt
Den
köksskåpen
köksbordet … kylen/kylskåpet

Perfekt
A (s. 20–21)
 har höjt
har bott har vilat
har gråtit har studerat
har anmält har frågat
har tänkt har möblerat
har åkt har fuskat
har flyttat har beställt
har släckt har övat
har påverkat har renoverat
har fungerat har försökt
har tappat har hämtat
har tillverkat har bytt
har trott har tvättat

har tänt har bestämt
har känt har hört
har använt har träffats
har bränt har förstört
har gift har skilt (skiljt)

B (s. 21)
har gjort har burit
har tagit har druckit
har gått har haft
har varit har kunnat
har blivit har sagt
har suttit har kommit
har fått har legat
har skinit har skrikit
har skrivit har sprungit
har sjungit har suttit
har ätit har bjudit
har förstått har dammsugit
har fortsatt har deltagit
har stulit

Öva perfekt
B (s. 22)
1. Hon har handlat på Konsum.
2. Hon har köpt mjölk, smör, ägg, bröd och pålägg.
3. Hon har köpt cigaretter.
4. Nej, hon har inte glömt kvittot.
5. Ja, hon har köpt glass.
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Jämför perfekt och preteritum (s. 23)
   ja nej
 2.  Mohammed har varit sjuk. Är Mohammed  
  fortfarande sjuk?  x
 3.  Mohammed var sjuk förra veckan. Är han sjuk  
  fortfarande?  x
 4.  Eva har kommit till skolan. Är Eva i skolan nu? x 
 5.  Eva kom till skolan klockan åtta. Är hon i skolan  
  nu?  x
 6.  Björn har varit i skolan. Är Björn i skolan nu?  x
 7.  Björn var i skolan. Är Björn i skolan nu?  x
 8.  Björn har varit i skolan en timme. Är Björn i  
  skolan nu? x 
 9.  Alia har bott i Lahore. Bor hon i Lahore nu också?  x
 10.  Alia bodde i Lahore i många år. Bor hon i Lahore  
  nu också?  x
 11. Alia har bott i Lahore i många år. Bor hon i Lahore  
  nu också? x 

Öva dialoger
B (s. 24)
1
4
3
10
7
2
8
9
11
5
12
6

Kommer du ihåg frågeorden? (s. 25)
1. Hur mycket
2. Hur mycket
3. Vad
4. Var
5. Vad
6. Varifrån
7. Var
8. Hur
9. Hur/Vad

Öva bestämd form (s. 25–26)
 1. På våren
 2.  På hösten
 3.  På julen
 4.  På söndagar
 5.  På måndagar
 6.  På morgonen
 7.  På kvällen
 8.  På vintern
 9.  På helgerna/På somrarna
 10.  På dagarna/På kvällarna

Krysset (s. 28)

H E G L I K S

F A N R E N O V E R A E K

Ö V A Ö I A M M A

R U M K K Y L S K Å P I D

S N I A R O S R Ö S T A

Ö N R A M T V I L T D

K E G E N U S S B E

A R T V L E

G L A S R O S A F Ä R G

B A K O M B O P R

F B L U S B A K P L Å T

B R A A V A S A B Y

L I V S M E D E L S A F F Ä R

A L I R Ö D M F T U R

N I O R T L Ö K E N N I

D P Ö L S M Ö R A Ö S

S P R Å K L Ö S V I T L Ö K

S M S Å N N I G

T R O V I D A E V A F

R Ö K N I N G N R L S Ä

L Ä R A K U G N V S R

A R O T L V I P S

M S E I F R Y S D I S K

P Å L Ä G G T Y P I S K

A N Å Ä R R N R Å

Ä V Ö E O H A L

A G R Ä D D G L A S S U T

F Å G E L A N T E S T

S

3

Adjektiv (s. 30)
ett-ord plural

otrevligt otrevliga
snyggt snygga
dyrt dyra
billigt billiga
bra bra
stort stora
roligt roliga
glatt glada
kort korta
långt långa
fult fula
jobbigt jobbiga

För dyrt (s. 30–31)
 2. hårt
 3.  långt
 4. smal
 5. många
 6. tråkiga
 7. eget svar

 9. för små
 10.  för stora
 11. för dyrt
 12. för dyra
 13. för stor
 14. för liten
 15. för svårt
 16. för många

I A
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3. tar på/sätter på
4. har på sig
5. tog … klädde … satte

Färgfläta (s. 38)
     R Ö D
 F Ä R G E R 
     G U L
  G R Ö N A 
     B L Å
   G R Å  
     G R Ö N T
O R A N G E  
  B R U N  

Öva alla formerna av adjektiv och substantiv (s. 40)
singular 

obestämd form bestämd form 

en vit sjal den vita sjalen
en billig strumpa den billiga strumpan
en svart rock den svarta rocken
en trång blus den trånga blusen
ett brett skärp det breda skärpet
ett gott körsbär det goda körsbäret
en tunn skjorta den tunna skjortan
en trasig strumpbyxa den trasiga strumpbyxan
en mörk kostym den mörka kostymen
en lång tunika den långa tunikan
ett nytt kök det nya köket
en vacker regnbåge den vackra regnbågen
en stor garderob den stora garderoben
en bekväm fåtölj den bekväma fåtöljen
ett lågt pris  de låga priserna

plural

obestämd form bestämd form

vita sjalar de vita sjalarna
billiga strumpor de billiga strumporna
svarta rockar de svarta rockarna
trånga blusar de trånga blusarna
breda skärp de breda skärpen
goda körsbär de goda körsbären
tunna skjortor de tunna skjortorna
trasiga strumpbyxor de trasiga strumpbyxorna
mörka kostymer de mörka kostymerna
långa tunikor de långa tunikorna
nya kök de nya köken
vackra regnbågar de vackra regnbågarna
stora garderober de stora garderoberna
bekväma fåtöljer de bekväma fåtöljerna
låga priser de låga priserna

4

Ordfläta: slang (s. 41)
   T J E J  
   P O L A R E
    B R O R 
 G R A B B A R 
 A T T A N   
  F A R S A N 
S T I C K E R
 N Å G O N  
 M A M M A   
    P L U G G A
   K I L L E 
 H E J S A N  

 17. för gammal
 18. för snäll
 19. för tråkiga
 20. för stor
 21. för ful
 22. för varmt

Öva adverb med -t (s. 32)
 1. snabbt … sen
 2. sent
 3. varmt
 4. långsamt
 5. högt … roligt
 6. tidigt
 7. söta
 8. stor
 9. högt
 10. glad

Repetera verb (s. 34)
infinitiv	 presens	 imperativ	 preteritum	 supinum
se ser se såg sett
ha  ha hade haft
uppstå  – uppstod uppstått
träffa  träffa träffade träffat
dela  dela delade delat
förstå förstår –  förstått
komma kommer kom  kommit
leva lever lev  levt
kunna kan –  kunnat
 förklarar förklara förklarade förklarat
vara är var  varit
finnas	 finns	 –	 	 funnits
handla  handla handlade handlat
tro tror tro  trott

Klarar du ”klar” och ”klarar”? (s. 34–35)
b. 3
c. 3
d. 2
e. 2
f. 3
g. 1
h. 1
i. 4
j. 5
k. 1

Beskriv kläder (s. 35–36)
 1. blå
 2. blåa (blå) … vit
 3. lång … röda
 4. mörk
 5. randig
 6. sköna
 7. rosa
 8. tjocka
 9. tunt … tunna
 10. kort … svarta
 11. rena
 12. gul

Kläder och skor
B (s. 37)
1. sätta på
2. sätter på mig
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Ordkunskap: Rätt unge (s. 42)
 1. unge
 2. kalv
 3. valpar
 4. fiskyngel
 5. lamm
 6. barn
 7. föl
 8. ungar
 9. killingar
 10. unge

Possessiva pronomen
A (s. 43)
mitt mina
ditt dina
hans hans
hennes hennes
vårt våra
ert era
deras deras

B (s. 44)
1. våra barn
2. våra hundar
3. vårt hus
4. vår kusin
5. vår granne

Öva reflexiva possessiva pronomen (s. 44)
 1. sin
 2. sitt/sina
 3. sina
 4. sitt
 5. sin
 6. sina
 7. sina
 8. sitt
 9. sin
 10. sina

Öva reflexiva possessiva pronomen (s. 45)
 1. sina
 2. hennes
 3. sin
 4. mina
 5. sitt
 6. sina … Hans
 7. sin
 8. min
 9. Hans
 10. dina
 11. ditt
 12. Mina
 13. Min … sin … Hennes
 14. sina
 15. er
 16. hans

Fotbollskrysset (s. 48)

5

Skriv motsatser till adjektiven (s. 50)
tjock hel solig
torr fel trång
smal ful tunn

Ordkunskap: Skor, stövlar och kängor (s. 50)

Ordkunskap: Att mäta (s. 51)
2
6
1
3
4
5

Öva ordföljd (s. 53)
1. Kläder älskar Gunilla att köpa.
2. Tillsammans går de och tittar i olika affärer.
3. Gunilla hittar en otroligt snygg tröja i en liten boutique.
4. Den kostar tyvärr 2 600 kornor.
5. Hon hitttar en svart tröja med härliga blommor på i en annan 

affär.

 

O L L saliv
uttalas 
”dom” kända 

fotbolls-
spelare 

har hög …

grupp som 
spelar 
fotboll

B
den som 
gör flest 

… vinner

”fotbolls-
verb” S D L paus

M S P E L A R

känd 
spelare Å P O Ö G A

Z L A T A N
kan 

domaren 
göra: ut…

S

samhälle O R T
betyder 
idrotts-
förening

teve T

substantiv 

till spelar
K

dömer 
matchen T V

preteri-
tum av 
säger

S A D I

…spark

I Nbetyder 
fotbolls-
förening

yrkes-
spelare P R O F F S

öppen 
plats mitt 

i stan

så många 
spelare 

har ett lag 
på planen

E M stor tall-
rik F A T

E L V A
presens 
till ”var”

inte 
gammal O

två lag … 
var andra

övar T R Ä N A R

M Ö T E R Y G

 















         

ett stövelskaft

en hög 
klack

en låg 
klack

ett 
sko -
snöre 

ett spänne

en snörning

en häl

en tå

en sula



6

Facit till Svenska steg för steg 2 övningsbok © 2016 Författarna och Folkuniversitetets förlag

Distribueras som pdf

Några verb som alltid slutar på -s
A (s. 60)
infinitiv	 presens	 preteritum	 perfekt
 lyckas lyckades lyckats
misslyckas misslyckas  misslyckats
hoppas  hoppades hoppats
 trivs trivdes trivts
andas andas andades
synas  syntes synts

B
1. lyckas
2. syns
3. andas
4. misslyckades
5. trivs
6. andas

Läsförståelse: Rätt eller fel om Volvo? 
A (s. 61)
  rätt fel
1. Från början var Volvo en del av SKF.  x 
2. Många tyckte om den första bilen från Volvo.  x
3. Många tyckte om den första lastbilen från Volvo. x 
4.	 Volvo	har	tillverkat	flygplan.	 	 x
5.  Volvo sålde bussar innan de började sälja båtmotorer. x 
6. Det tog lång tid innan Volvo blev ett stort företag.  x
7. Volvo ägs i dag av ett amerikanskt företag.  x
8. Volvo är mycket bra på att tillverka tunga lastbilar. x 

Repetera substantiv + adjektiv (s. 62–63)
en/ett den/det 

 den svenska uppfinningen
 det stora företaget
en liten vara 
en svensk bil den svenska bilen
en ny motor den nya motorn
 det svenska varuhuset
en viktig industri 
ett kinesiskt företag det kinesiska företaget
en effektiv transport den effektiva transporten
en svensk uppfinnare 
 den framgångsrika chefen
en ny tjänst 
en billig möbel den billiga möbeln
 den irriterade personen

många de 

många svenska uppfinningar de svenska uppfinningarna
många stora företag de stora företagen
 de små varorna
 de svenska bilarna
många nya motorer  
många svenska varuhus de svenska varuhusen
många viktiga industrier de viktiga industrierna
många kinesiska företag 
 de effektiva transporterna
många svenska uppfinnare de svenska uppfinnarna
många framgångsrika chefer de framgångsrika cheferna
många nya tjänster de nya tjänsterna
 de billiga möblerna
många irriterade personer de irriterade personerna

Vem som helst, vad som helst (s. 63–64)
1. Vem som helst
2. vad som helst

6. Just nu har hon inte så mycket pengar.
7. Kanske har han rätt.
8. Lön får hon om två dagar.

Ordkunskap (s. 54)
Man köper inte varan direkt utan kommer  
tillbaka senare, men man måste betala en liten  
del av priset.

Man betalar varan men kan lämna tillbaka  
den och få pengarna tillbaka.

Man betalar inte hela priset direkt, utan  
man betalar lite varje månad. 

Affären lovar att inte sälja varan på några 
timmar medan man funderar.

Man betalar en avgift till banken för att  
man får låna pengar.

Öva verben när de inte är hjälpverb (s. 56)
1. fick
2. kan
3. ska
4. får
5. behöver
6. vill
7. tänker
8. kan

Korta samtal 
A (s. 55–56)
Två klasskamrater
3
5
1
6
2
4
Vad ska vi göra?
4
1
6
5
2
3

6

Öva verb (s. 59)
A
var
gick
är
tillverkade
byggde
gick
växte … transportera
arbeta … tillverka

hänga undan

handpenning

ränta

öppet köp

avbetalning
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3. vad som helst
4. vilket … som helst
5. Vem som helst
6. vilket … som helst
7. vilket … som helst
8. Vem som helst

Ordkunskap: Bilens delar (s. 64)

Ordkunskap: Drygt, knappt och liknande ord
B (s. 67)
  rätt fel
1. 72 000 kronor = drygt 70 000. x 
2. 52 kronor = knappt 50 kronor.  x
3. 101 kronor = cirka 100 kronor. x 
4. Den kostar bara 69 000.  
 = Den kostar under 70 000 kronor. x 
5.  Han måste betala minst 100 000.  
 = Han måste betala över 100 000 kronor.  x
6. Mindre än 100 kronor = under 100 kronor. x 
7. 1 012 kronor = knappt 1 000 kronor.   x
8. 99 kronor = minst 100 kronor.  x

Öva adjektivkomparation
A (s. 68–69)
rikare rikast
lugnare lugnast
tröttare tröttast
rostigare rostigast
duktigare duktigast
lyckligare lyckligast
rödare rödast
trevligare trevligast
argare argast
sötare sötast

B (s. 69)
 1. ny
 2. dyr
 3. billigare
 4. dyrast
 5. nyast
 6. snyggast
 7. snabb/snabbare
 8. snabbare
 9. roligare
 10. säkrare
 11. nöjd

7

Adjektivet liten 
A (s. 70)
en liten teve den lilla teven

ett litet bord det lilla bordet
en liten bilfirma den lilla bilfirman
en liten spegel den lilla spegeln
en liten dator den lilla datorn
ett litet skåp det lilla skåpet
en liten syster den lilla systern

små kök de små köken
små papper de små papprena (papperna)
små villor de små villorna
små garage de små garagen
små foton de små fotona
små bröder de små bröderna
små syskon de små syskonen

C (s. 71)
litet
liten … små
lilla … små
litet … liten
små … lilla … litet
lilla

D (s. 71–72)
1. den minsta sängen
2. den minsta kakan
3. en liten stund
4. små pennor
5. små djur
6. små
7. den minsta lägenheten … det lilla vardagsrummet
8. små tavlor

Adjektivet + substantiv (s. 72)
A
singular singular bestämd form

obestämd form eller possessiva pron.

 den gamla fastern
 den barnlösa fastern
 det fantastiska huset
 den riktiga vinden
 den stora trädgården
 den härliga gräsmattan
 den lilla hallen
ett litet kök
ett vackert rum
ett jättestort fönster det jättestora fönstret
 den öppna spisen
 det riktiga skafferiet
ett litet trevligt rum det lilla trevliga rummet
 det stora badrummet
 den smala trappan
 det lilla garaget
 det egna huset
en liten lägenhet

plural plural bestämd form

obestämd form eller possessiva pron.

gamla fastrar de gamla fastrarna
barnlösa fastrar de barnlösa fastrarna
fantastiska hus de fantastiska husen
riktiga vindar de riktiga vindarna
stora trädgårdar de stora trädgårdarna
härliga gräsmattor de härliga gräsmattorna
små hallar de små hallarna
små kök de små köken
vackra rum de vackra rummen

bagagelucka

stötfångare

strålkastare

däck

dragkrok

backspegel

bakruta

hjul

sidoruta
dörr

vindruta
kaross

ratt

säte
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 de jättestora fönstren
öppna spisar de öppna spisarna
riktiga skafferier de riktiga skafferierna
små trevliga rum
stora badrum de stora badrummen
smala trappor de smala trapporna
små garage de små garagen
små hus de små husen
små lägenheter hans små lägenheter

Ordkunskap: Född (s. 74)
1. född
2. föddes
3. föddes
4. födda
5. föda
6. födde
7. född
8. fött

Öva adjektivets komparation
A (s. 75–76)
billigare billigast
dyrare dyrast
kallare kallast
varmare varmast
kortare kortast
bättre bäst
sämre sämst
mindre minst
större störst
äldre äldst
yngre yngst
längre längst
tyngre tyngst
godare godast
nyare nyast
långsammare långsammast
mer mest
barnsligare barnsligast
roligare roligast
svartare svartast
fattigare fattigast
fulare fulast

B (s. 76)
 1. snyggare än
 2. högre än
 3. snabbare än
 4. senare än
 5. bättre än
 6. bredare än
 7. mörkare
 8. kallare
 9. längre
 10. vackrare än
 11. ljusare än
 12. större

C (s. 76–77)
1. tröttast
2. vackrast
3. roligast
4. äldst
5. tyngst
6. kortast

7. nyttigast
8. mysigast

Ordkunskap: Hushållsartiklar
A (s. 78)
en brödrost, en elvisp, en burk, en kanna, en slev
en kastrull, en stekpanna, en spis, en potatisskalare, en sop-
borste
en mopp/svabb, en sax, en kaffebryggare, en diskborste, en 
damm sugare
en fönsterskrapa, en vattenkokare, en dammvippa, ett diskställ, 
en mikro/mikrovågsugn
en disktrasa, en brödkniv, ett strykjärn, ett måttband, en våg

B (s. 79)
 3. Man rostar bröd med den.
 4. Man mäter med det.
 5. Man städar golv med den.
 6. Man brygger kaffe med den.
 7.  Man skalar potatis med den,
 8. Man väger med den.
 9. Man dammar med den
 10. Man vispar med den.
11.  Man sopar med den.
 12. Man diskar med den.
 13. Man skär bröd med den.
 14. Man skurar golv med den.
 15. Man tar mat med den.
 16. Man tvättar fönster med den.
 17. Man dammsuger med den.
 18. Man förvarar kakor i den.
 19. Man ställer ren disk i det.
 20. Man steker mat i den.

Läsförståelse: Så här bor jag
A (s. 80)
bestämd form obestämd form

fritiden fritid
kvällen kväll
gången gång
hissen hiss
våningen våning
papperet papper
blommorna blommor
dörren dörr
kappan kappa
vardagsrummet vardagsrum
rummet rum
soffan soffa
bordet bord
hörnet hörn
fönstret fönster
teven teve
fönstren fönster

Utrop (s. 81)  utrop fråga
 1. Vad roligt ! 
 2. Vad stor lägenhet du har ! 
 3. Vad heter du  ?
 4. Vad trevligt ni bor ! 
 5. Vad gör du  ?
 6. Vad betalar du i hyra  ?
 7. Vad säger du  ?
 8. Vad du ljuger ! 
 9. Vad äter du  ?
 10. Vad du äter ! 
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Läsförståelse: Aichas barndom
A (s. 87)
i
Till
om
i
av
på
i
i
på
från
om
På
i
på
i
av
i
Längs
på
i

B (s. 88)
   rätt fel
 1. Aicha kommer från Sydafrika.  x
 2. Aicha växte upp i Marocko. x 
 3. Eva har varit i Nordafrika.  x
 4. Aicha har berättat mycket för Eva om sin barndom.  x
 5. Aicha är född i Marockos huvudstad. x 
 6. Aicha hade två syskon.  x
 7. Aicha bodde i en lägenhet när hon var liten. x 
 8. Mamman kunde faktiskt inte laga mat.  x
 9. Familjen hade en gammal hemhjälp.  x
 10. Aichas pappa var lärare. x 
 11. Familjen satt nästan alltid på golvet när de åt. x 
 12. Aichas mamma kunde både arabiska och franska.  x
 13. De hade dusch och varmvatten när Aicha var liten.  x
 14. Eva tycker om starkt, arabiskt kaffe. x 

Repetera verb (s. 88)
fattar fattade fattat
lever levde levt
känner kände känt
föds föddes fötts
bor bodde bott
ställer ställde ställt
sköter skötte skött

Ordkunskap
B (s. 89)
språk	 land	 språk	 land
tyska   Frankrike
 Norge  Danmark
persiska   Grekland
 Eritrea/Etiopien kinesiska 
urdu  nederländska 
engelska   Italien
 Thailand  Afghanistan

Prepositioner – plats
A (s. 82–83)
 1. framför/bakom/bredvid/vid/mittemot
 2. i
 3. På
 4. på
 5. på
 6. på
 7. på … framför/bredvid
 8. framför/mittemot
 9. i
 10. framför/i
 11. i
 12. vid
 13. Framför/Bakom/Bredvid/Mittemot
 14. På/Vid/Mittemot
 15. bredvid/mittemot
 16. på … bakom/framför/bredvid/vid
 17. i … i
 18. under
 19. i
 20. på

Använd karta (s. 84–85)
 1. i norra
 2. norr om
 3. norr om
 4. i östra
 5. söder om
 6. söder om
 7. öster om
 8. i västra
 9. i södra
 10. i norra
 11. väster om

Landskapskryss (s. 86)

Sveriges 
hjärta

en scen för 
shower

fint rum pojknamn

L

En målare 
med för-
namnet 

Carl

talspråk 

för 

”någon”

Zorns 

förnamn
S O

motsats 

till berg D A L A R N A

D A L A R
den lilla 

älven Å N

ort i 

Dalarna L E K S A N D

en sådan 

tar dig ner 

i gruvan
H I S S

åker 

gärna till 

Dalarna

finns i 

Sälen: 

skid…
E

första 

vokalen A
får man 

från får

här bryter 

man t.ex. 

koppar 
O T B R

motsats 

till orolig L U G N U A S

stad i 

Dalarna L L R
Nils 

Andersson R C
slutet på 

visade

F A L U N I K A

Zorns hem finns där
kunga-

släkt V A S A D

M O R A 3 T R E
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C (s. 89–90)
fattar på annat sätt

ta hand om förstår, begriper

annorlunda ett barn

en unge konstigt

hårt sköta om

underligt okänd

längs tungt, besvärligt

främmande renovera

bygga om utmed

Bisatsinledare: trots att, därför att
E (s. 92)
 1. därför att
 2. trots att
 3. därför att
 4. trots att
 5. därför att
 6. därför att
 7. trots att
 8. därför att
 9. trots att
 10. trots att

Bisatsinledarna: att, om (s. 92–93)
 1. om
 2. om
 3. att
 4. om
 5. att
 6. om
 7. att
 8. om
 9. att
 10. att
 11. om
 12. att

Uttal: Teknikord (s. 93)
1. tekniker
2. tekniker … teknik
3. teknik

Adjektiv som kommer från verb (s. 94)
 1. omtyckt
 2. skilda
 3. berömd/känd/välkänd
 4. berömda
 5. födda
 6. nyfödda
 7. nyklippt
 8. använt
 9. använd … använda
 10. bränt
 11. född
 12. gift
 13. köpt
 14. glömt

 15. nyfött
 16. köpta
 17. sytt
 18. välklätt

Ordkunskap: Adjektiv (s. 95)
B (förslag)
positivt	(+)	 vet	inte	säkert	 negativt	(–)
intelligent varm arrogant
hjälpsam blyg snål
lugn kritisk ogästvänlig
rolig impulsiv dryg
glad sparsam hård
förstående känslig svår
tolerant renlig opersonlig
levnadsglad romantisk
generös
trygg
trogen
lojal

9

Slang (s. 98)
1. Titta, där går min systers vän. Han kanske vill följa med och 

dricka kaffe.
2. Vi hade inte ätit på länge, men Pelles mamma gjorde några 

smörgåsar till oss. Det var gott!
3. Hej då, vi åker in till staden och tittar på några nya, snygga 

skor.
4. Jag har inga pengar. Kan du låna mig tjugo kronor?
5. Pappa har en vän på besök. De har varit och spelat golf.
6. Vi kan ju sitta i centrum och titta på flickor.
7. Vi måste ordna mat till festen, men det klarar vi nog. Min 

bror hjälper oss nog.

Mått och sorter (s. 102–103)
km2

m
km
km2

Några prepositioner (s. 103)
1. på
2. i
3. till
4. på
5. på
6. till

Läsförståelse: Gustav Vasa (s. 104)
  rätt fel
Gustav Vasas far var en känd person. x 
Gustav Vasa var först prins.  x
Kungen i Danmark hette Kristian på den tiden. x 
Sten Sture var kung i Sverige.  x
Alla adelsmän ville ha den danska kungen 
som kung i Sverige.  x
Kung Kristian dog vid Stockholms blodbad.  x
Kung Kristian vann över Gustav Vasa.  x
Gustav blev först riksföreståndare. x 
Gustav Vasa styrde över kyrkan i Sverige. x 
Gustav Vasa hade tre fruar på en gång.  x
Gustav Vasa är begravd i Riddarholmskyrkan.  x
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Välj rätt ändelse (s. 107–108)
 2. större
 3.  tjockare
 4.  svagaste
 5.  snällaste
 6.  snällare
 7.  högre
 8.  dummare
 9. kallaste
 10. längre
 11. högsta
 12. fräschare
 13. snyggaste
 14. svårare
 15. mindre
 16. viktigaste
 17. sämre
 18. äldsta
 19. godaste
 20. allvarligaste
 21. större
 22. -
 23. sämsta
 24. vackraste
 25. bästa
 26. högsta
 27. längsta … svåraste

Korsord om Sveriges historia (s. 109)

10

Läsförståelse: Morgondopp 1

B (s. 110)
  rätt fel
Ingrids man hette Ingmar.  x
De hade en liten sommarstuga. x 
Ingrids man älskade skog.  x
De hade en son som hette Staffan.  x

Ingrid och hennes man hade en tupp.  x
Hon hörde grannarna ibland på natten. x 
Ingrid tog ett lakan med sig ner till stranden.  x
Havet var inte lugnt. x 
Hon simmade nära stranden.  x
Ingrid var lite rädd när hon simmade.  x

Fåglar i Sverige (s. 111–112)
D
en koltrast en sångsvan en fiskmås
 en skata en talgoxe
 en pilfink en blåmes

Läsförståelse: Morgondopp 2 (s. 112–113)
1. vågor
2. landskap … horisonten
3. stenar … snäckor
4. vinden
5. vackert
6. dopp

Ordkunskap (s. 113)
 2. känna
 3. känner till
 4. lärde känna
 5. Kände
 6. känner till
 7. känner
 8. känner till
 9. lärde känna
 10. Känner
 11. känner till

Uttal: Repetera bokstaven o (s. 114)
långt	o	 kort	o	 långt	å	 kort	å
bestod problem ordnar Lotta
mot slogs symbol kombinera
blodbad soldater konung Norrland
dog tio  midsommar
bostad politik  jobb
moder bodde  folk
domkyrka kvitto  ofta
polare människor  torget
tror protestantiskt  klockan
nation
kronor
kronprins
stor
nog
jordbruk
modersmål
historien
ovanligt
tog

Bisats: innan 
D (s. 118)
1. Först köper jag en burk färg. Sedan målar jag väggen.
2. Först tar jag fram bestick. Sedan ställer jag fram glas.
3. Först pussar Britt sin man. Sedan går han till jobbet.
4. Först målar Ingrid sig. Sedan går hon på teatern.
5. Först köper vi pizza. Sedan ser vi på teve.
6. Först tog vi en promenad. Sedan blev vädret sämre.
7. Först serverar vi riset. Sedan serverar vi köttet.
8. Först blommar syrenerna. Sedan blommar rosorna.

Korsord om Sveriges historia

bodde 
i Göta-
land

bokstav 
21

huvud-
stad

bokstav 
tjugo

var 
över-
klass

kunga-
släkt A

blev 
Gustav 

III
M

Svenska 
… vårdar 
språket

vanligt 
kunga-
namn

G U S T A V R
sista 
och 

första 
Ö A

Gotland Ö T
grann- 
land D A N M A R K

X T I O E S en 9
Emils 
lilla 

syster
I D A

A C rike L A N D
bad 

minus 
B

A D

inte 
fattig R I K också N svin I

styrde 
landet 
(verb)

personl. 
prono-
men

D E

inte 
mot-

ståndare
A N H Ä N G A R

min …
M

E

ledighet från skolan L O V R E G I

landskap i sö. Sve-
rige, först danskt B L E K I N G E 3 E

Nen skada som blöder

substan-
tiv till 
sova

S Ö M N
Stures 

förnamn S T E N T
inte 
”ett”

12 må-
nader

Å R
Sköt-

konungs 
förnamn

R

tal-
språk 

för 
dagar

R E
vanligt 

verb

Ä R
mord i 
Stock-
holm

B L O D B A D N

preteri-
tum av 
skriver III T R

vecko-
dag L Ö R D A G

prono-
men

S
förbättr-
ingar i 
landet

R E F O R M E R E

K R E V
motsats 
till krig F R E D klocka U R










 





12

Facit till Svenska steg för steg 2 övningsbok © 2016 Författarna och Folkuniversitetets förlag

Distribueras som pdf

Uttryck (s. 118–119)
2. Tack för senast!   Tack för att det blev så sent på kvällen.
   Tack för att jag fick komma hem till dig.
  Tack för att du inte är arg för att jag är  
  sen.
3. Det är ingen fara.  Det gör inget.
  Det är inga problem för mig.
  Det här är inte farligt.

4. Jag hör av mig!  Jag hör inte så bra.
 	Jag skriver till dig senare.
  Jag tar kontakt med dig igen.

5. Vi måste träffas snart igen.
  Vi ska träffas snart igen.
  Kan vi inte ses snart igen?
  Jag vill gärna träffa dig igen.

Hem eller hemma (s. 119)
A
 1. hemma
 2. hem
 3. hem
 4. hem
 5. Hemma
 6. hemma
 7. hem
 8. hemma
 9. hem
 10. hemma
 11. hem
 12. hemma

”Hem till” eller ”hemma hos” (s. 120)
 1. hem till
 2. hemma hos
 3. hem till
 4. hem till
 5. hemma hos
 6. hem till
 7. hem till
 8. hemma hos
 9. Hemma hos
 10. hem till

In eller inne – ut eller ute 
A (s. 120–121)
 1. ute
 2. inne
 3. in
 4. ut … inne
 5. ute
 6. in … ut
 7. ute
 8. ut
 9. inne
 10. ut … ute

Tycker eller tror
A (s. 121)
 1. tycker
 2. tycker
 3. tror
 4. tycker
 5. tror
 6. tycker

 7. tror
 8. tycker
 9. tycker
 10. tycker … tycker

11

Repetera perfekt
A (s. 123)
1. Någon har tappat en mjölpåse på golvet.
2. Någon har kastat kuddar, papper och böcker på golvet i 

vardagsrummet.
3. Någon har förstört trädgårdsdörren.
4. Någon har tömt Lovisas smyckeask.
5. Någon har stulit Daniels mobil.

D (s. 124–125)
 1. vaknade
 2. har lärt mig
 3. var
 4. har känt
 5. stannade
 6. har övat
 7. var
 8. har kört
 9. var
 10. åt
 11. har haft
 12. åt
 13. har bott
 14. var

Presens, perfekt eller preteritum?
B (s. 126)
1. är
2. var
3. har varit
4. har varit
5. sken
6. skiner

Som (s. 127)
2. Min lägenhet, som är stor, har fem rum och kök.
3. Pers moster, som bor i Göteborg, har en katt.
4. Vår kung, som heter Carl XVI Gustaf, är gift med drottning 

Silvia. 
5. Sahara, som är en öken, ligger i Afrika.
6. Svenskarna, som älskar att resa, reser gärna till varma länder.

Prepositionerna åt och till (s. 128)
 1. till
 2. åt
 3. till
 4. till
 5.  åt
 6. åt
 7. till
 8. åt
 9. till
 10. till … till
 11. åt

Reflexiva verb (s. 129–130)
 1. tvättar mig … tvättar sig …. tvätta sig … tvättar oss
 2. gifte sig … har gift sig … gifta sig … gifter sig 
 3. förlovade sig … har förlovat sig … förlova er
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 4. har klippt dig … klipper mig … klippte sig
 5. målar sig … har målat dig …. målade sig … måla oss …  
  målar sig
 6. skilde sig … skilja er … skiljer oss
 7. lägger mig … la mig … lägg dig
 8. ångrar sig … ångrade mig … ångrar sig
 9. klarar sig … klara mig … klarade sig
 10. satte sig … sitta … satte dig

12

Ordkunskap: Sjukdom och läkemedel
C (s. 131–132)
näsdukar … snuvig
snöt
nyser
nös
hostade
tappat rösten
hes
influensa

E (s. 132)
2. Var fjärde till var sjätte timme.
3. Cirka fyrtio droppar i ett halvt glas vatten tre till fem gånger 

dagligen. 
 Man ska blanda ut fyrtio droppar i lite vatten och dricka det 

tre, fyra eller fem gånger varje dag.

Bisats och huvudsats (s. 132–133)
1. När Gregor var hemma från jobbet saknade eleverna honom.
2. När Gregor blev lite trött la han sig på sängen.
3. När han hade hög feber orkade han inte äta något.
4. När han lyssnade på musik mådde han bättre.
5. När Gregor pratade med sin mor fick han goda råd.
6. När Gregor är frisk kan han jobba igen.
7. När Gregor blev frisk gick han tillbaka till skolan.
8. När Gregor är i skolan igen lämnar han läkarintyget.

Huvudsatser
A (s. 133–134)
 1. och
 2. men
 3. så
 4. för
 5. för
 6. utan
 7. för
 8. så
 9. för
 10. och
 11. och/men
 12. och/eller

Pluskvamperfekt (s. 134–135)
 3.  Först dukade vi av. Sedan diskade vi.
 4.  Först var de ute en kvart. Sedan kom regnet.
 5.  Först grät hon. Sedan torkade hon tårarna.
 6.  Först fick han låna pengar. Sedan öppnade han en butik.
 7. Först tvättade han kläderna. Sedan la han dem i tork- 
  tumlaren.
 8. Först åt de biff med ris. Sedan åt de äppelkaka.
 9. Först steg hon upp. Sedan bäddade hon sängen.
 10. Först gjorde hon läxorna. Sedan tittade hon på teve.
 11. Först delade de ut julklapparna. Sedan dansade de runt  
  granen.

 12. Först kom gästerna. Sedan satte man fram maten.
 13. Först köpte Bob en blomma. Sedan åkte han på festen.

Ordkunskap: Ord som slutar på -el och -er (s. 135–136)
singular singular plural plural

obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form

 spegeln speglar
 vinkeln vinklar vinklarna
 pendeln pendlar pendlarna
en möbel möbeln  möblerna
 fågeln fåglar fåglarna
 segern segrar segrarna
 fjädern fjädrar fjädrarna
en vinter vintern  vintrarna
 medlet medel 
  nummer numren
 vädret väder vädren
 fönstret fönster fönstren

Till – tills
A (s. 136–137)
1. tills
2. till
3. till
4. tills
5. tills
6. till
7. till
8. tills

Ordkunskap: Missa eller sakna? (s. 137)
 1. missade
 2. saknar
 3. missade
 4.  saknar
 5. missar
 6. missade
 7. saknade
 8. saknar
 9. missade
 10. saknat
 11. missade
 12. saknar

13

Dialogövning (s. 138)
 4  Mikael Appelgren.
 6  Tack så mycket. Hej då.
 2  Nej, det har jag inte. Jag gick hos Folktandvården tidigare 
men jag har hört att ni är bra på patienter som har tandläkar-
skräck. 
 1  Hej, jag skulle vilja beställa en tid.
 3  Ja, absolut. Jag har så förbannat ont.
 5  Med två.

Substantiv med speciell plural 
A (s. 138–139)
 singular plural

obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form

 staden städer städerna
 landet länder länderna
 natten nätter nätterna
 randen ränder ränderna

 bokstaven bokstäver bokstäverna
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 boken böcker böckerna
 roten rötter rötterna
 moroten  morötterna

 dottern  döttrarna
 sonen söner sönerna
 bonden  bönderna
 ledamoten  ledamöterna

B (s. 139)
 1. söner
 2. rötter
 3. ögonen … öronen
 4. böcker
 5. morötter
 6. ledamöter
 7. bröder
 8. fötterna
 9. tänderna
 10. mödrar/fäder … söner
 11. huvudet
 12. nätterna
 13. bokstäver

Prepositioner om vård (s. 140)
1. hos
2. till
3. till
4. hos
5. hos
6. till
7. hos
8. på
9. till

Att ha tid – att ha en tid (s. 140–141)
1. Kommer du till skolan i morgon?
   Nej, jag har tid.
	 	   Ja, om jag har tid.
	 	   Nej, jag har en tid att passa.
	 	  Ja, jag har tid.

2. Varför var du inte i skolan i går?
   Jag hade tid.
	 	  Jag hade tid med tandläkaren.
	 	  Jag skulle ha tid.
	 	  Jag hade en tid hos tandläkaren.

3. Följer du med till affären?
   Ja, jag måste ha tid.
	 	  Nej, jag har en tid hos frissan.
	 	  Ja, om min tid kommer.
	 	  Nej, jag har inte en tid.

4. Vill du inte följa med till stan?
   Nej, jag har inte tid.
	 	  Nej, jag har tid.
	 	  Ja, jag har inte en tid.
	 	  Ja, jag har inte tid.

Svenska namn 
A (s. 141)
4  blomma
2  gren
3  kvist

1  blad eller löv
5  stam

Läsförståelse: Helen Keller (s. 144)
  rätt fel
1. Helen Keller föddes i Kanada.  x
2. Helen Keller var svenska.  x
3. Aicha ska berätta om Helen Keller på engelska. x 
4. Helen Keller var döv från födseln.  x
5. Helen kunde inte tala när hon var liten.  x
6. När Aicha lärde sig tala kunde hon höra sin egen röst. x 
7. Blindas språk kallas klappspråket.  x
8. Helen tog examen på ett universitet. x 
9. Helen Keller reste runt i världen och höll föredrag. x 

”Varken– eller” och ”både – och” 
A (s. 144)
2. Han kan varken skriva eller tala svenska.
3. Tandläkaren arbetar varken på måndagar eller fredagar.
4. Paula äter varken kött eller ägg.
5. De hade varken hund eller katt.
6. Han hade varken vinterdäck eller dubbdäck.
7. Hon läste varken romaner eller deckare.
8. Hon varken pratade eller skrattade.

B (s. 145)
2. Mikael har både tandsten och tandvärk.
3. Tandläkaren både lagade ett hål och putsade bort tandsten.
4. Tandläkaren hade både ett samtalsrum och ett behandlings-

rum.
5. Hon köpte både tandborste och tandkräm.
6. Både forskaren och hans kollega fick nobelpris.
7. Han hade både tröja och tjock jacka.
8. Cornelis talade både svenska och nederländska.

Ordkunskap: Funktionsnedsättning (s. 145)
blind
stum
döv
dövblind
rörelsehindrad
färgblind
dyslexi

Ordkunskap: Kroppsdelarna
A (s. 146–147)
 singular plural

obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form

 ögat ögon ögonen
 ögonbrynet ögonbryn ögonbrynen
 ögonfransen ögonfransar ögonfransarna
 ögonlocket ögonlock ögonlocken
en näsborre näsborren  näsborrarna
 kinden kinder kinderna
 bröstet bröst brösten
 bröstvårtan  bröstvårtor bröstvårtorna
 underarmen underarmar underarmarna
 handleden handleder handlederna
 tummen tummar tummarna
 nageln naglar naglarna
 naveln navlar navlarna
 könsorganet könsorgan könsorganen
 benet ben benen
 låret lår låren
 knät (knäet) knän knäna
 smalbenet smalben smalbenen
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 2. hinner … börjar
 3. hinner/orkar
 4. börjar
 5. brukar
 6. vågar
 7. slipper
 8. råkade
 9. behöver
 10. börjar
 11. råkade
 12. orkar
 13. brukar
 14. hinner/brukar
 15. behöver
 16. tänker
 17. råkade
 18. hinner
 19. behöver
 20. tänker
 21. behöver/tänker
 22. vågar
 23. slipper
 24. orkar … behöver
 25. Hinner

Hjälpverb med att 
A (s. 154)
måste
anstränger sig
avskyr
väljer
prövar
hatar
föredrar
tycker om/gillar

B (s. 155)
 1.  gillar/älskar/tycker om
 2. lovar
 3. lovar
 4. avskyr
 5. föredrar/gillar/älskar/avskyr
 6. anstränger sig
 7. väljer
 8. prövade
 9. avskyr/hatar
 10. anstränger sig
 11. hatar
 12. valde
 13. prövade
 14. gillar
 15. ansträngde sig
 16. avskyr … föredrar
 17. prövade

Verb + verb med och 
A (s. 156)
 1. står
 2. går
 3. sitter
 4. gå
 5. står
 6. sitter
 7. sitter
 8. kommer
 9. satt

 vristen vrister vristerna
 tån tår tårna
 stortån stortår stortårna
 hälen hälar hälarna
	 handflatan	 handflator	 handflatorna
	 fingertoppen	 fingertoppar	 fingertopparna
 nacken nackar nackarna
 skuldran skuldror skuldrorna
 armbågen armbågar armbågarna
 ryggen ryggar ryggarna
 stjärten stjärtar stjärtarna
 skinkan skinkor skinkorna
 knävecket knäveck knävecken
 fotsulan fotsulor fotsulorna
 ansiktet ansikten ansiktena

D (s. 148)
1. ryggen
2. Händerna
3. Axlarna … nacken
4. naglarna
5. ögonfransarna

14

Bisatsinledare 
A (s. 149–150)
 1. som
 2. där
 3. dit
 4.  där
 5. dit
 6. där
 7. dit
 8. där
 9. som
 10. där
 11. som
 12. som
 13. där
 14. som
 15. där
 16. som
 17. dit
 18. där
 19. som
 20. som
 21. där
 22. dit
 23. där
 24. där
 25. dit

Hjälpverb utan att 
A (s. 153)
hinner
börjar
tänker
brukar
vågar
slipper
råkar
behöver

B (s. 153–154)
 1. slutar
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 10. stod
 11. Ligger
 12. satt
 13. stod
 14. kommer

B (s. 156)
 1. läste
 2. tittade på
 3. ammade
 4. tänkte
 5. köpte
 6. tuggade
 7. lägg
 8. väntade
 9. väntade/pratade
 10. tänkte

Ordfläta om arbete (s. 157)
   V    
  V I K A R I E
   K U N S K A P E R
  F A S T  
  P R A K T I K
  V I K A R I E R A R 
 P R A K T I K A N T
H E L T I D 

15

Ordkunskap: Nytt jobb (s. 158)

Varför har du sökt det här 
jobbet?

Jag är bra på att analysera 
och att planera.

Vad kan du tänka dig att dina 
arbets kamrater säger om dig?

Jag är så otålig, och blir 
ibland irriterad på vissa 
människor.

Vilka är dina styrkor?
Jag tror att jag har fått större 
ansvar då.

Var skulle du vilja se dig 
själv om fem år?

Det här jobbet passar mig 
perfekt.

Har du några fritidsintressen?
De säger nog att jag är bra på 
att lyssna, och att jag är glad.

Vilka är dina svagheter?
Familjen, och orientering, 
och naturen över huvud taget.

Ordkunskap: Intresse 
B (s. 162)
1. intressen
2. intresse
3. intresse
4. intressen
5. Intresset
6. intressen
7. intresse

Ordkunskap: Intresserad och intressant (adjektiv)
A (s. 162)
1. intresserad av
2. intresserad av
3. intresserade av att
4. intresserade av
5. intresserad av
6. intresserad av att

C (s. 163)
1. intressant
2. intressanta
3. intressanta
4. intressant
5. intressant

E (s. 163)
 1. intressant
 2. intresserad av
 3. intresserad av
 4. intresserade av
 5. intresserad av att
 6. intresserad av
 7. intressant
 8. intresserad av att
 9. intresserad av
 10. intresserad av att
 11. intressant

Ordkunskap: Trafik
A (s. 165)
 1. fordonsförare  en passagerare
    en bilmekaniker
    en chaufför

 2. släppa fram gående  gå ut ur bilen
    parkera
    stanna så att folk kan gå över gatan

 3. övergångsställe  där kan man gå över gatan
    där kan man vänta på bussen
    där kan man vänta på en taxi

 4. ta hänsyn till  se något långt bort
    bry sig om
    inte förstå vad som händer

 5. leda en cykel  cykla långsamt
    cykla på cykelbanan
    gå med cykeln

 6. väjningsplikt  bli van vid något
    stanna så att man inte kör på någon
    parkera

	 7.	 fordonstrafikanterna	 fordonsförarna
   	de	som	går	i	trafiken
   	de	som	vaktar	trafiken

 8. orsakar fara  skadar sig
    gör så det blir farligt för andra
    är farlig

 9. är ur funktion  fungerar bra
    fungerar dåligt
    fungerar inte

 10. bevakat övergångsställe 
    Övergångsstället har en vakt som  
     står där.
   	Det	finns	en	ljussignal	där.
   	Det	finns	ingen	ljussignal	där.
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Därför att – orsaken
A (s. 167–168)
  Vad	händer?	 Orsak?
 2. Läraren blir irriterad.  Jag kommer för sent.
 3. Han stannar hemma. Han har sjuka barn.
 4. Jag läser många böcker. Jag gillar skönlitteratur.
 5. Jag äter ett äpple. Jag är lite hungrig.
 6. Jag måste säga hej. Klockan är mycket.
 7. Vi kan inte gå på teatern. Biljetterna är slut.
 8. Ali har klippt sig. Han var långhårig.
 9. Jag tog tåget. Jag skulle till Örebro.
 10. Vi behöver inget paraply. Det har slutat regna.
 11. Jag måste köpa nya skor. Mina skor är trasiga.
 12. Jag åker till flygplatsen. Min bror kommer hit.
 13. Vi åker till stan. Mina gäster har inte sett
   Gamla stan.
 14. Ingrid måste ta bussen. Det är stopp i tunnelbanan.
 15. Befolkningen i landet lider. Det har varit över- 
   svämning.
 16. Fåglarna sjunger. Våren har kommit.
 17. Polisen har kommit med en bil. De ska ta en tjuv.
 18. Vi klarar testet utmärkt. Vi har jobbat hårt.
 19. Vi jobbar hårt. Vi tänker klara testet.

Därför att – därför
A (s. 169–170)
 2. John mår inte bra. Därför går han hem.
 3. Bertil går i pension. Därför får han blommor.
 4. Vi har inte någon balkong. Därför kan vi inte sitta ute och 

dricka te.
 5. Det är sent. Därför måste Elias gå och lägga sig.
 6. Carola gifter sig i helgen. Därför bjuder familjen många 

gäster.
 7. Anneli ska sjunga en folkvisa. Därför går hon upp på 

scenen.
 8. Jag har ingen klocka på mig. Därför vet jag inte hur mycket 

klockan är.
 9. Eleverna är så pratiga. Därför blir läraren trött.
 10. Mikael har inte fått lön ännu. Därför har han inga pengar.

B (s. 170)
 2. Vi måste storhandla därför att det snart är fredag. 
 3. Vi kan inte gå ut i kväll därför att vi inte får barnvakt.
 4. Fåglarna är så oroliga därför att det sitter en katt på 

trappan.
 5. Ingrid tar med sig badlakanet därför att hon ska gå till 

stranden.
 6. Bob leker ofta med sina barn därför att han älskar dem.
 7. Alla barnen rusar till matsalen därför att de får blodpudding 

till lunch.
 8. Gruppen har en vikarie därför att Agneta Krantz är ledig.
 9. Ester åkte skolskjuts därför att det var långt mellan hemmet 

och skolan.
 10. Lena ville ha påtår därför att kaffet smakade riktigt gott.


