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Lektion #2

Lektion #5

1

2

A på ett bröllop

A flera miljoner

B i en klädaffär

B H.G. Wells

C i en hockeyrink

C bläckfiskliknande

D på ett tåg

D Radioserien var så verklighetstrogen.

E i ett klassrum/i skolan

E rymdsonder
F Det är 500 grader varmt.
G Där finns ingen atmosfär.

Lektion #4

I fundera över

1
(Flera motiveringar är möjliga.)

A advokat
B lyssna
C chockad
D racket
E simma
F bygga

G föreslå
H stingslig

Lektion #7

De andra orden är för personer
som bryter mot lagen.

2

De andra orden handlar om

vacker

muntlig kommunikation.

den varma

De andra orden är synonymer

den skitiga

till arg.

det blågröna

Inom racketsporter ska bollen

stilfulla

vara i luften, inte på marken.

Det brunröda

De andra orden handlar om

skön

att man rör sig fram till fots.

vackert

De andra orden handlar om

är blå

att man gör något synligt som

är gröna

varit dolt.

det stolta

De andra orden handlar om

vit

att man protesterar.

jättesnabbt

De andra orden har att göra

långsamt

med explosion, t.ex. av en

i mörkret

bomb.

I förvirring De andra orden är synonymer
till otäck.

J lya

De andra orden handlar om
möbler som man sover i.
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Lektion #9

Lektion #11

1

2

Fyren ligger vid kusten i utkanten av den lilla

Jorden är den tredje planeten från solen.

staden. Fyren är ett rött tegeltorn med tre

Jorden är mellan 4-5 miljarder år gammal.

rum. Där finns däremot bara en dörr. I fyren,

Sverige ligger i Europa.

som kallas Spiran, bor det inga människor.

Amazonfloden är 7 000 km lång.

För tio år sedan bodde Bengt Axelsson där.

Burj Khalifa är 828 meter hög.

Han var fyrvaktmästare. Det var han i 35 år.
När fyren blev datoriserad så behövdes Bengt

Lektion #12

inte längre. Nu är han pensionär och han

1

bor fortfarande bara ett stenkast ifrån fyren.

A dem

Bengt brukar gå till sin gamla arbetsplats och

B De

bostad och minnas.

C dem

− Vad gör du här? frågade Siv en dag då

D De

Bengt var vid fyren.

E De

− Jag rensar lite i trädgården, svarade Bengt.

F dem

Siv ska alltid lägga sig i, tänkte Bengt.

G dem

Han tyckte att det var trist att se fyren och

H De

trädgården förfalla. Det kändes som varken
han eller fyren behövdes längre.

Lektion #14

Lektion #10

2

1

A Göteborg
B Han var från Arizona som inte har en

lojal-pålitlig

svensk höst.

försnilla-slarva bort med vilje

C Den fick en pinne i huvudet.

rättfärdig-rättvis

D Den är böjd.

förknippa-koppla ihop

E Bilden då han såg ankan i isen.

naiv-blåögd

F Han var inte så duktigt på att åka skridskor.

entusiastisk-förtjust

G Han hängde inte med i matchen.

alibi-bevis på oskuld
attraktion-dragningskraft
passion-kärlek
offensiv-anfall
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3

F De kramar om varandra och skrattar
tillsammans.

A löven, stickad
B kraftig, bumerang

G en katedral

C ångest, minuterna

H glass

D olycklig, skyldig

I Vid varje gatuhörn.

E snörade, spela

J De åt bröd, prosciutto och ost.

F pucken, vassen

K vår

G genomskinliga, stirrade

L Hon trivs så bra.

Lektion #15

Lektion #20

1

1

A vi

A sträcker

B din

B utbrott

C honom

C gammal

D hans

D mycket

E oss

E frukt

F deras

F påverkar

G vår

G kretslopp

H min

H gamla

I hennes

I länder

J er

J centrum

Lektion #18

Lektion #21

2

1

A Milano

A Nordirland, Wales, England

B Montenapoleone

B för att spara plats

C Milan-Barcelona

C fem

D Röd och svart

D filmjölk

E Hon tittade så mycket på alla italienare

E skål

som for upp från stolarna och

F 8 minuter

gestikulerade.

G 10

5

2

Jack Kerouac-På drift-1957

3

Toni Morrison-Älskade-1987

5

William Shakespeare-Romeo och Julia-1594

4

Virginia Woolf-Mrs Dalloway-1925

1

Lektion #24

2

1
Lektion #22

A skumtomte

1

B kassapersonal

tid

C giftorm
D rökfritt

fri

E strösocker

stad

F fårost

glad

G kassaskåp

punk

H extraknäck

stund

I hundralappar

kvällen

J sjuksköterska

Helen
fåne
Skåne

Lektion #25

ett

2

tätt

A Han kom ifrån Frankrike.

mej

B Han ritade egna superhjältar och fantasy-

dej

världar.

C Det är olja, akryl och kol.

Lektion #23

D Man kan nå gallerior över hela världen.

1

E Färgen torkar långsamt.

Jane Austen-Förnuft och känsla-1811

G Han är född 1971.
H Man har lärt sig utan att ha gått någon

Mariama Bâ-Brev från Senegal-1980

utbildning.

Charlotte Brontë-Jane Eyre-1847
Daniel Defoe-Robinson Crusoe-1719
Fjodor Dostojevskij-Brott och straff-1866
F. Scott Fitzgerald-Den store Gatsby-1925
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Lektion #28

F 30 år

2

G hennes bror
H Han förmedlar en känsla när han spelar.

medicin-förkylning

I Han var motsatsen till perfekt.

katter-café

J Det är rätt bara du tycker det.

tåg-sekunder

K Hennes ärlighet kring hennes känslor.

teknologi-toaletter
Purikura-bilder
masker-mode

Lektion #31

tv-program-flippade

1

älskar-pojkband

asg-asgarv

korv med bröd-inplastade

bsdv-bara så du vet
7k-sjuk

Lektion #29

3vligt-trevligt

1

f1-fett
hare-ha det bra

A fyra

lr-eller

B sid. 68

pok-puss och kram

C Ordklassen substantiv

ql-kul

D Lektion 5

x-puss

E Lektion 29
F sid. 32
G så att man lätt ska kunna hitta

Lektion #33

H i början

1
A torskade

Lektion #30

B Tjalla

2

C tischa
D gura

A De sa att hon var tvungen att teckna i två

E softa

år innan hon fick börja måla.

F whina

B operasångare

G nice

C vid magen

H pallar

D Det störde henne att hon inte hade ett

I random

skivkontrakt.

J slagga

E De träffades hemma hos några
gemensamma kompisar.
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Lektion #34

Lektion #37

1

2

Vård – tandhygienist, barnmorska, veterinär,

A 1975

kiropraktor, psykolog

B I samlarens spår

Uniform – underofficer, polis, överste, väktare,

C skådespelerska

ordningsvakt

D sju år

Underhållning – komiker, författare,

E Tomb Raider

sångerska, skådespelerska, konsertpianist

F Brad Pitt
H skänka
I be

Lektion #35

J till största delen fattiga länder

1
A cowboys och indianer

Lektion #38

B i två veckor/dagar
C Lady och Lufsen

2

D Allsång på Skansen

A en dagstidning

E …få vill ju dö

B Att det ska bli ett övergångsställe eller en

F brännässlorna

gångbro på Östergatan.

G maken
H chips och ostbågar

Lektion #39
1

Lektion #36

ana ugglor i mossen – att misstänka att allt

1

inte är ok

små

kund

hålla sig i skinnet – att sköta sig

spy

dömt

andra bullar – att genomföra förändringar

tant

trög

bakom flötet – att vara ointelligent

spö

kurs

lägga locket på – att tysta ner något

ram

lila

klubbad säl – att vara trött

våga

sanda

bränna sina broar – att förstöra sina
möjligheter
hålla masken – att verka oberörd
få kalla fötter – att ångra sig
gå på knäna – att knappt orka
8

Lektion #41

D falskt

1

E falskt
F falskt

hästen, hästar, hästarna

G falskt

dörren, dörrar, dörrarna

H sant

spelet, spel, spelen

I falskt

låset, lås, låsen

J sant

pennan, pennor, pennorna

K falskt

boken, böcker, böckerna

L sant

tavlan, tavlor, tavlorna
trädet, träd, träden
bordet, bord, borden

Lektion #54

soffan, soffor, sofforna

1
A letade

Lektion #49

B vara

1

C vågade
D lärt

(Flera alternativ är möjliga)

E besegrat

A brev, mail

F förklara

B fysik, svenska

G dela

C tennis, badminton

H svara

D balsam, schampo

I har

E bok, ek

J simma

F stol, pall
G hund, valp
H förknippa, koppla ihop

Lektion #56

I sto, hingst

1

J lojal, pålitlig

A Vi spelade lite på måfå, i vår egen takt, på
grymt ostämda instrument.

Lektion #51

B Ingen av våra kompisar orkade se fyra, fem
filmer i följd.

2

C Jag ville naturligtvis inte erkänna det, men

A falskt

jag var avundsjuk på Tobias.

B sant

D –Alltså, jag pallar inte, sa jag.

C sant
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Lektion #59

E Morgan reste sig, gick fram och tog
gitarren, drog upp förstärkaren till max

1

och började spela.

A homofon

F Den var bara trist och långsam, men

B båt

texten var bra.

C De läser en bok.

G Dacke berättade att hans morbror Jonnie,

D blåögd

som bodde i Spanien, hade fått fyra

E 17

biljetter.

F Arizona

H Dackes morbror, hans morsas bror, är cool,

G vi

eller hur?

H gamal

I Vi stod helt stilla där vi blivit placerade,

I fett

rädda för att göra något fel.

J 3
K tant

Lektion #57

L att misstänka att något inte är ok

2

M att tysta ner något

A äppelträd

N Jack McDevitt

B Magasinet

O är

C tuppkam
D antyda
E pappa
F Sanslös
G Sid Vicious
H Tredje Könet och Odör
I Tompa
J Han kände sig hemma där.
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Vad: Test + bok
För: åk 7, 8 och 9
Till: Elever som behöver träna mer och som riskerar att inte
nå målen i åk 9.
Hur: Eleverna gör testet. De som behöver repetera gör det med
reparationsbok. Eleverna kan arbeta på egen hand.

