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Tema:Vardagsliv

B Prata (s.6)
1 Han vaknar klockan 6.00.

2 Han ställer mjölk, bröd, ost och 
smör på bordet.

3 De vaknar 7.15.

4 Barnen är trötta.

5 Den börjar klockan 8.00

6 Han låser dörren.

7 Han åker buss.

8 Han hämtar dem efter jobbet.

9 De handlar i affären.

10 De gör läxor.

11 Han diskar och tvättar.

12 Han somnar i soffan.

D Skriva (s.10)

Skriv svar på frågor 
1 Han vaknar klockan 6.00.

2 Han ställer mjölk, bröd, ost och 
smör på bordet.

3 De vaknar 7.15.

4 Barnen är trötta.

5 Den börjar klockan 8.00

6 Han låser dörren.

7 Han åker buss.

8 Han hämtar dem efter jobbet.

9 De handlar i affären.

10 De gör läxor.

11 Han diskar och tvättar.

12 Han somnar i soffan.

Skriv frågor

Förslag på frågor:
1 Var bor du?

2 Vad jobbar du med?

3 Hur gamla är dina barn?

4 Vad gör du på helgen?

5 Vad heter du?

E Läsa (s.11)
1 Klockan 14.00

2 Klockan 8.00

3 På tisdagar och torsdagar

4 En timme

5 På fredagar

6 Den 24/2

7 Kl.19.00

8 I klassrummet

9 I maj

10 Lena Andersson

Nivå 1: 

En stressig dag
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B Prata (s.12)
1 Han studerar på universitetet.

2 Han är Yohannes vän.

3 Det blir krig.

4 Han flyr till Sverige.

5 Han bor i Kiruna.

6 Det är kallt och det finns inte 
många jobb där.

7 Han studerar svenska och han får 
ett jobb som städare.

8 Han saknar sitt liv i Etiopien.

9 Han går till kyrkan.

10 Han träffar Rezene.

11 Han blir glad och chockad.

12 De går till ett café.

D Skriva (s.16–17)
Skriv svar på frågor

1 Han studerar på universitetet.

2 Han är Yohannes vän.

3 Det blir krig.

4 Han flyr till Sverige.

5 Han bor i Kiruna.

6 Det är kallt och det finns inte 
många jobb där.

7 Han studerar svenska och han får 
ett jobb som städare.

8 Han saknar sitt liv i Etiopien.

9 Han går till kyrkan.

10 Han träffar Rezene.

11 Han blir glad och chockad.

12 De går till ett café.

Förslag på brev:
Hej! 
Jag är sjuk så jag kan inte komma till 
skolan. Jag kommer tillbaka nästa  
vecka. Har vi någon läxa?

Hälsningar Yohannes i kurs B.

Skriv ett brev till en vän (s.16)
Hej! 
Hoppas att allt är bra med dig!

Jag bor i Sundsvall nu. Jag flyttade hit  
för en månad sedan.  

På dagarna läser jag svenska och på 
kvällarna ser jag på teve eller träffar  
vänner. Jag trivs bra här men jag 
saknar dig.

Nu är det sommar och det är varmt och 
skönt. Det gillar jag. Vintern är mörk och 
kall. Det är tråkigt då, tycker jag.

Kram

Sara

E Läsa (s.18–19)
1 c

2 inga

3 nej

Yohannes vaknar klockan 6.30.

Han äter frukost och sedan åker han  
till jobbet.

Han äter lunch med sina  
arbetskamrater klockan 12.00.

Efter lunch jobbar han i tre timmar.

Efter jobbet åker han till skolan.

Han kommer hem 21.30.

Nivå 2: 

Yohannes
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Tema: Vänskap

Nivå 1: 

Sara
B Prata (s.20)

1 Hon kommer från Chile.

2 Hon kom till Sverige för fem 
månader sedan.

3 Nej

4 Hon heter Mona.

5 Hon kommer från Chile.

6 De fikar och promenerar.

7 Hon kom till Sverige för tio år sedan.

8 Hon hjälper Sara med svenskan.

9 Hon är sjuk.

10 Hon lagar mat och går till apoteket 
och köper medicin.

D Skriva (s.24)

Skriv svar på frågor
1 Hon kommer från Chile.

2 Hon kom till Sverige för fem 
månader sedan.

3 Nej

4 Hon heter Mona.

5 Hon kommer från Chile.

6 De fikar och promenerar.

7 Hon kom till Sverige för tio år sedan.

8 Hon hjälper Sara med svenskan.

9 Hon är sjuk.

10 Hon lagar mat och går till apoteket 
och köper medicin.

Exempel på sms:
Hej Mona!

Det vill jag gärna. Ska vi ses 18:45 
utanför Grand?

Kram Sara

Skriv brevet med punkt och stor 
bokstav (s. 24)
Hej mamma!

Hur mår du? Jag mår bra. Jag har en 
ny vän. Hon heter Mona. Hon är min 
granne. Hon hjälper mig med språket. 
Vi fikar och promenerar tillsammans. 
Jag saknar dig.

Kram Sara

Läsa (s.25)
1 Hon ska åka till ett museum i stan.

2 De åker buss.

3 De träffas i klassrummet.

4 Hon ska ta med sig mat och dryck.

5 Maria (Saras lärare)

6 Mona

7 kl. 19.00.

8 Den heter Grand.
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Nivå 2: 

Vänner för livet (s.26)

B Prata 
1 Den ligger i Japan.

2 En liten hund finns med på tåget.

3 Hunden och en man som tar med 
den hem.

4 Han åker tåg.

5 Hunden går med mannen.

6 Han väntar på stationen.

7 Han blev sjuk på jobbet och dog.

8 Den tror att mannen kommer 
tillbaka.

9 Den får mat och vatten.

10 Den väntar i nio år.

D Skriva (s.30)

Skriva svar på frågor
1 Den ligger i Japan.

2 En liten hund finns med på tåget.

3 Hunden och en man som tar med 
den hem.

4 Han åker tåg.

5 Hunden går med mannen.

6 Han väntar på stationen.

7 Han blev sjuk på jobbet och dog.

8 Den tror att mannen kommer 
tillbaka.

9 Den får mat och vatten.

10 Den väntar i nio år.

Exempel på inbjudan:
Fest! 
På lördag den 16 januari fyller jag år. 
Jag skulle bli glad om du kom och 
firade med mig.

Var? Hemma hos mig på Ekgatan 10.

När? Kl. 20:00

Välkommen! 
Hälsningar

Johan

Exempel på text:
Cirka 20 personer kommer på festen. 
De sjunger och dansar. De är glada.

De äter mat och pratar.

De äter tårta och dricker kaffe.

E Läsa (s.33)
1 Lisa

2 varje vardag

3 träffar Sofia

4 Sari
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Tema: Familj

Nivå 1: 

Peter längtar hem
B Prata (s.34)

1 Han är 23 år.

2 Han bor i Göteborg.

3 Han studerar.

4 De bor i Umeå.

5 Peters syster, mamma och pappa 
ringer.

6 De säger: Snälla Peter, kom hem  
till jul.

7 Han har inte råd.

8 Mamma gråter.

9 Peters familj längtar efter honom.

10 Han åker hem i sommar istället.

D Skriva (s.38)
1 Han är 23 år.

2 Han bor i Göteborg.

3 Han studerar.

4 De bor i Umeå.

5 Peters syster, mamma och pappa 
ringer.

6 De säger: Snälla Peter, kom hem  
till jul.

7 Han har inte råd.

8 Mamma gråter.

9 Peters familj längtar efter honom.

10 Han åker hem i sommar istället.

Exempel: Skriva om en familj
De bor i Skara. Pappa heter Mats. Han 
har två barn. De heter Kajsa och Viktor. 
Kajsa är åtta år och Viktor är sex. Mats 
jobbar som polis. De cyklar på helgen.

E Läsa (s.39)
1 B

2 C

3 A
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B Prata (s.40)
1 Hon är 96 år.

2 Hon bor i Karlskrona.

3 Han dog för åtta år sedan.

4 Han var snäll, bra och snygg.

5 Nej, de är döda nu.

6 Evas son ringer.

7 Han bor i Thailand.

8 Han frågar: Vill du flytta till mig i 
Thailand?

9 Det är varmt och soligt.

10 Hon är orolig för flygresan.

11 Den tar 13 timmar.

12 Hon är orolig för flygresan.

D Skriva (s.44)
1 Hon är 96 år.

2 Hon bor i Karlskrona.

3 Han dog för åtta år sedan.

4 Han var snäll, bra och snygg.

5 Nej, de är döda nu.

6 Evas son ringer.

7 Han bor i Thailand.

8 Han frågar: Vill du flytta till mig i 
Thailand?

9 Det är varmt och soligt.

10 Hon är orolig för flygresan.

11 Den tar 13 timmar.

12 Hon är orolig för flygresan.

Exempel på frågor
Hur är vädret?

Vad gör du i Thailand?

Hur gick flygresan?

Hur mår du?

Badar du mycket?

Berätta om en släkting
Se exempel på s.154 Min mamma

E Läsa (s.45)
1 Thai

2 67 miljoner

3 Baht

4 Hon kan bada.

5 Evas sons fru (Evas svärdotter)

6 Evas son

Nivå 2: 

En ny start



Språkvägen – för sfi kurs B, elevbok © 2016 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.8

B Prata (s.46)
1 Vi fikar på förmiddagen, på 

eftermiddagen och på kvällen.

2 Vi fikar hemma, på kafé och på 
jobbet.

3 Vi fikar med vänner och med 
arbetskamrater.

4 Vi dricker kaffe eller te.

5 Vi fikar för 4 miljarder per år.

6 Vi äter en kaka eller en kanelbulle.

7 Vi pratar om vädret, jobbet eller 
om livet.

D Skriva (s.50)
1 Vi fikar på förmiddagen, på 

eftermiddagen och på kvällen.

2 Vi fikar hemma, på kafé och på 
jobbet.

3 Vi fikar med vänner och med 
arbetskamrater.

4 Vi dricker kaffe eller te.

5 Vi fikar för 4 miljarder per år.

6 Vi äter en kaka eller en kanelbulle.

7 Vi pratar om vädret, jobbet eller 
om livet.

Exempel på sms:
Hej! 

Ska vi fika i helgen? Vi kan ses utanför 
Ahléns på lördag kl. 13.00.

Kram Sara

E Läsa (s.51)
1 15 kronor

2 På vardagar kl.11.00-14.00

3 Nej

4 70 kronor

5 40 kronor

6 30 kronor

7 19.90 kronor

8 80 kronor

Tema: På stan

Nivå 1: 

På stan
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B Prata (s.52)
1 Hon är i stan.

2 Hon behöver köpa mjölk och bröd.

3 Hon är Saras granne.

4 Hon bjuder på kaffe och 
hembakade bullar.

5 Hon tar en chokladkaka.

6 Hon lägger den i väskan.

7 Hon kan prata med personalen 
eller med Sonja.

8 Sonja promenerar hemåt.

D Skriva (s.56)
1 Hon är i stan.

2 Hon behöver köpa mjölk och bröd.

3 3 Hon är Saras granne.

4 Hon bjuder på kaffe och 
hembakade bullar.

5 Hon tar en chokladkaka.

6 Hon lägger den i väskan.

7 Hon kan prata med personalen 
eller med Sonja.

8 Sonja promenerar hemåt.

Skriva text med punkt och stor bokstav
Fidel och Maria har tre barn. De 
handlar mat på en stormarknad. De tar 
bilen dit. Det finns en stor parkering där. 
De storhandlar en gång i veckan.

Exempel på en inköpslistan
En liter mjölk

4 st ägg

Mjöl

E Läsa (s.57)
1 798 kronor

2 1000 kronor

3 Kontant

4 Oktober 

5 Ja

6 Om man vill lämna tillbaka varan 
eller byta den så behöver man 
kvitto.

7 Klockan 10.00

8 Sju dagar 

Nivå 2: 

Ett dilemma
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Tema: Bostad

Nivå 1: 

Bosse kan inte sova
B Prata (s.58)

1 Han bor på tredje våningen.

2 Han hör hög musik./En granne har 
fest.

3 Grannen bor på fjärde våningen.

4 Han läser en bok.

5 Han hör ett barn som gråter.

6 Barnet bor på andra våningen.

7 Han läser en bok och han dricker 
mjölk.

8 Jobbet börjar klockan sex.

D Skriva (s.62)
1 Han bor på tredje våningen.

2 Han hör hög musik./En granne har 
fest.

3 Grannen bor på fjärde våningen.

4 Han läser en bok.

5 Han hör ett barn som gråter.

6 Barnet bor på andra våningen.

7 Han läser en bok och han dricker 
mjölk.

8 Jobbet börjar klockan sex.

se Elevboken s. 154

Meddelande till grannar
Hej grannar! 
På lördag den 1 april fyller jag år och 
ska ha en fest för några vänner. Festen 
börjar vid åtta på kvällen. Om ni störs så 
tveka inte att höra av er.

Mvh,

Peter Eriksson, lägenhet nr.4, våning 1

E Läsa (s.63)
1 Andersson

2 Västgötagatan 13

3 våning 3

4 Postnummer 521 40

5 Falköping

6 Han måste betala hyran 2012-08-31.

7 Han betalar 290 kronor.

8 Han ska betala 4 689 kronor.
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B Prata (s.64)
1 Han ska flytta till Luleå.

2 Han har fått ett jobb där.

3 Han läser på nätet.

4 Den har ett rum.

5 Den ligger centralt.

6 Den ligger på femte våningen.

7 Hyran är på 6000 kronor.

8 Den ligger på bottenvåningen.

9 Det är en trea.

10 Den ligger utanför centrum.

11 Den är på 4000 kronor.

12 Den första lägenheten.

D Skriva (s.68)
1 Han ska flytta till Luleå.

2 Han har fått ett jobb där.

3 Han läser på nätet.

4 Den har ett rum.

5 Den ligger centralt.

6 Den ligger på femte våningen.

7 Hyran är på 6 000 kronor.

8 Den ligger på bottenvåningen.

9 Det är en trea.

10 Den ligger utanför centrum.

11 Den är på 4000 kronor.

12 Den första lägenheten.

Exempel på annons:

Lägenhet sökes
En etta eller tvåa i Luleå

Fr.o.m. juni.

Ring Daniel på 070-290 77 68

Exempel på drömbostad

Min drömbostad
Min drömbostad är en villa. Den ligger 
vid havet och har egen strand. Det 
finns en pool och en stor trädgård med 
många fruktträd. 

Det finns tre sovrum, ett modernt kök 
och ett stort vardagsrum.

I området ligger det många trevliga 
restauranger.

E Läsa (s.69)
1 Tre rum och ett kök.

2 Tre månader

3 Hyran är på 4 500 kronor

4 Nej

5 På måndag den 15 maj

6 I brevlådan på Gulviksvägen 12

7 Ove Sundin/bovärden

Nivå 2: 

Leta lägenhet
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Tema: Arbete

Nivå 1: 

Mitt första jobb
B Prata (s.70)

1 Han är arton år.

2 Han jobbar i skogen. 

3 Han jobbar tio timmar per dag. 

4 Han jobbar sex dagar i veckan.

5 Han tjänar 200 kronor per dag. 

6 Han sparar till en bil.

7 Det är vinter.

8 Det är minus 25 grader.

9 Han köper en ny vit Volvo.

10 Den kostar 10 500 kronor.

D Skriva (s.74)

Skriv svar på frågor 
1 Han är arton år.

2 Han jobbar i skogen. 

3 Han jobbar tio timmar per dag. 

4 Han jobbar sex dagar i veckan.

5 Han tjänar 200 kronor per dag. 

6 Han sparar till en bil.

7 Det är vinter.

8 Det är minus 25 grader.

9 Han köper en ny vit Volvo.

10 Den kostar 10 500 kronor.

Skriv en text om mannen på bilden

Förslag på text:
Han heter Robert. Han jobbar som 
bonde. Han börjar jobba klockan fem 
på morgonen och slutar klockan åtta 
på kvällen. Han är ledig på söndagar. 
Han tjänar 25 000 kronor i månaden. 

Skriv texten med punkt och stor 
bokstav.
Viktor jobbar som servitör. Han jobbar 
på en restaurang. Han jobbar tisdag 
till lördag. Viktor slutar klockan elva på 
lördagar. Han är ledig söndagar och 
måndagar. Jobbet är stressigt. Viktor 
tjänar 22 000 kronor i månaden. 

E Läsa (s.76–77)
Bilder som passar till Erik: C och D

Bilder som passar till Viktor: A och B

1 tisdag

2 Han ska gå till tandläkaren.

3 Han har semester den 10 oktober. 

4 På tisdag ska Erik träffa chefen. 
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Nivå 2: 

Från frisör till brandman
B Prata (s.78)

1 Jennie jobbar som frisör.

2 Hon har jobbat som frisör i 12 år.

3 En frisör klipper och färgar hår.

4 Jennies drömjobb är brandman. 

5 En brandman hjälper människor. 

6 Hon måste göra ett test före 
utbildningen. 

7 Hon tränar nästan varje dag efter 
jobbet. 

8 Hon klarar inte testet i maj.

9 Hon klarar testet i augusti.

10 Hon börjar utbildningen i 
september.

D Skriva (s.82)

Skriv svar på frågor
1 Jennie jobbar som frisör.

2 Hon har jobbat som frisör i 12 år.

3 En frisör klipper och färgar hår.

4 Jennies drömjobb är brandman. 

5 En brandman hjälper människor. 

6 Hon måste göra ett test före 
utbildningen. 

7 Hon tränar nästan varje dag efter 
jobbet. 

8 Hon klarar inte testet i maj.

9 Hon klarar testet i augusti.

10 Hon börjar utbildningen i 
september.

Förslag på personligt brev:
Hej! 
Jag heter Hanna Wilson och jag 
söker jobbet som vårdbiträde hos er. 
Jag kommer från Vitryssland och jag 
har bott i Sverige i ett år. I Vitryssland 
arbetade jag som vårdbiträde på 
ett äldreboende. Jag skötte om de 
äldre och det trivdes jag mycket bra 
med. Jag gick en vårdutbildning i 
mitt hemland. Jag tror att jag skulle 
passa bra för den här tjänsten och jag 
hoppas på svar från er. 

Med vänliga hälsningar Hanna Wilson

Förslag på mejl till arbetsgivare:
God morgon!

Jag är sjuk idag och kan inte arbeta. 
Jag har är förkyld och har feber. 
Jag måste vara hemma idag och i 
morgon. Jag hoppas att jag kommer 
till jobbet på torsdag. 

Med vänliga hälsningar

Ali Mohammed

E Läsa (s.83)
1 Hon ska göra ett brandmanstest.

2 Hon ska göra testet på Mariebergs 
idrottsplats.

3 Testet börjar klockan 8.30.

4 Testet slutar cirka 11.30.

5 Mats J Larsson har telefonnummer 
040-321 12 12.
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Tema: Natur

Nivå 1: 

Fyra årstider
B Prata (s.84)

1 Vi har vår, sommar, höst och vinter.

2 Det är vår i mars, april och maj.

3 På våren sjunger fåglarna, snön 
smälter och blommorna slår ut.

4 Vi grillar, solar och badar på 
sommaren. 

5 Det är höst i september, oktober 
och november.

6 På hösten blir träden orangea och 
gula.

7 På hösten plockar vi bär och 
svamp.

8 Vintern är mörk och kall.

9 Barnen leker i snön.

D Skriva (s.88)

Skriv svar på frågor
1 Vi har vår, sommar, höst och vinter.

2 Det är vår i mars, april och maj.

3 På våren sjunger fåglarna, snön 
smälter och blommorna slår ut.

4 Vi grillar, solar och badar på 
sommaren. 

5 Det är höst i september, oktober 
och november.

6 På hösten blir träden orangea och 
gula.

7 På hösten plockar vi bär och 
svamp.

8 Vintern är mörk och kall.

9 Barnen leker i snön.

Skriv och berätta

Exempel: 
Det är sommar. Det är juli. Det är varmt 
och fint väder. En pappa och en son 
fiskar.

Punkt och stor bokstav
Det är juli. Det är en vacker dag. Solen 
skiner. Susanne och Paula är i parken. 
De solar och har picknick. Deras barn 
spelar fotboll. De har sommarlov.

Läsa (s.89)
1 I norra Sverige ska det snöa.

2 I södra Sverige ska solen skina.

3 Det blir +15 grader i södra Sverige.

4 Det ska regna på Gotland.

5 -

6 Det är höst eller vår.
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Nivå 2: 

Leva miljövänligt
B Prata (s.90)

1 Vi behöver ren luft och rent vatten 
för att leva.

2 Vi måste ta hand om vår miljö.

3 Man sorterar sina sopor i t.ex. glas, 
plast, papper.

4 Man kan källsortera glas, plast, 
papper, kartong, metall och 
batterier.

5 En person använder 200 liter vatten 
per dag. 

6 En person dricker 2 liter vatten per 
dag.

7 Tvättmedel som är märkta med 
symbolen Svanen.

8 KRAV betyder att man har odlat 
maten utan gifter.

D Skriva (s. 94)

Skriva svar på frågor
1 Vi behöver ren luft och rent vatten 

för att leva.

2 Vi måste ta hand om vår miljö.

3 Man sorterar sina sopor i t.ex. glas, 
plast, papper.

4 Man kan källsortera glas, plast, 
papper, kartong, metall och 
batterier.

5 En person använder 200 liter vatten 
per dag. 

6 En person dricker 2 liter vatten per 
dag.

7 Tvättmedel som är märkta med 
symbolen Svanen.

8 KRAV betyder att man har odlat 
maten utan gifter.

Exempel på när man använder vatten
Jag tror att jag använder mer än 200 
liter vatten per dag. Jag använder 
vatten när jag duschar, borstar 
tänderna, kokar te, lagar mat, diskar, 
tvättar osv.

E Läsa (s.95)
1 kartong

2 plast

3 glas

4 metall

5 tidningar
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Tema: Resor

Nivå 1: 

Resa i Sverige
B Prata (s.96)

1 Det tar 23 timmar.

2 Det tar 3 timmar.

3 Sveriges största flygplats heter 
Arlanda.

4 Många människor kör bil eller åker 
buss till jobbet.

5 Många läser på bussen.

6 Ibland är det problem på vintern.

D Skriva (s.100)
1 Det tar 23 timmar.

2 Det tar 3 timmar.

3 Sveriges största flygplats heter 
Arlanda.

4 Många människor kör bil eller åker 
buss till jobbet.

5 Många läser på bussen.

6 Ibland är det problem på vintern.

Exempel: Vad ser du på bilden?
Många människor åker buss. Två 
personer sitter. Många personer står. En 
man och en kvinna tittar på en dator. 
En kvinna har en röd tröja. 

E Läsa (s.101)
1 F

2 E

3 C

4 A

5 B

6 D
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Nivå 2: 

Tåg till Malmö
B Prata (s.102)

1 Han vaknar klockan åtta.

2 Han ska åka till Malmö.

3 Marcus bästa vän ska gifta sig.

4 Tåget går halv nio.

5 Han åker taxi.

6 Taxichauffören kör snabbt.

7 Nej, det är lite trafik.

8 Han springer till plattformen.

9 Ja, han hinner med tåget.

10 Han sitter på tåget mot Göteborg.

D Skriva (s.106)
1 Han vaknar klockan åtta.

2 Han ska åka till Malmö.

3 Marcus bästa vän ska gifta sig.

4 Tåget går halv nio.

5 Han åker taxi.

6 Taxichauffören kör snabbt.

7 Nej, det är lite trafik.

8 Han springer till plattformen.

9 Ja, han hinner med tåget.

10 Han sitter på tåget mot Göteborg.

Exempel på lapp:
Plånbok borttappad!

Jag tappade min plånbok i skolan igår 
på förmiddagen. Den är svart och har 
en silverfärgad dragkedja. Det finns 
ett betalkort, några medlemskort, mitt 
körkort och 200 kronor i plånboken. 
Kontakta mig om du hittar den på 
nummer: 070-123 45 67.

Tack på förhand!

Susanne

Exempel på text om flickan på bilden.
Flickan heter Sara. Hon åker bil med 
sin familj. Hon åker på semester till 
Skåne. Hon läser och lyssnar på musik 
på resan. Sara tycker om att titta ut 
genom fönstret och se nya platser. Det 
är tråkigt när man måste sitta så länge 
i bilen. 

E Läsa (s.107)
1 Göteborg C är slutstation.

2 Första tåget går klockan 05.00.

3 Det betyder måndag till fredag.

4 Jag är framme 11.57.

5 Det tar 16 minuter.

6 Den kostar 250 kronor.

7 Tåget avgår 12.30

8 Tåget kommer fram 15.52.

9 Biljetten gäller söndag den 30 
oktober 2012.
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Tema: Hälsa

Nivå 1: 

Socker
B Prata (s.108)

1 En person äter tre hekto i veckan.

2 Det finns mycket socker i saft, juice 
och läsk.

3 Det finns åtta sockerbitar i en burk 
Coca-Cola. 

4 Socker är inte bra för tänderna och 
man går upp i vikt. 

5 Man blir pigg en kort stund men 
sedan blir man trött igen. 

D Skriva (s.112)
1 En person äter tre hekto i veckan.

2 Det finns mycket socker i saft, juice 
och läsk.

3 Det finns åtta sockerbitar i en burk 
Coca-Cola. 

4 Socker är inte bra för tänderna och 
man går upp i vikt. 

5 Man blir pigg en kort stund men 
sedan blir man trött igen. 

Exempel på brev:
Hej Rickard!

Jag vill ge dig tips på bra mat. Till 
frukost kan du äta en smörgås av mörkt 
bröd och dricka te eller kaffe. Du kan 
också äta frukt och kanske en tallrik 
gröt. Till lunch eller middag ska du äta 
fisk med mycket grönsaker till. Du kan 
dricka vatten till dina måltider. 

Hoppas det går bra och att du mår 
bättre snart.

Vänliga hälsningar

Hamid

E Läsa (s.113)
1 17 sockerbitar

2 45 sockerbitar

3 51 sockerbitar

4 Anna har tid den 14 januari 
klockan 14.45.

5 Hon ska kontakta folktandvården.

6 Tandläkarens nummer är  
0661-44 200.
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Nivå 2: 

Nyårslöften
B Prata (s.114)

1 Vi firar nyårsafton.

2 För man vill t.ex. sluta röka eller 
börja träna.

3 Det är mycket folk på gymmet i 
januari.

4 Man kan styrketräna, springa och 
gå på pass.

5 Vi bör träna 30 minuter per dag. 

6 Det är inte bra för hjärtat och 
lungorna.

7 Fisk, frukt och grönsaker är bra mat.

8 Vi bör äta ett halvt kilo frukt och 
grönsaker per dag.

9 Vi bör äta fisk två gånger per 
vecka.

10 Vi bör sova åtta timmar per natt.

D Skriva (s.118)
1 Vi firar nyårsafton.

2 För man vill t.ex. sluta röka eller 
börja träna.

3 Det är mycket folk på gymmet i 
januari.

4 Man kan styrketräna, springa och 
gå på pass.

5 Vi bör träna 30 minuter per dag. 

6 Det är inte bra för hjärtat och 
lungorna.

7 Fisk, frukt och grönsaker är bra mat.

8 Vi bör äta ett halvt kilo frukt och 
grönsaker per dag.

9 Vi bör äta fisk två gånger per 
vecka.

10 Vi bör sova åtta timmar per natt.

Vad gör du för att må bra? Exempel:
Jag promenerar till och från skolan 
varje dag för att må bra. Jag äter inte 
godis och jag försöker att äta fisk ofta. 

Punkt och stor bokstav
Viktor är 17 år. Han är på gymmet. Han 
styrketränar. Han tränar magen och 
armarna idag. Han går på gymmet tre 
gånger i veckan. Han tränar med sin 
kompis Jens. De tränar efter skolan. 

E Läsa (s.119)
1 Ett årskort kostar 4 200 kronor.

2 Det kostar 3 500 kronor.

3 Nej, det får man inte. 

4 Man ska ta tabletterna tre gånger 
per dag. 

5 Man kan ta sex tabletter per dag.
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Tema: Teknik

Nivå 1: 

Mobiltelefoner
B Prata (s.120)

1 Den kom till Sverige 1956.

2 En mobil vägde 40 kilo 1956.

3 En mobil kostade lika mycket som 
en liten bil.

4 Då fanns det bara 100 mobiler i 
Sverige. 

5 Man kunde bara ringa med en 
mobil förut.

6 Man kan t.ex. skicka sms, surfa på 
internet, lyssna på musik, ta kort 
och se på film idag.

D Skriva (s.124)
1 Den kom till Sverige 1956.

2 En mobil vägde 40 kilo 1956.

3 En mobil kostade lika mycket som 
en liten bil.

4 Då fanns det bara 100 mobiler i 
Sverige. 

5 Man kunde bara ringa med en 
mobil förut.

6 Man kan t.ex. skicka sms, surfa på 
internet, lyssna på musik, ta kort 
och se på film idag.

Exempel på mobilannons:
Mobil säljes!

Jag säljer en iPhone5. Den är vit och 
ca 2 år gammal. Laddaren får du på 
köpet. Pris 1500 kronor.

Kontakta mig på mejladress: olle.
olsson@mailadress.se om du är 
intresserad.

E Läsa (s.125)
1 Det kostar 1 krona och 90 öre.

2 Det kostar 29 öre.

3 Det kostar 59 öre.

4 Det kostar 12 kronor och 90 öre att 
ringa till mobil i utlandet. 

5 Det är problem med bussen.

6 Min vän kommer om 10 minuter.
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Nivå 2: 

Hålla kontakten
B Prata (s.126)

1 Man kan t.ex. ringa, skicka sms, 
mejla och chatta.

2 Man kunde ringa och skicka brev.

3 Det tog lång tid för brev att 
komma fram och man kunde bara 
ringa till fasta telefoner. 

4 Det är lätt att nå varandra 
eftersom nästan alla har en mobil.

D Skriva (s.130)
1 Man kan t.ex. ringa, skicka sms, 

mejla och chatta.

2 Man kunde ringa och skicka brev.

3 Det tog lång tid för brev att 
komma fram och man kunde bara 
ringa till fasta telefoner. 

4 Det är lätt att nå varandra 
eftersom nästan alla har en mobil.

Exempel på mejl:
Hej Mariam!

Hur mår du? Jag mår bara bra.

Vad gör du nuförtiden?

Jag har flyttat till en lägenhet i Karlstad. 
Jag trivs jättebra här. Jag arbetar på 
en förskola nära mitt hem. Jag har bra 
kollegor och trivs bra på jobbet.

Nästa år ska jag gifta mig. Jag har 
träffat en kille och vi har det jättebra 
ihop. 

Hoppas vi ses snart och att du kan 
komma på vårt bröllop.

Kram från Bianca

E Läsa (s.131)
1 Ove skriver vykortet.

2 Han är på Gotland.

3 Oscar får vykortet.

4 Oscar bor i Karlskrona.

5 Brevlådan töms på vardagar.

6 Den töms halv fem.


