Facit
Språkvägen
för sfi kurs C

Kapitel 1

Oprah Winfrey
B Prata
1 Hon föddes 1954 i staten Mississippi
i USA.
2 De hade inte pengar att uppfostra
ett barn.
3 De bodde i ett enkelt hus på
landet.
4 Han var sträng och jagade henne
med en käpp när hon var olydig.

E

Läsa

En tabell
1 24 %
2 1-2 timmar
3 Det är liten skillnad.
Tv-tablå
1 Timo Räisänen och Kalle Moraeus

5 Hon fick mycket kärlek av sin
farmor.

2 21/2

6 Det var farmodern som gav henne
självförtroende.

4 kl. 18.10 och 19.15

3 kl. 21.55

7 Hon var tre år.
8 Det stod: Jag tror inte att jag
passar in här.
9 Hon är programledare.
10 De handlar om små och stora
saker t.ex. homosexuell kärlek,
dödsstraff och kvinnomisshandel.
11 De säger att hon utnyttjar
människors känslor för att tjäna
pengar.
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Kapitel 2

Vintertrötthet
B Prata
1 Det finns vår, sommar, höst och
vinter.
2 Det blir mörkare och det är ett helt
år till nästa sommar.
3 Vi ställer fram klockan och det
blir plötsligt mycket ljusare. Då
kommer kroppen i obalans och
man kan bli trött.
4 Många känner sig trötta.
5 Man är mer inomhus och
bakterierna sprids lättare.
Dessutom får man ett sämre
immunförsvar om man är trött.
6 Kroppen producerar mer av
sömnhormonet melatonin. Man
kan också få brist på D-vitamin.
7 Man bör vara ute minst 30 minuter
om dagen.
8 Man kan äta fet fisk och
mejeriprodukter.

E Läsa
En intervju
A 4
B 3
C 1
D 5, 6
E 2, 5
F 6
En tabell
1 kl. 09.45
2 kl. 16.13
3 4 minuter
4 i Kiruna
En kurva
1 i september 2012
2 på sommaren

9 En ljusterapilampa är en lampa
som liknar solens ljus.
10 Man blir piggare av att träna.
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Kapitel 3

Mamma till 75 barn
B Prata

E Läsa

1 Ghana ligger i västra Afrika.
2 Det finns 75 barn där mellan 2 och
18 år.
3 De ägde en ICA-butik.
4 Hon ville resa runt i världen.
5 Hon arbetade som volontär på ett
barnhem.
6 Jacques köpte ris hos familjen som
Emelie bodde hos.
7 Han kommer från Elfenbenskusten.
8 Han växte upp på gatan och på
olika barnhem.
9 Ett barn måste skratta varje dag.
10 16 vuxna arbetar på skolan.

En faktatext
1 Ghana ligger i Afrika.
2 engelska
3 2/3 av befolkningen (16 miljoner)
4 i den norra delen
5 till exempel guld, kakao och olja
6 En republik har president och en
monarki har en kungafamilj.
En tabell
1 mars-april
2 1040 mm
3 140 mm

11 De behandlar dem med respekt
och värme.
12 Han är engagerad och vill att
barnen ska få bra undervisning
och känna trygghet.
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Kapitel 4

Astrid Lindgren
B Prata

E

1 Hon var en barnboksförfattare.
2 Hon föddes 1907 i Vimmerby i
Småland.
3 Hennes föräldrar var bönder.
4 Den var lycklig.
5 De gick till kyrkan då och hon var
tvungen att sitta stilla.
6 Hon blev gravid utan att vara gift
så folk skvallrade om henne. Hon
flyttade till Stockholm som var en
stor stad och där kunde hon vara
anonym.

Läsa

Ett kvitto
1 Den andra april.
2 Den 18 mars.
3 Man har inte lämnat tillbaka
böcker eller filmer i tid och måste
betala 10 kronor.
Understrukna ord
1 ovanlig
2 nervös
3 fantiserade

7 Han bodde hos en fosterfamilj i
Danmark.

4 ta hand om

8 Hon jobbade som sekreterare.

6 inte sköna

9 Hon kunde hämta hem honom när
hon gifte sig.

7 inte rolig

10 Hon lekte också.

5 men inte

8 prata om andra människor
9 inte känd

11 Hon berättade en saga om en
flicka som hette Pippi Långstrump.

10 saknar

12 De tyckte att Pippi var för
annorlunda och de var rädda att
barn skulle börja göra som hon.

12 är trasig

13 Hon förstod hur barn tänker.

11 besöka
13 inte rätt
14 kommer ihåg

14 Hon skrev artiklar i tidningen.
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Kapitel 5

Berlinmuren
B Prata
1 Det var mellan 1939 och 1945.
2 Tyskland delades upp i Östtyskland
och Västtyskland.
3 Sovjetunionen kontrollerade
Östtyskland.
4 Storbritannien, Frankrike och USA
kontrollerade Västtyskland.
5 Berlin låg i Östtyskland.
6 Berlin delades upp i öst och väst.
7 Västtyskland var en demokrati,
hade bättre ekonomi och fler
jobb.

E

Läsa

En karta
1 Danmark
2 Polen
3 Hamburg
4 nio stycken
En faktaruta
1 82 miljoner
2 49
3 7,3 %
4 tyska

8 Den byggdes eftersom ledningen
i Östtyskland ville stoppa flykten till
väst.
9 Den byggdes runt Västberlin.
10 Några flög över muren i luftballong
men de flesta grävde en tunnel
under muren.
11 Den revs 1989.
12 Många människor demonstrerade
för demokrati och det blev lättare
att fly så Östtysklands ledning hade
svårt att kontrollera situationen.
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Kapitel 6

Flykten
B Prata
1 Erika bodde i Östberlin och Herbert
bodde i Västberlin.
2 De planerade att gifta sig i
september 1961.
3 De var på bio.
4 Han berättade att gränsen var
stängd och att soldater byggde
en mur runt Västberlin.
5 Hon sa att hon måste komma över
till väst eftersom hennes fästman
bodde där.
6 De skrattade.
7 De stod hundra meter framför
gränsen.
8 Hon sa att hennes skräddare
bodde i huset bakom soldaterna
och att han måste sy klart hennes
klänning.

E

Läsa

ett brev
1 Nej, han är pensionär.
2 Hon jobbar som lärare.
3 Hon går i pension om ett år.
4 Hon bor i Leipzig.
5 Albert är Erikas svåger/gift med
Erikas syster.
6 Hon heter Adelle.
7 Nej
8 Deras grannar fikade hos dem.
9 Erikas föräldrar och deras grannar
ska gå på teater.
10 De är pigga.

9 Fyra kvinnor från väst var på besök
i huset.
10 Hon följde med kvinnorna och
flydde över gränsen.
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Kapitel 7

Duktig storasyster
B Prata
1 De tog mycket ansvar när de var
små.
2 De är ofta chefer, sjuksköterskor,
ekonomer eller revisorer.
3 De är roliga, kreativa och tycker
om äventyr.
4 De väljer ofta kreativa,
konstnärliga och spännande jobb.

E

Läsa

En tabell
1 29 elever
2 4 elever
3 storasyskon
Personbeskrivningar
1 Ulf är storebror.

5 De har både yngre och äldre
syskon så de kan växla mellan
olika roller.

2 Erik är lillebror.

6 De hade inga syskon att dela
leksaker med när de var små.

5 Karin är mellanbarn.

3 Klara är storasyster.
4 Sara är endabarn.

7 De har höga krav på sig själva.
8 De väljer ensamsporter t.ex. tennis
eller golf.
9 En storasyster passar bäst ihop
med en lillebror eller lillasyster.
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Kapitel 8

Zlatan
B Prata

E

Läsa

1 Han är en av Sveriges mest kända
fotbollsspelare.

Artiklar

2 Han är född i Rosengård i Malmö.

2 A

3 Hans barndom var svår.
4 Han fick sina första fotbollsskor när
han var fem år.
5 Han satsade på en fotbollskarriär
istället.
6 Han har varit proffs i
Nederländerna, Italien, Spanien
och Frankrike.

1 C
3 B
Ord och uttryck
1 spelade
2 barnen som bor i samma område
3 blev jag arg
4 imponera

7 Han har två barn.

5 springa fort

8 Den kom år 2011.

6 mammorna

9 Zlatan Ibrahimovic’ och
journalisten David Lagercrantz har
skrivit boken.
10 Han hade en fotboll bredvid sig.
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Kapitel 9

En kärlekssaga
B Prata
1 Lilian föddes i Wales i Storbritannien
1915.
2 Hon kom från en fattig familj.
3 Hon flyttade till London.
4 Hennes man blev inkallad.
5 Hon träffade prins Bertil. Alternativt:
Hon träffade en man som hon
gifte sig med.
6 Hennes man hade träffat en
annan kvinna och Lilian hade
träffat prins Bertil.
7 Prins Bertils bror dog i en flygolycka.
8 Lilian var inte kunglig.

E

Läsa

Placera i rätt ordning
9 Det är den 14 juli…
2 Efter frukosten åker Sara…
1 När Sara är klar hos frisören…
5 Gästerna sitter inne i kyrkan…
4 En präst viger paret…
8 Utanför kyrkan gratulerar…
7 Efter vigseln åker alla…
3 Under middagen håller familj…
6 Efter middagen är det…
10 Festen slutar…

9 De var inte gifta.
10 De fick gifta sig efter 33 år.
11 Det var en överraskning för
många.
12 De hade ett långt och lyckligt liv
tillsammans.

10

Språkvägen – för sfi kurs C, Lärarhandledning © 2014 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

Kapitel 10

Bussresan
B Prata
1 Det är dagen före midsommar.
2 Hon ska åka hem till sina föräldrar i
en annan stad.
3 Det är en varm sommardag.
4 En kille i hennes egen ålder sitter
bredvid henne.
5 De gillar båda att resa och att
upptäcka nya kulturer.
6 De åker på natten.
7 Han säger: ”Det var kul att träffas.
Du får ha en trevlig midsommar.”

E

Läsa

Statistik: Hur träffade du din partner?
1 via en nätdejtingsida
2 2 % (på offentlig plats)
3 14 % (på jobbet)
Annonser
1 Italienska för singlar
2 över 35 år
3 till Venedig
4 10 gånger

8 Hon ångrar att hon inte frågade
om Marcos nummer.

5 april

9 Hon tänker på Marco.

7 Nej, det är en fortsättningskurs.

10 Marco sätter sig bredvid henne.

6 på hemsidan: www.eclskolan.se
8 fem dagar i veckan
Annons: Singelspring
1 Man springer.
2 Nej
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Kapitel 11

Bo i kollektiv
B Prata
1 De har varit tillsammans i ett år.
2 I ett kollektiv bor många människor
tillsammans.
3 De är sociala och nyfikna.
4 Maria, Miguel och Rober bor i
deras kollektiv.
5 Hon brukar umgås med de andra
i kollektivet./Hon sitter i köket och
snackar.
6 Det är socialt och bra för miljön.
Man kan låna saker av varandra
och man får hjälp om man blir sjuk.
7 De måste visa hänsyn t.ex. måste
de säga till i förväg om de tar med
en kompis hem. De måste också
vara raka och ärliga.
8 De pratar direkt med varandra
istället för att skriva arga lappar.
9 De vill bo i kollektiv.
10 Många tycker att det är konstigt
att bo i kollektiv.

E

Läsa

En bostadsannons
1 ett radhus
2 möbler
3 160 m2
4 ja
5 Man delar den med grannarna.
6 2001
7 1 150 000 kronor
En karta
1 i de större städerna
2 i norra Sverige
3 individuellt svar
Lappar
1 C
2 B
3 A
4 D
5 E
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Kapitel 12

Resa till Amerika
B Prata
1 Det var fattigt på 1800-talet.

E

Läsa

En tidtabell

2 De var torra.

1 mellan Trelleborg och Rostock

3 Många ville flytta till Amerika.

2 Det är sex avgångar, tre i vardera
riktning.

4 Mer än en miljon svenskar flyttade.
5 De flesta flyttade för at det var
fattigt och det var svårt att få
jobb. Andra flyttade för att de
inte fick ha sin egen tro eller för att
slippa göra värnplikt.

3 ja
4 kl. 23.00
5 kl. 07.30
6 sex timmar

6 Man reste med lastbåt över
Atlanten. Senare fanns det
passagerarfärjor.
7 Den var lång och mycket jobbig.
8 Immigranterna visade upp
sina papper och de blev
läkarundersökta.
9 Man reste vidare till andra städer
i Amerika, ofta till städer där det
redan bodde svenskar.
10 Det gick bra för de flesta men det
fanns några som inte fick jobb och
de mådde inte bra.
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Kapitel 13

Ida reser västerut
B Prata
1 Hon reser i maj 1893.

E

Läsa

Vilhelm Moberg

2 Han skickade ett brev med pengar
till båtbiljetter.

1 Den handlar om en familj om reste
med båt från Småland till Amerika.

3 Det var fattigt.

2 1956

4 Idas föräldrar, släkt och vänner
stannade kvar i Småland.

3 individuellt svar

5 Hon blir ledsen.
6 Idas och Alexanders tre barn är
med på båten.
7 De frågar varför de ska resa till
Amerika och varför de ska resa
från mormor och morfar och alla
vänner.

4 1959
En tabell
1 16 200 personer
2 56 %
3 i Finland
4 i Frankrike

8 Resan tar drygt en vecka.
9 De vinkar.
10 Hon tänker att livet i Amerika
kanske kommer att bli bra.
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Kapitel 14

Hemligheten med ett långt liv
B Prata
1 Människor lever längst på ön
Sardinien i Italien, på ögruppen
Okinawa i Japan, på halvön
Nicoya i Costa Rica och i staden
Loma Linda i Kalifornien.
2 De är vegetarianer och äter
mycket frukt, grönsaker och bönor.
3 I Japan äter de bara tills de är
80 % mätta. I Loma Linda äter
de mycket mat till frukost och
lunch och vid fem äter de en lätt
middag.
4 Deras träning är en del av deras
vardag. De arbetar i trädgården,
hugger ved eller går i trappor.
5 De får trygghet av sin familj,
vänner och grannar.

E

Läsa

En tabell
1 80.4 år
2 83.4 år
3 tre år
4 i Turkiet
5 i Ryssland
Kombinera artikel med rubrik
1 B
2 F
3 D
4 E
5 A
6 C

6 Det ger trygghet och en
gemenskap med andra.
7 De fortsätter att arbeta livet ut.
8 Det blir en stor förändring i livet
och de saknar rutiner och känner
sig inte behövda.
9 Medellivslängden i Sverige är ca
80 år.
10 Man kan få tio extra år.
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Kapitel 15

Klädbibliotek
B Prata
1 På ett klädbibliotek lånar man
kläder istället för böcker.
2 Man får låna tre plagg i fyra
veckor.
3 Man måste tvätta kläderna.
4 Det kostar mellan 20 och 600
kronor för sex månader.
5 Hon lånar när hon ska på fest
eftersom hon inte vill använda
samma klänning flera gånger.

E

Läsa

Konsumetköplagen
1 Man säger till säljaren att det är
något fel på varan.
2 Ja, det har han.
3 Han kan vänta två månader.
4 Nej
5 Ja
6 Nej

6 Han lånar vardagskläder.
7 Det är bra för miljön.
8 Man kan lämna dem till
återvinningsstationen eller till
klädbutiker som t.ex. H & M.
9 Man kan lämna dem till
secondhand-butiker, till
klädbibliotek eller byta kläder med
sina vänner.
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Kapitel 16

Familjen Medelsvensson
B Prata
1 Man är en genomsnittlig svensk.
2 Andersson är det vanligaste
efternamnet.
3 De har två barn.
4 De bor i en villa i en stad.
5 Mamman jobbar inom vård
och omsorg och pappan inom
industrin.

E

Läsa

Ett recept
1 F
2 I
3 C
4 A
5 E
6 D

6 De mår bra men de kan känna sig
lite stressade ibland.

7 B

7 Oscar tittar mer på tv.

9 H

8 De har fredagsmys och äter tacos,
godis och ser på tv.
9 Familjen äter 1,2 kilo godis i veckan
och 11,5 kilo bullar och kakor var
per år.
10 De äter ofta kött till middag.

8 J
10 G
11 8 dl
12 3 dl
13 8 minuter
14 250 grader
15 20 stycken
Kombinera rubrik med text
1 E
2 C
3 B
4 D
5 A

17

Språkvägen – för sfi kurs C, Lärarhandledning © 2014 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

Kapitel 17

Olof Palme
B Prata
1 Han var statsminister under 70- och
80-talet.
2 Han föddes 1927 i stadsdelen
Östermalm i Stockholm.
3 Viktiga frågor var bl.a. skatter och
klasskillnader.
4 Han gifte sig med Lisbet Beck-Friis.
5 De bodde i ett radhus i Vällingby.
6 De fick tre söner.
7 Han ville hjälpa de svaga och
fattiga i samhället.
8 Han kom från en rik familj och de
rika människorna i Sverige tyckte
att han hade svikit dem. Det fanns
också människor som inte delade
hans dröm.

E

Läsa

En faktatext: Hur styrs Sverige?
1 vart färde år
2 Man ska ha fyllt 18 år och vara
svensk medborgare.
3 349 personer
4 riksdagsledamöter
5 Det parti som är i majoritet i
riksdagen bildar regering.
6 statsministern
7 De arbetar fram förslag på nya
lagar.
8 riksdagen

9 Han ville leva ett vanligt liv i ett
öppet samhälle.
10 Han sköts på Sveavägen i
Stockholm den 28 februari 1986.
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Kapitel 18

Att soffsurfa
B Prata
1 Man bor ofta hos släktingar eller
på hotell.
2 Soffsurfa betyder att du bor
hemma hos en person utan att du
betalar något.

E

Läsa

Para ihop
1 H
2 G
3 E

3 Man anmäler sig på en hemsida
på internet.

4 C

4 Det är gratis och det är roligt att se
hur vanliga människor bor. Han har
också fått nya vänner och sett nya
saker.

6 A

5 Han reste till Italien.
6 Han bodde hos en äldre dam.
7 De var fantastiska och de
tog emot honom som en
familjemedlem.

5 F
7 D
8 B
En tidtabell
1 Det går mellan Umeå och Luleå.
2 kl. 20.15
3 Tåget som avgår kl. 05.54.

8 Han besökte New York och Florida.

4 kl. 07.30

9 Han vill resa till Australien.

5 kl. 11.22

10 Fördelarna är att man får lära
känna många trevliga människor
i hela världen. Man får se en helt
annan stad om du bor hemma hos
någon. Det är gratis.
Nackdelar är att man kan hamna
hos människor som man inte kommer
överens med och att man alltid måste
umgås och vara trevlig.
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