Facit
Språkvägen
för sfi kurs D

Kapitel 1

Insändare
D Läsa
1 Den har skrivits av en person som
bor i Tallbogård.
2 Han vill framföra att han tycker att
det är fel av kommunen att bygga
en väg rakt igenom parken som
finns i området där han bor.
3 Parken är en viktig samlingspunkt
för alla som bor i området. Det
är parken som gör den trevliga
stämningen i området. Luften
kommer att bli sämre med den
nya vägen.

7 Det finns planer på att bygga
fler bostäder och att utveckla
Tallbogård och då är vägen en
investering för framtiden. För
att människor ska vilja flyta till
området är det viktigt med bra
kommunikationer.
8 Hon är kommunalråd.
9 De kommer att anlägga nya
parker.
10 Det betyder ”det viktigaste”.

4 De boende har klarat sig på en
mindre väg och kommer att göra
det i fortsättningen också.
5 tycker, anser, undrar, menar,
hävdar
6 Det finns en rubrik. Det finns en
inledning med presentation av
ämnet och skribentens åsikt. Det
finns två argument som stöder
åsikten. Avslutningen förstärker
åsikten. Texten är mestadels skriven
i presens.
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Kapitel 2

Lyrik
D Läsa
1 Egna tolkningar.
2 Egna tolkningar.
3 Dikten har kärlek som tema. Den är
uppdelad i verser. Den innehåller
rim t.ex. går-vår, lagar-dagar. Den
följer inte skrivregler t.ex. inga
punkter.
4 Han kom från en rik familj.
5 Det gick bra för honom.
6 På 20-talet började han att skriva
sångtexter.
7 Han var sjuk och låg på sjukhus.
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Kapitel 3

Blogg
D Läsa
1 Det är Alla hjärtans dag.
2 De ska bo hos sin farmor och
farfar.
3 Barnen har haft det bättre hos sin
farmor och farfar.

9 Hon läser dem på datorn men för
det mesta på sin mobil.
10 Inte just nu men i framtiden startar
hon kanske ett konto på Youtube
och videobloggar.

4 En stor konflikt.
5 Ingen kritik mot hotellet.
6 Fredriks fru tänker sova över hos
barnens farmor och farfar och
Fredrik och barnen får bo på
hotell.
7 Hon studerar.
8 Hon läser dem för att få inspiration
och för att hon tycker att det är kul
att läsa om vad andra människor
gör.
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Kapitel 4

Instruktioner
D Läsa
1 Müslin som finns i affären är dyr
och innehåller ofta mycket socker.

8 I en bankomat

2 Havregryn, rågflingor och honung.
(alt. även olja och vatten)

10 a En omelett.

3 Man ska sätta ugnen på
175 grader.

11 B

9 Det ska vara kallt.
b Det ska vara het.

4 Havregryn, rågflingor och kanel.
5 I ca 15-20 minuter på 175 grader.
6 Det ska man göra när müslin har
svalnat.
7 Exempelvis blanda, tillsätt, strö
ut, hacka, strö över, rosta, rör om,
svalna, skär, blanda samman, häll.
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Kapitel 5

Noveller
D Läsa
1 Hon har haft ett tufft år. Hon är
ensamstående. Hon har arbetet
på Försäkringskassan. Hon bor i en
förort. Hon har haft många olika
jobb.
2 Man tvingas göra något som man
själv inte vill göra.
3 Han beskrivs som storvuxen, har
sneda tänder och har annorlunda
ögon.
4 Han har blommor och fotografier
på en pojke på sitt rum så Lena
tycker att hans rum kunde ha varit
en kvinnas.
Lena tycker att det är ovanligt att
hennes chef hämtar henne vid
båten.
Han sitter tyst på mötet och det är
ovanligt att göra som chef tycker
Lena.
Han hänger en bukett blommor på
hennes cykel.

7 på slaget halv nio
ett kort och effektivt möte
Inget tomt prat om oviktiga saker.
Alla höll sig till ämnet.
8 Exempelvis: Hon stannar i Finland.
Hon blir tillsammans med Pekka
och börjar prata som honom.
9 tidigare, nu, efter några dagar,
på fredagen samma vecka,
samtidigt, på den tiden, nu för
tiden, i morgon, klockan halv nio,
på slaget halv nio, en morgon
nästan ett år senare, med åren.
10 Den är kort.
Man kastas in i handlingen.
Den handlar bara om Lena och
om Pekka.
Den utspelas bara i Stockholm och
i Helsingfors.
Man kan säga att konflikten är att
Lena måste hitta ett nytt jobb och
ställs inför ett val att flytta.

5 Det får gå hur det vill. Hon kanske
kommer att trivas i Helsingfors eller
så kommer hon inte att göra det.
Hon chansar.
6 Hon tycker att det låter vackert
när han pratar.
Hon tycker inte att han är som
andra när han hämtar henne vid
båten.
Hon ser att han inte har någon
vigselring.
Hon undrar vilken färg han har på
sina ögon.
Hon berättar att hon är
ensamstående.
Hon observerar hur han är på
stormötet.
Hon blir glad när hon får blommor
av honom.
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Kapitel 6

Självbiografi
D Läsa
1 Han känner sig rädd. ”Paniken
har precis börjat sprida sig i
kroppen.” ”Allt verkar så mycket
enklare för de här fyrkanterna
som springer förbi mig. De ser inte
ut att ha panik.” ”Jag tar av mig
ryggsäcken men sätter snabbt på
mig den igen. Det känns inte som
ett ställe man leker på. Något är
fel.”
2 Alternativ 1: Han har en trygg
tillvaro. Hans mamma pussar
honom alltid på pannan när hon
klär på honom. Han har aldrig
varit ensam förut. Hans mamma
brukade alltid hålla honom hårt i
handen när de var ute på gatan.
Alternativ 2: Han har en otrygg
tillvaro. Hans mamma har lämnat
honom ensam på gatan i
Manhattan.

6 Händelsen gjorde ett starkt intryck
på honom. Han kommer nog
aldrig att glömma den.
7 Det skapar en känsla av närvaro.
Som läsare kastas man in i
berättelsen och det ger en
starkare upplevelse.
8 Den började i mitten på 90-talet.
9 Den började på 2000-talet.
10 Hon drömde att bli dansare på
Broadway.
11 a Hon dansade på gatan.
b Han tiggde pengar.
12 De hade inget eget hem.
13 Ison har en musikkarriär i Sverige
och hans mamma bor i USA.

3 Alla tränger sig fram, axel mot axel,
några trycker sig mot husväggarna
för att släppa fram andra.
4 Det är människorna på gatan.
5 Hans hår är annorlunda.
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Kapitel 7

Nyhetsartikel
D Läsa
1 Hon ville visa sin tacksamhet för
gästernas engagemang för klimat
och miljö.
2 I Rosenbad.

11 Den 30 november.
12 Det är en vägtunnel.
13 Till Sjöhistoriska museet.

3 Inbjudan hade skickats till fel
Margareta Winberg.

14 Man ser vad som händer och
vad som finns bakom bilen i en
backspegel.

4 Nej

15 Tunneln var inte öppnad.

5 När hon kom fram till Rosenbad
och visade sin inbjudan för
vakterna.

16 Det tyckte att det var roligt.

6 Hon bad politikern Margareta
Winberg om ursäkt.
7 Hon tyckte att det var roligt.
8 Hon tog det med ett gott humör.
9 ”Ingen skada är ju skedd.” = Ingen
person eller sak har blivit skadad.
”Ett gott humör” = Ett bra humör,
glad
10 Kenneth tog invigningsturen från
kungen. Det var planerat att
kungen skulle åka först i tunneln
men nu hann Kenneth före.
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Kapitel 8

Reportage
D Läsa
1 Man äter middagar för att öka
integrationen.

11 Det finns ambassadörer till
projektet runt om i Sverige.

2 Det blir en mötesplats för svenskar
och nyanlända.

12 De undrade vad de skulle prata
om.

3 Det är en person som är
engagerad i en fråga.

13 Det är ett samhälle som är öppet
för alla.

4 Tvärtom.

14 Man blir en upplevelse rikare. Man
lär sig kanske något nytt.

5 Det finns mellanhänder mellan
t.ex. producent och kund.
6 Elever på den nivån har nått en
tillräckligt hög nivå på sin svenska
för att både värd och gäst ska
kunna kommunicera bra under
middagen.
7 Man gör det så att man inte ska bli
bjuden på något som man inte tål.
8 Det är personer som annars inte
skulle ha tid att jobba ideellt
regelbundet.

15 De var lika gamla.
16 Pia pratar snabbt och Linda pratar
en dialekt som heter dalmål.
17 Den var trevlig.
18 De hade mycket att prata om. De
hade inga tysta stunder.
19 Om de springer på varandra på
gatan så ska de kanske ta en
kopp kaffe ihop.
20 Det är enkelt.

9 Hon ville att fler skulle få ta del
av det hon upplevt när hon
blev bjuden hem till sina elever.
Hon gör det också för att öka
integrationen.
10 Man inser kanske att de problem
man har själv är små i jämförelse till
andras.
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Kapitel 9

Faktatexter
D Läsa
1 Eftersom kolibrin som är så liten
försökte släcka elden.
2 Jag gör mitt bästa.
3 Den startades i protest mot den
stora avskogningen i Kenya.
4 Det blir jorderosion som leder till
brist på mat och vatten. Det blir
längre att gå för att hämta vet
och vatten.
5 Det är dem som sköter det mesta
av hushållsarbetet.

11 Det var första gången som man
betonade miljöarbetets betydelse
för att förebygga konflikter och
trygga säkerheten i världen.
12 Hon blev 71 år.
13 A5, B4, C2, D3, E1
14 förmögen
15 Man ska ha gjort stor nytta för
mänskligheten.
16 I Norge.

6 Hon hade turen att få utbilda sig
vilket var ovanligt för flickor på
landsbygden.
7 Hon gjorde fältstudier.
8 Kvinnorna.
9 Hon har tagit ställning för kvinnors
rättigheter och för demokrati.
10 Hon fick det för sitt arbete för fred
och god livsmiljö.
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Kapitel 10

Krönika
D Läsa
1 Han kände sig rörd och lycklig.
2 Hon heter Julie och har stora, blå
och nyfikna ögon.
3 Han fick ett annat perspektiv på
livet. Jobb, vardagsbestyr och
träning kändes inte längre lika
viktigt.
4 ”Ett obrytbart band uppstod
mellan mig och Julie.”

8 Det är pengar man får för att
kunna vara hemma med sitt barn
i stället för att arbeta, söka arbete
eller studera.
9 420 dagar.
10 Fram till och med den dagen
barnet fyller 12 år om barnet är fött
den 1 januari 2014 eller senare.
11 25 %

5 Han blev förvånad.
6 Han tror att en del prioriterar sin
karriär och att i en del situationer
beror på att mammorna vill vara
hemma den mesta tiden med
barnet.
7 De vill båda ta hand om henne
och lära känna henne.
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