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JAG
Jag trivs bäst …
A Djur och djurläten
1, s. 26
1. en hund/hundar 2. en tupp/tuppar  3. en groda/grodor  
4. en fågel/fåglar  5. ett får/får  6. en gris/grisar  
7. en häst/hästar  8. en katt/katter  9. en ko/kor, kossor 
10. en mygga/myggor  11. en get/getter

2, s. 27
1. gal  2. råmar  3. gnäggar  4. grymta  5. jamar
 6. kvittrar 7. surrar 8. bräka  9. skälla 10. kväka

3, s. 28

infinitiv presens preteritum supinum
bräka bräker bräkte bräkt

gala gal gol galit/galt

gnägga gnäggar gnäggade gnäggat

grymta grymtar grymtade grymtat

jama jamar jamade jamat

kvittra kvittrar kvittrade kvittrat

kväka kväker kväkte kväkt

råma råmar råmade råmat

skälla skäller skällde skällt

surra surrar surrade surrat

B Renata och sjökungen
1, s. 29
 1. dit 2. här 3. här 4. här 5. här 6. där 7. dit
 8. hit 9. där 10. Här 11. där 12. här 13. hit 14. där 
 15. hit 16. där 17. här 18. dit 19. där 20. här 21. dit 
 22. där 23. dit  24. där 25. dit

2, s. 31 
 1. vara 2. vara 3. är 4. är 5. blir 6. är 7. bli
 8. blev 9. blivit 10. var 11. var 12. blev 13. var 14. är 
 15. blivit 16. är 17. blivit 18. blir 19. blir 20. är 21. blir 
 22. blev 23. är 24. varit 25. vara 26. bli

3, s. 32
 1. I 2. av 3. av 4. i 5. av 6. av 7. i
 8. av 9. av 10. i 11. av 12. vid 13. av 14. av
 15. I 16. vid 17. vid 18. i

FACIT
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Jag och mina barndomsminnen
A Förgätmigej
1, s. 34
 1. lägenhet 2. trea 3. inredning
 4. hem  5. sovrum  6. dubbelsäng
 7. nattduksbord 8. väckarklocka  9. garderob
 10. byrå  11. ryamatta 12. våningssäng
 13. skrivbord 14. vardagsrummet  15. hörnsoffa 
 16. favoritmöbel  17. teve  18. soffbord
 19. vas  20. läsfåtölj  21. bokhylla
 22. öppen spis  23. favoritrum  24. tallrikar
 25. köksskåp 26. skålar  27. köksbord
 28. stolar  29. hörnskåp 30. borg

2, s. 35
-

3, s. 36
-

B Jag är fattig bonddräng
1, s. 36
 1. Hans 2. sina 3. sitt 4. sina 5. våra 6. våra 7. Mitt
 8. vår  9. hennes 10. min 11. mina 12. dina 13. sina 14. mina 
 15. hans 16. mina 17. din 18. ditt 19. din 20. min

Jag och min berättelse
A Jag fick en trickcykel
1, s. 38
klädde (jag) mig, plockat på oss, bestämde mig, lärde mig, hävda mig, klara dig själv, förväntade 
mig, drog mig undan, pallra mig iväg

2, s. 38
 1. bestämde sig  2. förväntade (hon) sig  3. klarade mig 
 4. klä oss 5. dra dig (hemåt) 6. pallrar mig (hemåt) 
 7. önskar mig  8. skynda sig  9. slagit dig 
10. slog mig  11. oroar er  12. oroa sig 
13. ångrat oss  14. ändrat er (ångrat er) 15. unna mig
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Jag och ekonomi
A Att göra bra affärer
1, s. 40

positiv komparativ superlativ
ung yngre yngst

klassisk mer klassisk mest klassisk

nödvändig nödvändigare nödvändigast

skev skevare skevast

svajig svajigare svajigast

gammal äldre äldst

trög trögare trögast

härlig härligare härligast

sjyst sjystare sjystast

trång trängre trängst

2, s. 40
-

3, s. 40
ny/a, svart, fin, glad. gamla/gammalt/gammal, skev, vida, svajigt, gistna, bra, nedsuttna, trånga, 
fel, härligt, nödvändiga

4, s. 40
ny gammal
svart vit
fin ful
glad ledsen
skev stadig
vida smala/trånga
svajigt stabilt
gistna täta 
bra dålig
fel rätt
härligt obehagligt/otrevligt
nödvändiga onödiga

5, s. 41
1. antika  2. oanvända  3. felfri  4. omodern  5. vid
6. onödigt 7. sorgsna  8. enklare  9. lurad  10. pytteliten
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Jag och vad andra ser
A Äktenskapstycke
1, s. 43
 1. blir varm inombords  2. lyser om dem  3. har äktenskapstycke 
 4. skapta för varandra 5. kommer och går 6. trivas ihop 
 7. är (verkligen) trofast  8. ge oss av 9. se (så) generad ut 
 10. slicka i dig  11. närmade sig 12. misstar dig 
 13. trängde mig på  14. rusa i väg 15. gapar efter mycket

Jag och miljön
A Vad gör du för att värna om miljön och klimatet?
1, s. 46
Introduktionen: allra, tillräckligt, faktiskt, efter 
Lennart: vegetariskt, mycket, mest, väl, sedan 
Leila: ofta, lite, faktiskt, 
Mariam: ofta, ordentligt, så, lite, så, förresten, nästan, länge, verkligen, tyvärr 
Wang: alltid, ju, nära, aldrig, absolut, ibland, mycket 
Maria: aldrig, mycket, nog, nu 
Lilian: så, faktiskt, ju, mycket, nyss, dessutom, egentligen, då, ju, fruktansvärt, faktiskt 
Roberto: sällan, nyligen, precis, lite, bara, inte, längre, ute, alldeles, för, mycket, så, dessutom,  

lite, inte 
Tarja: alltid, nästan, eftersom, så, ibland, inte, så, nu, oftast, ibland, ju, inte, ofta, ju, så, nog 

2, s. 46
-

3, s. 46
 1. vegetariskt 2. alltid
 3. oftast 4. väl
 5. gärna 6. nära 
 7. bra/utmärkt, etc. 8. mycket
 9. länge 10. ordentligt
 11. illa/dåligt 12. flitigt/mycket/ordentligt, etc.
 13. generellt 14. sällan
 15. mer 16. lite
 17. väldigt/fruktansvärt/vansinnigt, etc. 18. alldeles
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DU
Vem är du? s. 48
Facit till bilden

A Kroppsdelar och verb sin används med kroppsdelar
1, s. 49
-

2, s. 49 
 1. Man blinkar med sina ögonlock.
 2. Man andas med sina lungor.
 3. Man formar sina fingrar till tecken när man talar teckenspråk.
 4. Han ryckte på axlarna.
 5. Pippi hade stukat foten och kunde inte vicka med sina tår.
 6. Om du står på tå kan du nog nå upp till översta hyllan!
 7. Det är viktigt att böja på knäna när man lyfter tungt så man inte får ont i ryggen.
 8. Sitt inte med benen i kors! Det är inte bra för blodcirkulationen.
 9. Hon hade slagit i sin armbåge och kunde inte röra på armen på grund av smärta.
 10. Brukar du raka dina armhålor?

ögonbryn/ögonbryn

hand/händer

skuldra/skuldror

fotsula/fotsulor

ben/ben

armbåge/armbågar

handled/handleder

midja/(midjor)

knäveck/knäveck

kind/kinder
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3, s. 50

infinitiv presens preteritum supinum
vicka vickar vickade vickat
böja böjer böjde böjt
slå slår slog slagit
stuka stukar stukade stukat
lyfta lyfter lyfte lyft
rycka rycker ryckte ryckt
blinka blinkar blinkade blinkat
sitta sitter satt suttit
raka rakar rakade rakat
röra rör rörde rört
andas andas andades andats
stå står stod stått
forma formar formade format
tala talar talade talat
nå når nådde nått

4, s. 50
-

B Du är den ende
1, s. 50
-

2, s. 50

Du var den ende 

Du var den ende som hemligen såg mig,
fast ingen hade talat,
du visste vad jag bad dig.
Min längtan var bara du.
Blott du mig gav
ett enda litet ord, var jag din.

Ref. 
Du var den ende jag aldrig kunde glömma,
din mun, dina ögon, din lugnande stämma.
Och därför jag bad dig då
Blott du mig gav 
ett enda litet ord, var jag din.

Ingen som du, fast du hörde till en annan,
du skänkte mig kärlek, hos dig ville jag stanna!
Mitt öde det var att bli din i min fantasi,
del av den värld som var din.

Du var den ende som fick mig att drömma,
den ende som anade vad tårarna gömde.
Min längtan var bara du.
Om blott du gav ett enda litet ord
var jag din.

3, s. 50
-
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Hur mår du?
A Kroppen behöver röra sig
1, s. 51
-

2, s. 51
 1. Nu är jag trött på att lägga så mycket pengar på rökning!
 2. Du borde gå till apoteket och köpa nikotintuggummi.
 3. Vad ska du göra när du har slutat röka?
 4. Då ska jag nog börja träna på något sätt.
 5. Jag springer flera gånger i veckan.
 6. Brukar du också motionera ofta?
 7. Nej, jag gillar egentligen inte att röra på mig.
 8. Min mamma brukade kalla mig latmask!
 9. Men det är viktigt att använda alla sina muskler i kroppen.
 10. Du har så rätt, min vän!
 11. Jag kanske borde börja springa med dig någon gång i veckan.
 12. Nu vet jag! Vi kan löpträna på vår friskvårdstimme på jobbet!

B Kroppen behöver röra sig
1, s. 52
-

C Kroppen behöver röra sig
1, s. 53
1. Ät/motionera 2. Sitt  3. Se  4. Köp  5. Gå 
6. spring  7. Börja/Spela  8. simma  9. Bli  10.Skriv/sök

2, s. 54
1. Läs 2. Åk 3. Lägg 4. Ligg  5. Gör

3, s. 54
-

D Ordfläta
1, s. 55

Vågrätt Lodrätt
2. Vänta 1. Kasta
3. Sluta 3. Skriv
4. Skicka 4. Släng
7. Ät 5. Köp
8. Öppna 6. Ta
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Tack för ditt brev
A ”Dina brev lägger jag under madrassen”
1, s. 56
-

2, s. 56
 1. På 70-talet skrev Astrid många brev till Sara.
 2. När jag var liten skolkade jag mycket från skolan.
 3.
 4. Det var rysligt vilket regnväder vi hade i går!
 5. Han blev knallröd i ansiktet när han fick beröm.
 6.
 7.
 8. I går busade barnen hela dagen.
 9. Innan hon blev vältränad och stark var hon otränad och vek.
 10.
 11. Nu har han varit nykter alkoholist i fem år.
 12. Han fick hjälp av en rehabiliteringsklink för fem år sedan. 
 13. De hittade en hög med post innanför dörren när de kom hem från semestern.
 14. Saras dröm var att bli skådespelerska när hon var ung.
 15. Men Sara har ännu inte förverkligat sina drömmar.
 16. För ett antal år sedan började Sara att arbeta som lokalvårdare.
 17.
 18. Det var inte min avsikt att såra dig!
 19. Tack för att du hjälpte mig att städa! Ingen orsak, det var inget besvär alls.
 20. Min son kunde sova i går natt då han var så mörkrädd.
 21. Jag trodde inte att du var så känslig!
 22. Har du gjort läxan ännu?
 23.
 24. Vilka tokiga saker jag sade till min man igår när jag var arg! 
 25. Jag är hungrig nu för jag har inte ätit.
 26.
 27.
 28. Nu när denna övning är slut har du övat mycket preteritum och perfekt. Bra jobbat!
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B Första brevet hem
1, s. 57
-

2, s. 57
1a. − Jag vill inte dricka ur det där glaset! Det är smutsigt.
1b. − Drick ur mjölken nu! Det är dags att gå till skolan.
2a. − Jag håller på AIK, dom är bäst!
2b. − Håll inte på och tjata så där!, sa pappan till sina barn
3a. − Min mamma jobbar på sjukhus.
3b. − Jobba på, lektionen är inte slut än! sa läraren till eleverna.
4a. Många barn älskar att hoppa på studsmatta.
4b. − Hon hoppade på mig helt utan anledning!, berättade den anställda om sin chef.
5a. − Jag tycker väldigt mycket om glass!
5b. − Vad tycker du egentligen om Anna som person?
6a. − På min födelsedag ska vi gå på restaurang.
6b. − Vad du går på om dina räkningar hela tiden!
7a. – Det här är min kompis Anna.
7b. − Kom och hälsa på mig i Luleå
 Har du hälsat på henne ännu? någon gång!
8a. − Jag tycker inte vi ska tala om dom i klassen som
8b. − Om jag ska kunna förbättra mig
 inte är här, det är inte sjyst! måste du tala om för mig vad jag gör fel!
9a. − Stå på dig om du tycker att du har rätt!
9b. − Aj, du står på mina tår just nu!
10a. − Ta på dig mössan så du inte fryser om öronen!
10b. − Jag tycker inte om när folk tar på mig!

3, s. 58
-

4, s. 58
-

Är du den vi söker?
A Platsannonser
1, s. 59
-

2, s. 59
 1. nyfiken 2. annonsen 3. au-pair
 4. ytterligare 5. infödda 6. hemtjänst
 7. erfarenheter 8. flytande 9. obehindrat
 10. bakgrund 11. språkkunskaper 12. oregelbundna 
 13. kvällar 14. fritid 15. hemlagade
 16. umgås 17. aktiv 18. passande
 19. hotelldisk 20. järn 21. Stadshotellet
 22. förhoppning
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Ansökningsbrevet i sin helhet:

Stadshotellet Nystad 23/5-20xx
Att. Margit Boson
Nygatan 25
175 25 Nystad

Ansökan till tjänsten som hotellreceptionist

Mitt namn är Lucia Alström och jag är en nyfiken och glad 25-åring. Då jag läste 
annonsen i Dagbladet för tjänsten som hotellreceptionist förstod jag direkt att 
detta är ett jobb för mig.

Efter att jag tog studenten 2009 har jag dels arbetat som au-pair i London hos 
en engelsk familj under drygt ett år och dels som servitris på restaurang i Dublin 
under ytterligare ett år. Jag är därför van att tala engelska både med infödda 
engelskspråkiga personer samt med turister. Under ett år har jag också studerat 
spanska på universitetet i Uppsala och samtidigt arbetat som vårdbiträde inom 
hemtjänst på deltid. Tack vare dessa erfarenheter är jag van vid och trivs med att 
ge service inom olika områden till både yngre och äldre personer.

Då min mamma kommer från Italien talar jag dessutom flytande italienska. På 
gymnasiet läste jag också franska som jag också talar tämligen obehindrat då jag 
tillbringat flera somrar som tonåring i Frankrike med mina föräldrar.

Med min bakgrund inom olika serviceyrken samt med mina språkkunskaper som 
jag gärna använder, tror jag att yrket som hotellreceptionist skulle passa mig 
utmärkt. Att arbeta oregelbundna tider är inget hinder för mig då jag inte har barn 
och inte har något emot sena kvällar eller tidiga morgnar.

På min fritid tycker jag om att gå på gym, simma och cykla. Jag bjuder också 
gärna mina vänner på min hemlagade italienska mat men går även gärna ut 
och dansar eller umgås med dem. Med andra ord trivs jag med att vara mycket 
aktiv. Därför tror jag ännu en gång att jobbet på Stadshotellet skulle vara mycket 
passande för mig. Jag antar att det kan vara ganska stressigt emellanåt bakom 
en hotelldisk men jag är som ni kanske förstått av ovanstående en person som 
uppskattar att ha många järn i elden samtidigt.

Det vore roligt att få komma till Stadshotellet och berätta mera!

Med vänlig hälsning och en förhoppning om att höra ifrån er,

Lucia Alström 
Lucia Alström

3, s. 61
-

B Ordfläta
1, s. 61

Vågrätt Lodrätt
1. Se 1. Smutsa
2. Skräpa 3. kärat
5. håller 4. gått
8. trycka 6. bryta
9. hakar 7. äta
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Vilka språk kan du?
A Laleh målar med hela språkpaletten
1, s. 62
-

2, s. 62
1. i 2. till 3. med 4. till 5. på 6. i  7. i
8. ur 9. i 10. i 11. av 12. i 13. på 14. på

3, s. 63
 1. av 2. före 3. efter 4. i 5. av 6. av 7. bland
 8. på 9. på 10. bakom 11. efter 12. I 13. på 14. från
 15. för 16. framför 17. från 18. framför 19. för 20. än 21. i
 22. till 23. på 24. av 25. före 

4, s. 64
 1. genom 2. inom, om 3. om 4. om 5. mellan 6. från/till
 7. mot 8. med 9. På 10. Om/på 11. i
 12. för 13. för 14. på/på 15. genom/i 16. I

5, s. 64
-

Vad vill du ha till middag?
A Utropsbisatser
1, s. 65
 1. … dyr mat du har köpt!
 2. … mycket vi har ätit idag!
 3. … god lunchen var igår!
 4. … ofta du äter framför datorn!
 5. … du aldrig kommer i tid!
 6. Vad din bror lagar (fantastiskt) god mat!/Sådan (fantastiskt) god mat din bror lagar!
 7. Vilka/Sådana färska, fina råvaror ni har köpt!
 8. Vilka/Sådana matintresserade barn Leila har!
 9. Vilken trevlig middag vi hade!
 10. Att du aldrig kan sluta äta!
 11. Vad din gryta doftar gott!
 12. Vilket/Ett sådant fint kök Michael har!
 13. Att jag aldrig hinner äta!

Observera: Orden sådan, sådant och sådana uttalas generellt så´n, så´nt och så´na och uttalas nästan 
aldrig som de skrivs.

2, s. 66
-

B Rostade rotfrukter
1, s. 66

Vågrätt Lodrätt
 1. Hembakat 2. Marinerade
 4. Bakad 3. hackad
 5. fryst 6. skivad
 7. skuren 8. kokade
 9. mald 10. stekt
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Dua eller nia?
A Från god dag direktör Berg till Hej Ann!
1, s. 68
-

2, s. 68
 1. Svenskarna saknade ett neutralt tilltalspronomen och använde därför det 

formella ”ni” till okända personer.
 2. Under 1960-talet ville Bror Rexed förändra svenskarnas tilltalsvanor för att de 

skulle sluta använda titlar.
 3. Övergången från ni till du pågick i tio är och kallas för du-reformen.
 4. På många arbetsplatser började man använda du-tilltal och därmed sa nästan alla 

du till varandra på jobbet på 70-talet.
 5. Ungefär 1985 började en del att säga ni igen, speciellt en del yngre säger det till 

äldre. 
 6. Många äldre tycker inte om att bli kallade ni men många yngre tror att de tycker 

om det.
 7. Detta med ni är därför en paradox, något som kan ses som något absurt.
 8. En trend i dag är att vi använder förnamn mer och mer och säger ”Hej Ann!” i 

stället för bara ”Hej!”.
 9. Vi tror nog att vi blir mer personliga om vi säger förnamnet och kanske att vi 

visar närhet om vi är personliga. 
 10. Många telefonförsäljare säger förnamnet till dem de ringer till men många 

uppringda tycker inte om detta.
 11. Jag tycker inte om att bli kallad vid förnamn av någon jag inte känner och därför 

tycker  min kompis att jag är fånig.
12. Det tar ofta tid att vänja sig vid nya tilltal men ofta finns det både fördelar och 

nackdelar med nya vanor.

3, s. 69
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VI

Vi och vår familj
A Den enda indianen i Vilhelmina
1, s. 70
-

2, s. 70
har, får, säger, undrar, talar, är, rusar, har, kommer, andas, blir, viskar, säger, far, 
tiger, vet, säger, kommer, hör, tar, antecknar, kan

3, s.70
Två sömnlösa nätter.

Vinter. Minus tjugo. Höga snöhögar utanför huset. Hon som brukade kallas enda 
indianen i Vilhelmina när hon var liten hade flyttat ihop med sin pojkvän då hon 
fick ett telefonsamtal från en okänd svenska.

Kvinnan sa att hon just varit i Guatemala och undrade om hon talade med 
Dominga som var adopterad från Guatemala och blev inlämnad hos några nunnor 
i Rabinal när hon var mycket liten och sen adopterades av ett svenskt par.

Gutatemala.
Hjärtat rusade.

Guatemala, det land där hon föddes hade hon försökt förtränga sedan hon fick 
veta att hennes föräldrar och hela släkten hade mördats i en massaker. Nu kom 
allt det där svåra ut i ljuset igen. Hon andades kort och hastigt och hennes svar 
blev bara en viskning.

– Jo, viskade hon, det stämmer. Det är jag som är Dominga och jag är 
adopterad från Guatemala.
(Fotnot: Denna mening ändras ej då Dominga i berättelsen lever.)
– Bra, sade kvinnan, då kan jag hälsa från din mormor. Du har en mormor 
som letar efter dig. (Fotnot: Även mormor lever fortfarande när detta berättas, därför 
presens om mormor.) 
Hon säger att hon inte kan dö förrän hon vet vad som hänt med hennes 
barnbarn.

Glädjen for iväg som raketer mot den mörka vinterhimlen utanför fönstret. Ändå 
teg hon för hon visste att om hon sa något nu skulle hon börja gråta.

– Har du en penna? hörde hon den okända kvinnan säga i telefonen.

Med lätt skakande händer tog hon fram ett block och en blyertspenna och 
antecknade sin mormors namn: Juana Garcia och en adress i staden Rabinal i 
Guatemala.

Då först kunde hon tala.

4, s. 70
-

5, s. 70
-
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B Öva verb
1, s. 71

Vågrätt Lodrätt
2. skränade 1. viskade
5. tjuter 3. mumlar
6. babbla 4. hojtade
7. tiger

”Vi och dom”
A Var tacksam. För att du är fri.
1, s. 72
-

2, s. 72
 1. när/då  2. och/samt 3. då/när
 4. att  5. Men/Fast 6. men
 7. förrän/innan 8. för att 9. utan
 10. för att 11a. varken  11b. eller 
 12. om/ifall  13. eller  14. både ... och
 15. Medan 16. Men/Fast/Så 17. Om/Ifall 
 18a. antingen  18b. eller 19. och
 20. förrän  21. När/Då 22. Sedan
 23. innan 24. Fast 25a. varken 
 25b. eller  26. då/när
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Vi och våra barn
A Det gåtfulla folket
1, s. 74
-

2, s. 74
Barn var ett folk och de bodde i ett främmande land, detta land var ett regn och en pöl
Över den pölen gick pojkarnas båtar ibland och de gled så fint utan köl
Där gick en flicka som samlade på stenar, hon hade en miljon
Kungen av träd satt stilla bland grenar i trädkungens tron
Där gick en pojke som skrattade åt snö
Där gick en flicka som gjorde en ö av femton kuddar
Där gick en pojke och allting blev glass som han snuddade
Alla var barn och de tillhörde det gåtfulla folket

Barn var ett folk och de bodde i ett främmande land, detta land var en äng och en vind
Där fann kanske en pojke ett nytt Samarkand och for bort på en svängande grind
Där gick en flicka som sjöng om kottar, själv ägde hon två
Där vid ett plank stod en pojke och klottrade att jorden var blå
Där gick en pojke som blev indian
Där, där gick kungen av skugga runt stan och skuggade bovar
Och där fann en flicka en festlig grimas som hon provade
Alla var barn och de tillhörde det gåtfulla folket

Barn var ett folk och de bodde i ett främmande land, detta land var en gård och ett skjul
Där skedde det farliga tågöverfallet ibland, vackra kvällar när månen var gul
Där gick en pojke och gissade på bilar, själv vann han jämt
Fåglarnas sånger i olika stilar var magiska skämt
Där blev en värdelös sak till en skatt
Där, där blev sängar till fartyg en natt och gick till månen
Där fanns det riken som ingen av oss tog ifrån dem
Alla var barn och de tillhörde det gåtfulla folket

3, s. 74
-

4, s. 74
Infinitiv Preteritum Supinum
fara for farit
finna fann funnit
glida gled glidit
göra gjorde gjort
ha hade haft
klottra klottrade klottrat
samla samlade samlat
ske skedde skett
skugga skuggade skuggat
snudda snuddade snuddat
tillhöra tillhörde tillhört
vara var varit
vinna vann vunnit
äga ägde ägt

5, s. 75
1. glidit 2. samlat 3. varit 4. klottrat 5. skuggat
6. farit 7. varit 8. tillhört 9. snuddat 10. vunnit
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Vi på jobbet
A Suffix-prefix
1, s. 76
 1. uppfinningsrik 2. ansvarsfull 3. ansvarslös
 4. sockerfri 5. sockerrik 6. minnesrik
 8. ljudlös  9. fruktlös 10. fördomsfri
 11. fördomsfull 12. värdelös 13. värdefull
 14. bilfri 15. ryggradslös  16. händelserik
 17. händelselös 18. fantasifull 19. fantasilös

2, s. 77
-

3, s. 77
 1. fantasilös  2. minnesrik 3. fantasifullt 
 4. ansvarslöst  5. sockerrika 6. ansvarsfull 
 7. fördomsfull  8. fördomsfri  9. ryggradslös 
 10. sockerfritt  11. uppfinningsrik 12. fruktlösa 
 13. värdefullt 14. värdelös 15. händelserikt 
 16. bilfria  17. ljudlöst  18. händelselös

4, s. 78
1. inkonsekvent  2. omogen 3. oacceptabel 4. illojal
5. asexuell  6. asocial 7. ologisk 8. irrelevant

5, s. 79
-

6, s. 79
1. omogna  2. inkonsekvent  3. ologiskt
4. asocial  5. irrelevanta 6. illojal 
7. asexuell  8. oacceptabelt
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Vi och naturen
A Det svenska skräpet
1, s. 80
-

2, s. 80
 1. skulle lära sig att inte skräpa ned i naturen
 2. inte skulle glömma bort att hålla rent
 3. skulle lära sig att sopsortera
 4. skulle kallas experter på avfallshantering och återvinning
 5. skulle läsa gratistidningar
 6. skulle/skulle vilja gå omkring med en latte-mugg i handen
 7. skulle sortera sopor
 8. skulle komma att bli värre
 9. skulle leda till bränder i papperskorgar
 10. antalet bränder i papperskorgar skulle minska

Vi här i Sverige
A Du skriver brev
1, s. 82
-

2. s. 82
 1. överlevde
 2. hade kommit
 3. skrev
 4. skulle oroa sig
 5. lät
 6. var
 7. berättade
 8. hade fått
 9. skulle ljuga
 10. träffat
 11. hade lyckats
 12. uppstod
 13. drack/skulle dricka
 14. missförstod
 15. trodde
 16. kiknade
 17. skulle förlova sig
 18. bjöd



vi   18

Vi och universum
A Inga svenska till Mars
1, s. 84
-

2, s. 84
 1. a) vill
 2. b) kommer det nog
 3. c) är
 4. a) blir
 5. a) får / b) kommer att få
 6. a) kommer att ge sig) / *b) ger sig *b, är ett fast uttryck och därför mer idiomatiskt 
 7. c) är
 8. a) upplever han sig
 9. b) känner han
 10. c) stannar kvar


