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Alla dricker kaffe (s. 64) 
 
1. Vad betyder nedanstående ord? Skriv rätt siffra framför. 
 
__bakverk   1. kafé  
__termos   2. kaffebjudning 
__fik   3. paus då man dricker kaffe 
__kafferep   4. kanna som håller temperaturen 
__fikarast  5. småbröd, tårta 
 
2. Enkel- eller dubbelteckning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

1. avko__ling  p/pp 
2. fi__ländarna  n/nn 
3. pro__enad  m/mm 
4. utfly__ter  k/ck 
5. ku__tur  l/ll 
6. gä__de  l/ll 
7. nybry__t  g/gg 
8. po__ulärt  p/pp 
9. dece__ier  n/nn 
10. överdi__ensionerade m/mm 

 
3. Fyll i det ord som saknas. Välj bland orden i rutan. 
 
 
grädde, kaffekonsumtion, hemtrevliga, övergående, framför, jamar, utflykter, schemalagda, 
decennier, hovet 
 
 

1. Det finns två katter i Stockholm som inte __________. 
2. Den__________ miljön gör det ändå värt priset. 
3. På många jobb är fikarasterna _________________. 
4. Skandinavien har världens absolut högsta _________________. 
5. Men kaffe i termos är inte enbart till för _____________.     
6. Från _________ spreds kaffedrickandet till adeln.        
7. Som drog var den av folkhälsoskäl att föredra __________ spriten.    
8. För inte länge sedan var det vanligt att hälla lite kall __________ i kaffet.       
9. Att dricka kaffe som i Frankrike och Italien har varit populärt i flera _____________.    
10. Kanske är det en ______________ fluga.           
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Svartvinbärssaft (s. 68) 
 
1. Ringa in alla adjektiv i meningarna nedan. 
 

1. Mamma kokade svartvinbärssaft i den stora syltgrytan i augusti varje år. 
2. Hon fyllde den med nyplockade vinbär. 
3. Sedan ställde hon grytan på spisplattan, på ganska svag värme, och lät 

bären långsamt koka upp. 
4. Sedan tog hon grytan av spisen och hällde det heta bärmoset i en silduk 

som hon hade bundit fast över en rostfri hink. 
5. Hon slängde den kletiga bärmassan på komposten. 
6. Saften hällde hon tillbaka i den urdiskade syltgrytan som hon satte tillbaka 

på spisen. 
7. Sedan hällde hon upp den mörkt blålila saften i glasflaskor som hon hade 

värmt i ugnen. 
8. Enbärsdricka är en riktigt gammal traditionell svensk måltidsdryck. 
9. Jag var uppfödd på goda hemgjorda drycker. 
10.Det var väldigt exotiskt i jämförelse med mammas hemkokta saft och 

hembakade bullar.  
 
2. Skriv dessa substantiv i singular/plural. 
 
     Singular   Plural  
 

1. gryta   ______________ 
2. hallon  ______________ 
3. enbär  ______________ 
4. ______________  glasflaskor 
5. ______________ korkar 
6. julbord  ______________ 
7. ______________  ugnar 
8. kök   ______________ 
9. ______________ drycker 
10.frukt   ______________ 

 
3. O eller å? 
 

1. dr_ppa 
2. r_sa 
3. m_nader 
4. alkoh_lstyrkan 
5. först_s 
6. k_lsyra 
7. komp_sten 
8. r_stfri 
9. ex_tiskt 
10.b_tten 
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Systembolaget (s. 70) 
 
1. Skriv in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
tillhör, alkoholskatt, begränsat, dricker, över, vinstintressen, innerstad, isär, 
förklara, kö 
 
 

1. Det finns _____________ 400 systembolagsbutiker i Sverige. 
2. I Stockholms _____________ finns det mer än 20 butiker. 
3. Dels det lite gammaldags där vi står i _____________, numera med 

nummerlapp, och handlar våra flaskor och burkar över disk. 
4. Den är inte helt lätt att _____________. 
5. Sverige har en hög _____________ om man jämför med övriga Europa.  
6. Det finns inga privata _____________ i försäljningen. 
7. Små butiker har ett mer _____________ sortiment. 
8. Bland svenskar går meningarna _____________ när det gäller 

Systembolaget.  
9. De betalar gärna skatt på den alkohol de _____________. 
10.Själv _____________ jag Systembolagets vänner. 

 
2. Vad betyder nedanstående ord? Skriv rätt siffra framför. 
 
_koncept  1. affärer 
_logga   2. bärande idé, grundtanke 
_butiker    3. uppsättning varor 
_sortiment   4. grafisk symbol  
_monopol   5. ensamrätt 
 
3. Komparera följande adjektiv. 
 

1. ______________ mindre ______________ 
2. ______________ större ______________ 
3. hög ______________ ______________ 
4. ______________ ______________dyraste 
5. bra ______________ ______________ 
6. kunnig ______________ ______________ 
7. förträfflig ______________ ______________ 
8. ______________ billigare ______________ 
9. ______________ finare ______________ 
10.utslagna ______________ ______________ 
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Full, dragen, packad (s. 73) 
 
1. Ringa in de ord som är drycker. 
 
sprit, nubbe, ölsinne, brännvin, grogg, lingondricka, 
vinkällare, alkoholkultur, glögg, vardagsdrickande 
 
2. Fyll i tempusformerna för följande verb. 
 
    Infinitiv  Presens  Preteritum  Supinum
  
1. ________  ________   firade   ________ 
2. ________ fortsätter   ________   ________ 
3. säga   ________   ________   ________ 
4. ________  ________   söp   ________ 
5. ________  ________   drack   ________ 
6. öppna   ________   ________   ________ 
7. ________  tar   ________   ________ 
8. ________  ________   ________   kryddat 
9. ________ vet   ________   ________ 
10.________  ________   konsumerade  ________ 
 
3. Skriv så många rimord du kan till följande ord. 
 

1. jul   _____________________________________________________ 
2. mat   _____________________________________________________ 
3. dricka _____________________________________________________ 
4. vin   _____________________________________________________ 
5. gott   _____________________________________________________ 
6. låda   _____________________________________________________ 
7. skäl   _____________________________________________________ 
8. tappar_____________________________________________________ 
9. glas   _____________________________________________________ 
10.kring   _____________________________________________________ 
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Facit - Drickbart 
 
Alla dricker kaffe 
 
1. 
5 bakverk 
4 termos 
1 kafé 
2 kaffebjudning 
3 fikarast 
 
2. 

1. avkoppling 
2. finländarna 
3. promenad 
4. utflykter 
5. kultur 
6. gällde 
7. nybryggt 
8. populärt 
9. decennier 
10. överdimensionerade 

 
3. 

1. jamar 
2. hemtrevliga 
3. schemalagda 
4. kaffekonsumtion 
5. utflykter 
6. hovet 
7. framför 
8. grädde 
9. decennier 
10. övergående 

 
Svartvinbärssaft 
 
1. 

1. stora 
2. nyplockade 
3. svag 
4. heta, rostfri 
5. kletiga 
6. urdiskade 
7. blålila 
8. gammal, traditionell, svensk 
9. goda, hemgjorda 
10. hemkokta, hembakade 

 
2. 

1. grytor 
2. hallon 
3. enbär 
4. glasflaska 
5. kork 
6. julbord 
7. ugn 
8. kök 
9. dryck 
10. frukter 
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3. 
1. droppa 
2. rosa 
3. månader 
4. alkholstyrkan 
5. förstås 
6. kolsyra 
7. komposten 
8. rostfri 
9. exotiskt 
10. botten 

 
Systembolaget 
 
1. 

1. över 
2. innerstad 
3. kö 
4. förklara 
5. alkoholskatt 
6. vinstintressen 
7. begränsat 
8. isär 
9. dricker 
10. tillhör 

 
2. 
2 koncept 
4 logga 
1 butiker 
3 sortiment 
5 ensamrätt 
 
3. 

1. liten, mindre, minst 
2. stor, större, störst 
3. hög, högre, högst 
4. dyr, dyrare, dyrast 
5. bra, bättre, bäst 
6. kunnig, mer kunnig, mest kunnig 
7. förträfflig, mer förträfflig, mest förträfflig 
8. billig, billigare, billgast 
9. fin, finare, finast 
10. utslagna, mer utslagna, mest utslagna 

 
Full, dragen, packad 
 
1. 
sprit, nubbe, brännvin, grogg, lingondricka, glögg 
 
2. 

1. fira, firar, firade, firat 
2. fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt 
3. säga, säger, sade, sagt 
4. supa, super, söp, supit 
5. dricka, dricker, drack, druckit 
6. öppna, öppnar, öppnade, öppnat 
7. ta, tar, tog, tagit 
8. krydda, kryddar, kryddade, kryddat 
9. veta, vet, visste, vetat 
10. konsumera, konsumerar, konsumerade, konsumerat 
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3. Förslag till svar: 
 

1. jul – ful, gul, hjul, skjul 
2. mat – fat, hat, lat, prat 
3. dricka – bricka, kicka, nicka, slicka, skicka, ticka, vicka 
4. vin – bin, fin, lin, min, ogin, pin, svin   
5. gott – blott, blått, brott, fått, grått, gått, karott, mått, nått, rått, slott, sått, vått 
6. låda – båda, råda, skåda, våda 
7. skäl – befäl, gräl, häl, ihjäl, själ, säl, träl 
8. tappar – lappar, mappar, nappar, rappar 
9. glas – bas, fas, fras, has, gas, kras, mas, ras, schas, tas 
10. kring – ring, ting 

 
 
 
 


