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Ta tåget (s. 102) 
 
1. Fyll i tempusformerna för följande verb. 
 
Infinitiv   Presens  Preteritum  Supinum 
 
1. njuta  ________   ________   _______ 
2. ________  ________   blängde  _______ 
3. ________  byter    ________   _______ 
4. känna  ________   ________   _______ 
5. ________  ________   ________   sovit 
6. ________  ________   låg    _______ 
7. ________  fortsätter  ________   _______ 
8. sälja   ________   ________   _______ 
9. ________  ________   begrep    _______ 
10.________  ________   ________   skvallrat 
 
2. Skriv rätt siffra i högra spalten, så att ett sammansatt ord bildas. 
 
1. bagage   __timme     
2. tonårs   __telefon  
3. arbets   __fat 
4. mobil   __kamrater 
5. medel   __vagn  
6. restaurang   __killar 
7. hand    __priser 
8. halv    __salar  
9. biljett   __hylla 
10. vänt   __ålders 
 
3. Hur stavas ng-ljudet? 
 

1. blä__er 
2. föreläsni__ 
3. smi__kspegel 
4. ri__a 
5. gå__ 
6. si__nal 
7. stä__s 
8. hu__rig 
9. serveri__ 
10. restaura__va__n 
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Bilar är hårda (s. 105) 
 
1. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. ki__ometer   l/ll 
2. motorvä__ar   g/gg 
3. by__t    g/gg 
4. allmä__a   n/nn 
5. bilbä__te   l/ll 
6. a__tid    l/ll 
7. pro__ille    m/mm 
8. a__kohol   l/ll 
9. dire__t    k/ck 
10.a__gument   r/rr 
 

2. Ringa in alla adjektiv i meningarna nedan. 
 

1. Ungefär hälften är öppen för allmän trafik. 
2. På vanliga landsvägar är maxhastigheten 70 eller 90 kilometer i timmen. 
3. Annars är vi rattonyktra och kan få böter eller fängelse. 
4. Det är väldigt lite alkohol vi kan dricka och ändå klara oss under gränsen 

på 0,2 promille. 
5. Där jag är uppväxt är det en mil till närmaste busshållplats. 
6. Men det tog nästan 20 år innan jag köpte en egen bil. 
7. De innehåller många ämnen som är farliga att andas in. 
8. Bilar tar dessutom stor plats. 
9. Och flera tusen får allvarliga skador och blir handikappade för livet. 
10. Vägarna är fulla av bilister som är lika ofullkomliga som jag. 
 

3. E eller ä? 
 

1. r__sten 
2. v__steuropéer 
3. bilb__ltet 
4. gr__nsen 
5. str__ssad 
6. l__dsen 
7. tr__nger 
8. s__msta 
9. eg__ntligen 
10.m__st 
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Tunnelbanan (s. 108) 
 
1. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Varje morgon åker jag tunnelbana ________ jobbet. 
2. Egentligen tar det 45 minuter ________ det att jag går hemifrån 

________ det att jag kliver in på jobbet. 
3. Jag tar nämligen först bilen ________ en så kallad infartsparkering. 
4. Parkeringen ligger precis ________ tunnelbanestationen. 
5. Jag är inte ensam ________ jorden. 
6. Efter första världskriget hade trängseln ________ gatorna ________ 

Stockholm blivit omöjlig. 
7. Den första tunneln gick ________ Slussen och Skanstull. 
8. I tidningarna har vi kunnat läsa arga insändare ________ resenärer som 

tvingas stå ute och frysa ________ perrongerna. 
9. De flesta av gröna linjens stationer ligger nämligen ________ mark. 
10.Över huvud taget går den största delen av gröna linjens räls inte 

________ tunnlar. 
 

2. Bilda verb av nedanstående substantiv. 
 
Substantiv    Verb 
 
1. parkering   ________________ 
2. fortsättning   ________________ 
3. resa    ________________ 
4. trängsel   ________________ 
5. inspiration   ________________ 
6. tanke   ________________ 
7. reaktion   ________________ 
8. väntan   ________________ 
9. beslut   ________________ 
10. vana   ________________ 
 
3. O eller å?   E eller ä? 
 
1. perr__ngerna  1. tr__ngsel 
2. __van (över)  2. v__ldigt 
3. bet__ngpelare  3. l__ngs 
4. k__rsar   4. dir__kt 
5. först__s   5. res__närer 
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Familjebussen i förorten (s. 111) 
 
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
typisk, aktiviteter, skjutsar, ond, bekvämt, missvisande, ordinära, stillasittande, 
företeelse, kombibilarna 
 
 
 

1. Det är kö för att alla föräldrar _____________ sina barn till skolan. 
2. Skolan är en förortsskola i en _____________ medelklassförort i 

Stockholm. 
3. Vanligast är _____________. 
4. Namnet familjebuss är egentligen lite _____________. 
5. Till alla dessa _____________ åker barnen med sina kompisar och i 

familjebussen får alla rum. 
6. Även om det stora flertalet familjer har en eller högst två _____________ 

bilar. 
7. Familjebussen är en del av en ny _____________ som består i att vi allt 

oftare skjutsar barnen. 
8. Det är mysigt, men det tar tid, och det är rätt_____________ att ta bilen. 
9. Det blir en _____________ cirkel. 
10.De blir _____________ och föräldrarna försöker hitta på aktiviteter som 

gör att barnen rör på sig. 
 
2. Hur stavas sj-ljudet?  S eller c? 
 

1. __utsar    1. __irkel 
2. __u    2. de__ennium 
3. ishockeymat__   3. inten__iv 
4. __äl (anledning)   4. typi__k 
5. __älv    5. __ykla 

 
3. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. ki__ometer  l/ll 
2. ga__la   m/mm 
3. cy__la   k/ck 
4. si__ningen  m/mm 
5. dece__ium  n/nn 
6. po__ulärt  p/pp 
7. isho__eymatchen k/ck 
8. ko__unalt  m/mm 
9. hushå__   l/ll 
10. de__utom  s/ss 
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Cykla (s. 115) 
 
1. Är det kursiverade ordet adjektiv eller adverb? Markera med x. 
 
       Adjektiv Adverb 
 
1. När man cyklar är man miljövänlig.   _______ _______ 
   
2. En solig morgon i maj eller augusti kan   _______ _______ 
    det vara trångt.     _______ _______ 
 
3. Osmorda kedjor rasslar och flåsiga    _______ _______ 
    cyklister andas tungt i uppförsbackarna.   _______ _______ 
 
4. Allt fler människor anser att det är ett bra,  _______ _______ 
    billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram på.  _______ _______ 
 
5. Folk cyklar även på landet, men framför  
    allt cyklar de i större och medelstora städer. _______ _______ 
 
6. Det finns nog lika många svar på det som  _______ _______  
    det finns cyklister, men här är några av  
    de vanligaste:     _______  _______ 
 
7. När man cyklar slipper man sitta i bilkö  
    eller stå och vänta på nästa buss.   _______ _______ 
 
8. Många människor dör och skadas allvarligt  _______ _______ 
    i trafiken varje år. 
 
9. Ju mörkare och kallare vintern blir…  _______ _______ 
 
10. När man cyklar tänker man så bra.  _______ _______ 
 
 
2. Skriv motsatsord till följande ord. 
  

1. nerförsbacke  ______________    
2. billigt    ______________  
3. miljövänligt  ______________  
4. lätt   ______________ 
5. vinterdäck  ______________ 
6. modernt   ______________ 
7. allvarligt   ______________ 
8. hemma   ______________ 
9. många   ______________ 
10. ibland    ______________  
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3. Skriv så många rimord du kan till följande ord. 
 

1. skola _________________________________         
2. städer _________________________________ 
3. lag _________________________________ 
4. flera _________________________________ 
5. långa _________________________________ 
6. trängs _________________________________ 
7. motion _________________________________ 
8. bil _________________________________ 
9. tänker _________________________________ 
10.nära _________________________________ 
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Facit – På väg 
 
Ta tåget 
 
1. 

1. njuta, njuter, njöt, njutit 
2. blänga, blänger, blängde, blängt 
3. byta, byter, bytte, bytit 
4. känna, känner, kände, känt 
5. sova, sover, sov, sovit 
6. ligga, ligger, låg, legat 
7. fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt 
8. sälja, säljer, sålde, sålt 
9. begripa, begriper, begrep, begripit 
10. skvallra, skvallrar, skvallrade, skvallrat 

2. 
 
8 
4 
7 
3 
6 
2 
9 
10 
1 
5 
 
3. 

1. blänger 
2. föreläsning 
3. sminkspegel 
4. ringa 
5. gång 
6. signal 
7. stängs 
8. hungrig 
9. servering 
10. restaurangvagn 

 
Bilar är hårda 
 
1. 

1. kilometer 
2. motorvägar 
3. byggt 
4. allmänna 
5. bilbälte 
6. alltid 
7. promille 
8. alkohol 
9. direkt 
10. argument 

2. 
1. allmän 
2. vanliga 
3. rattonyktra 
4. lite 
5. närmaste 
6. egen 
7. många, farliga 
8. stor 
9. allvarliga 
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10. fulla, ofullkomliga 
3. 

1. resten 
2. västeuropéer 
3. bilbältet 
4. gränsen 
5. stressad 
6. ledsen 
7. tränger 
8. sämsta 
9. egentligen 
10. mest 

 
Tunnelbanan 
 
1. 

1. till 
2. från, till 
3. till 
4. bredvid 
5. under 
6. på, i 
7. mellan 
8. från 
9. ovan 
10. i 

2. 
1. parkera 
2. fortsätta 
3. resa 
4. trängas 
5. inspirera 
6. tänka 
7. reagera 
8. vänta 
9. besluta 
10. vänja 

3. 
1. perrongerna  1. trängsel 
2. ovan   2. väldigt 
3. betongpelare  3. längs 
4. korsar   4. direkt 
5. förstås   5. resenärer 

 
Familjebussen i förorten 
 
1. 

1. skjutsar 
2. typisk 
3. kombibilarna 
4. missvisande 
5. aktiviteter 
6. ordinära 
7. företeelse 
8. bekvämt 
9. ond 
10. stillasittande 

 
2. 

1. skjutsar   1. cirkel 
2. sju   2. decennium 
3. ishockeymatch  3. intensiv 
4. skäl   4. typisk 
5. själv    5. cykla 
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3. 

1. kilometer 
2. gamla 
3. cykla 
4. simningen 
5. decennium 
6. populärt 
7. ishockeymatchen 
8. kommunalt 
9. hushåll 
10. dessutom 

 
Cykla 
 
1. 

1. miljövänlig = adjektiv 
2. solig = adjektiv 
3. flåsiga = adjektiv, tungt = adverb 
4. bra = adverb, miljövänligt = adverb 
5. medelstora = adjektiv 
6. många = adjektiv, vanligaste = adjektiv 
7. nästa = adjektiv 
8. allvarligt= adverb 
9. mörkare = adjektiv 
10. bra = adverb 

2. 
1. uppförsbacke 
2. dyrt 
3. miljöovänligt 
4. svårt 
5. sommardäck 
6. omodernt 
7. oseriöst, lättsamt 
8. borta 
9. få 
10. ofta 
 

3. Förslag till svar: 
 

1. skola – gnola, spola 
2. städer – bräder, läder, tjäder, väder  
3. lag – dag, jag, slag, tag, vag 
4. flera – girera, lera, invadera, mera, vaddera 
5. långa – många, stånga, trånga 
6. trängs – hängs, slängs, svängs 
7. motion – invasion, kondition, option, reaktion, station 
8. bil – fil, mil, sil, smil 
9. tänker – blänker, dränker, skänker, stänker 
10. nära – bära, lära, nära, svära 

 
 
 


