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Gift, partner, sambo, särbo (s. 34) 
 
1. Vilka olika betydelser kan dessa ord ha? Skriv meningar med orden. 
 

1. gift 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

2. kön 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

3. lagar 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

4. handlar 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

5. får 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

6. rätt 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

7. man 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

8. under 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

9. lever 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

10. få 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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2. Hur stavas ng-ljudet i följande ord? 
 

1. pe__ar 
2. lå__ 
3. i__a 
4. släkti__ar 
5. må__a 
6. e__kelt 
7. församli__sprästen 
8. lä__e 
9. välsi__nad 
10.lå__variga 

 
3. Bilda substantiv av nedanstående verb 
 

Verb   Substantiv    
 

1. leva   ett _______________ 
2. ärva   ett _______________ 
3. registrera  en _______________ 
4. adoptera  en _______________ 
5. skydda  ett _______________ 
6. välsigna  en _______________ 
7. äga   en _______________ 
8. vigas   en _______________ 
9. kontrollera  en _______________ 
10.beskriva  en _______________ 
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Ensamstående (s. 37) 
 
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
misslyckad, nuförtiden, varannan, problem, människorna, parallella, beror, 
tillsammans, ensamboende, gifte 
 
 

1. 60 procent av ________ som bor i Stockholm är ensamstående. 
2. Lasse har sina två barn hos sig ________ vecka 
3. De hade varit ________ i nästan 2 år. 
4. Ungefär 90 procent av alla ensamstående i Stockholm är ________. 
5. Ensamstående kvinnor med barn har ofta setts som ett ________ av dem 

som har haft makten i samhället. 
6. Så är det inte ________. 
7. Det är svårt att veta vad det ________ på. 
8. Det finns människor som tycker att man är konstig och ________ om man 

bor ensam. 
9. Jag bodde ensam i många år innan jag ________ mig. 
10.Ibland skulle jag vilja ha två ________ liv. 

 
2. Skriv motsatsord till följande ord. 
 

1. vuxen ___________ 
2. äldsta ___________ 
3. aldrig ___________ 
4. trivs  ___________ 
5. skönt ___________ 
6. lätt  ___________ 
7. vänner ___________ 
8. storstad ___________ 
9. konstig ___________ 
10.roligt  ___________ 

 
3. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. mä__iskorna  n/nn 
2. a__tså  l/ll 
3. de__utom  s/ss 
4. to__åren  n/nn 
5. kri__inella  m/mm 
6. a__drig  l/ll 
7. la__det  n/nn 
8. bioa__onser  n/nn 
9. para_ella  l/ll 
10.fortsä__a  t/tt 
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Nätverksfamiljen (s. 40) 
 
1. E eller ä? 
 

1. nätv_rksfamilj 
2. för_ldrar 
3. r_cker 
4. _ldre 
5. st_ndigt 
6. beh_ndigt 
7. l_ngre 
8. h_lsar 
9. s_llan 
10.v_ltra 

 
2. Skriv dessa substantiv i singular/plural. 
 

Singular   Plural 
 

1. nätverksfamilj  ____________ 
2. ____________  medlemmar 
3. ____________  äktenskap 
4. halvsyster  ____________ 
5. förklaring  ____________ 
6. ____________  föräldrar 
7. dilemma  ____________ 
8. ____________  skyldigheter 
9. tradition     ____________ 
10. hushåll  ____________ 

 
3. Fyll i tempusformen för följande verb. 
 
     Infinitiv     Preteritum Supinum 
 

1. räcka    ____________ ____________  
2. ____________   förklarade  ____________  
3. använda    ____________  ____________  
4. ____________   ____________ uppehållit 
5. ____________   beskrev   ____________  
6. ____________   ____________  hänt 
7. välja    ____________  ____________  
8. gömma    ____________ ____________  
9. ____________   bodde   ____________  
10.____________   ____________  flyttat 
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Pappaledig (s. 43) 
 
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
infördes, egenskaper, tomt, stunden, rätt, egen skull, utan, framför, upp till, 
ansvar 
 

1. En del föredrar ordet hemmapappa ____________ pappaledig. 
2. I Sverige har alla pappor ____________ att vara hemma en tid med sina 

barn. 
3. De får betalt ____________ 80 procent av sin lön under tiden. 
4. Systemet med betald föräldraledighet ____________ 1974. 
5. Man kan ju vara hemma med sitt barn ____________ ekonomiska 

påtrycksmedel. 
6. Det var ____________ på pappor i lekparken när jag kom dit med Simon. 
7. Målet är förstås att papporna ska ta större ____________ för barnen. 
8. Det var mest för min ____________ som jag var hemma. 
9. Jag såg nya ____________ hos mig själv. 
10.Jag njöt av att leva för ____________. 

 
2. Dela upp följande sammansatta ord. 
 

1. pappaledig  ___________ ___________ 
2. pappamånad  ___________ ___________ 
3. hemmapappa  ___________ ___________ 
4. föräldraledighet  ___________ ___________ 
5. föräldraförsäkring ___________ ___________ ___________ 
6. påtrycksmedel  ___________ ___________s___________ 
7. lekparken  ___________ ___________ 
8. jämställda  ___________ ___________ 
9. framför  ___________ ___________ 
10.försäkringskassan ___________ ___________s___________ 

 
3. Välj bland orden i rutan för att hitta rätt betydelse till de kursiverade 
orden. 
 
ännu, vårdar, utvecklingen, utmärkt, betalning, de flesta, fri, lärorikt, avsedda, 
träffas 
 

1. Man är hemma men sällan ledig.      ____________ 
2. Man sköter sina barn.       ____________ 
3. De får ersättning från staten för det.      ____________ 
4. Ett par månader är vikta för mammorna.     ____________ 
5. Fortfarande 2001 fick jag leta efter papporna.     ____________ 
6. En majoritet av papporna som fick barn 2003 har tagit ut mer än tre 

månader.        ____________ 
7. Trenden är tydlig.         ____________ 
8. Eller så möts papporna på andra ställen än i parkerna. ____________ 
9. Det var kul, skönt och nyttigt.      ____________ 
10.Men vi pappor mår som sagt toppen.      ____________ 
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Gammal med omsorg (s. 45) 
 
1. O eller å? 
 

1. Ett annat pr_blem är att hon fått dålig balans. 
2. Hon vill ge någon från hemtjänsten en särskild k_mplimang. 
3. Hon har en s_n. 
4. Man skulle behöva dr_ga henne medvetslös. 
5. Balk_ngen har förmiddagssol och utsikt över vattnet. 
6. När John var yngre hade han eget företag, men han s_lde det. 
7. De praktiska sakerna får hemtjänsten _rdna med. 
8. Enligt John själv är sonen en galen eg_ist 
9. Det är tr_ngt i det lilla omoderna badrummet. 
10.Det är lätt att se henne springa runt med flaskor och kar_tter. 

 
2. Markera med x framför rätt alternativ. 
 
1. Grön starr är en vanlig 

_ögonsjukdom 
_öronsjukdom 

 
2. När man är dement har man problem med 

_känseln 
_minnet 

 
3. Diabetes är en 

_lungsjukdom 
_ämnesomsättningssjukdom 

 
4. Många gamla får hjälp med städning och matlagning av 

_färdtjänsten 
_hemtjänsten 

 
5. Ett hjälpmedel som man kan stödja sig på och gå med kallas 

_rullator 
_rullstol 

 
3. Bilda substantiv av nedanstående verb. 
 
     Verb   Substantiv  
 

1. att operera  en ____________ 
2. att hälsa  en ____________ 
3. att hjälpa   en ____________ 
4. att arbeta  ett ____________ 
5. att glömma  en ____________ 
6. att ordna   en ____________ 
7. att ärva  ett ____________ 
8. att minnas  ett ____________ 
9. att sakna   en ____________ 
10.att beställa  en ____________ 
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Facit - Familjeliv 
 
Gift, partner, sambo, särbo 
 
1. Förslag till svar: 
 

1. Arsenik är ett gift. /Hon har varit gift med sin man i 20 år. 
2. Ställ dig i kön som alla andra! /Vad är det för kön på katten? 
3. I köket står mamma och lagar mat. /Det finns många lagar och förordningar. 
4. Vi åker till köpcentret och handlar. /Vad handlar filmen om? 
5. I hagen betar ett får. /Får jag lov? 
6. Hon hade alla rätt på provet. /Restaurangen serverade en vällagad rätt. 
7. Hustrun höll sin man i handen. /Får man verkligen göra så? 
8. Det är ett under att hon lever! /Nyckeln ligger under trappen. 
9. Fångarna lever på bröd och vatten. /Han hade problem med sin lever. 
10. Det var väldigt få anmälda till festen. /Kan jag få smöret, tack? 

 
2. 

1. pengar 
2. lång 
3. inga 
4. släktingar 
5. många 
6. enkelt 
7. församlingsprästen 
8. länge 
9. välsignad 
10. långvariga 

 
3. 

1. liv 
2. arv 
3. registrering 
4. adoption 
5. skydd 
6. välsignelse 
7. ägodel 
8. vigsel 
9. kontroll 
10. beskrivning 

 
Ensamstående 
 
1. 

1. människorna 
2. varannan 
3. tillsammans 
4. ensamboende 
5. problem 
6. nuförtiden 
7. beror 
8. misslyckad 
9. gifte 
10. parallella 

 
2. 

1. barn 
2. yngsta 
3. alltid 
4. vantrivs 
5. hemskt, fruktansvärt 
6. svårt 
7. ovänner, fiender 
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8. småstad 
9. normal 
10. tråkigt 

 
3. 

1. människorna 
2. alltså 
3. dessutom 
4. tonåren 
5. kriminella 
6. aldrig 
7. landet 
8. bioannonser 
9. parallella 
10. fortsätta 

 
Nätverksfamiljen 
 
1. 

1. nätverksfamilj 
2. föräldrar 
3. räcker 
4. äldre 
5. ständigt 
6. behändigt 
7. längre 
8. hälsar 
9. sällan 
10. vältra 

 
2. 

1. nätverksfamiljer 
2. medlem 
3. äktenskap 
4. halvsystrar 
5. förklaringar 
6. förälder 
7. dilemman 
8. skyldighet 
9. traditioner 
10. hushåll 

3. 
1. räcka, räckte, räckt 
2. förklara, förklarade, förklarat 
3. använda, använde, använt 
4. uppehålla, uppehöll, uppehållit 
5. beskriva, beskrev, beskrivit 
6. hända, hände, hänt 
7. välja, valde, valt 
8. gömma, gömde, gömt 
9. bo, bodde, bott 
10. flytta, flyttade, flyttat 

 
Pappaledig 
 
1. 

1. framför 
2. rätt 
3. upp till 
4. infördes 
5. utan 
6. tomt 
7. ansvar 
8. egen skull 
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9. egenskaper 
10. stunden 

 
2. 

1. pappa ledig 
2. pappa månad 
3. hemma pappa 
4. föräldra ledighet 
5. föräldra för säkring 
6. på tryck s medel 
7. lek parken 
8. jäm ställda 
9. fram för 
10. för säkring s kassan 

 
3. 

1. fri 
2. vårdar 
3. betalning 
4. avsedda 
5. ännu 
6. de flesta 
7. utvecklingen 
8. träffas 
9. lärorikt 
10. utmärkt 

 
Gammal med omsorg 
 
1. 

1. problem 
2. komplimang 
3. son 
4. droga 
5. balkongen 
6. sålde 
7. ordna 
8. egoist 
9. trångt 
10. karotter 

 
2. 

1. ögonsjukdom 
2. minnet 
3. ämnesomsättningssjukdom 
4. hemtjänsten 
5. rullator 
 

3. 
1. operation 
2. hälsning  
3. hjälp 
4. arbete 
5. glömska 
6. ordning 
7. arv 
8. minne 
9. saknad 
10. beställning 
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