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Hyresgäst (s. 19) 
 
1. Dela upp följande sammansatta ord. 
 

1. normaltrean __________ __________ 
2. kvadratmeter __________ __________  
3. vardagsrum __________ __________s__________ 
4. tvättstugan __________ __________ 
5. torkskåp __________ __________ 
6. banklån __________ __________ 
7. bostadsområden __________ __________s__________ 
8. privatperson __________ __________ 
9. trapphuset __________ __________ 
10. köksskåpen __________s__________ 

 
2. Sortera in följande ord under rätt kategori. 
 
tvättmaskin, tvättstuga, arbetsrum, torkskåp, vardagsrum, mangel,  
kylskåp, värmepanna, balkong, källare, golvmattor, vind 
 
Utrymmen   Interiör 
____________  ____________ 
____________  ____________ 
____________  ____________ 
____________    ____________ 
____________  ____________ 
____________   ____________ 
 
3. Skriv dessa substantiv i singular/plural. 
 

Singular  Plural 
 

1. rum  ____________ 
2. lägenhet  ____________ 
3. ___________   kök 
4. bostadsbolag  ____________ 
5. ____________ hus 
6. hyresvärd  ____________ 
7. ____________ hyror 
8. kylskåp  ____________ 
9. ____________ tapeter 
10. ____________ golvmattor 

 
 
 
 
 
 
 



Uppgifter till 46 texter om Sverige © 2005 Bonnier Utbildning AB, Kopiering tillåten 
 

Köpa lägenhet (s. 22) 
 
1. E eller ä? Fyll i rätt bokstav. 
 

1. bostadsr_tt 
2. l_genhet 
3. _konomi 
4. medl_mmar 
5. t_cka 
6. r_parationer 
7. s_lja 
8. r_nta 
9. b_slut 
10.r_novera 

 
2. Sätt in rätt ord i meningarna (böj dem om det behövs).  
    Välj bland orden i rutan.  
 
 
ränta, renoveras, kvadratmeter, kontrakt, årsavgift, mäklare,  
föreningsstämma, bostadsrättsförening, styrelse, öppen budgivning 
 
 

 
1. Den som äger en lägenhet är med i en ___________________. 
2. Ytan i en bostad anges i ___________________. 
3. ___________________ ska täcka gemensamma utgifter i föreningen. 
4. När man tar ett lån måste man betala __________ och amortering. 
5. Besluten som föreningen fattar tas i den årliga ___________________. 
6. __________ sköter det löpande arbetet i föreningen. 
7. Med ___________________ menas att alla som vill köpa får veta hur 

mycket de andra är beredda att betala. 
8. Den person som förmedlar lägenhetsaffären kallas för ____________. 
9. Om lägenheten är mycket sliten behöver den ____________. 
10.När man köpt en lägenhet skriver man ett ____________. 
 

3.  Komparera följande adjektiv. 
 

1. liten _______________ _______________ 
2. låg _______________ _______________ 
3. trång _______________ _______________ 
4. hög _______________ _______________ 
5. goda _______________ _______________ 
6. underbar _______________ _______________ 
7. ljus _______________ _______________ 
8. välskött _______________ _______________ 
9. snabb _______________ _______________ 
10.opartisk _______________ _______________ 
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Vi i villa (s. 25) 
 
1. Skriv motsatsord till följande ord. 
 

1. dyrt  ____________ 
2. fördelarna ____________ 
3. olåst  ____________ 
4. inne  ____________ 
5. färre  ____________ 
6. öppna ____________ 
7. ytterväggar ____________ 
8. rymliga ____________ 
9. ofta  ____________ 
10.fint  ____________ 
 

2. Skriv dessa substantiv i singular/plural. 
 

Singular  Plural 
 

11.trädgård  ____________ 
12.fruktträd  ____________ 
13.___________  bärbuskar 
14.sjuksköterska ____________ 
15.____________ rabatter 
16.gymnasielärare ____________ 
17.____________ villor 
18.glesbygd  ____________ 
19.pingisbord    ____________  
20.____________ typhus 

 
3. Skriv så många rimord du kan till följande ord. 

 
1. villa  ______________________________________ 
2. massa ______________________________________ 
3. skäl  ______________________________________ 
4. springa ______________________________________ 
5. boll  ______________________________________ 
6. lätt  ______________________________________ 
7. räcker ______________________________________ 
8. skatten ______________________________________ 
9. knutar ______________________________________ 
10.samma ______________________________________ 
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Kollektivhus (s. 28) 
 
1. Välj bland orden i rutan för att hitta rätt betydelse till nedanstående 
ord. 
 
 
samhörighet, idrotta, rum där man äter, jobba, bo, fritidsintressen, hälsar, 
anställda i ett hushåll, temporära, nutida 
 
 
 

1. leva  ______________   
2. matsal ______________  
3. tjänstefolk  ______________  
4. arbeta  ______________ 
5. gemenskap  ______________  
6. hejar  ______________ 
7. moderna ______________ 
8. hobbyer ______________  
9. tillfälliga ______________  
10.gympa ______________  
 

2. Fyll i tempusformerna för följande verb. 
 
Infinitiv  Presens  Preteritum  Supinum 
 
1. leva  ________   ________   _______ 
2. trivas  ________   ________   _______ 
3. ligga  ________   ________   _______ 
4. bo  ________   ________   _______ 
5. finnas  ________   ________   _______ 
6. dö  ________   ________   _______ 
7. bygga  ________   ________   _______ 
8. lägga  ________   ________   _______ 
9. bestå  ________   ________   _______ 
10. sova  ________   ________   _______ 
 
3. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Människor som bor ________ lägenhet lever ofta skilda ________ 
varandra. 

2. De hejar när de möts ________ trappen. 
3. Strax ________ taklampan. 
4. De flesta som flyttade in var moderna och radikala människor ________ 

medelklassen. 
5. Arkitekten som ritade huset bodde själv där ________några år. 
6. Anställd personal serverade middag ________ hyresgästerna. 
7. Både mannen och kvinnan skulle kunna arbeta ________ hemmet. 
8. Ett daghem fanns också ________ huset. 
9. Ytterligare ett 10-tal kollektivhus byggdes fram ________ 1950-talet. 
10. De turas om att laga maten ________ den gemensamma middagen. 
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Fritidshus (s. 30) 
 
1. Fyll i rätt partikel i följande meningar. 
 

1. Jag parkerar och går ____ bilen. 
2. Jag lyfter ____mina väskor och går ____ till huset. 
3. Jag kliver ____ för trappan och tar ____ nyckeln. 
4. Jag ställer____mig väskorna i rummet. 
5. Sedan slår jag ____ elen. 
6. Jag tar ____mig skor och strumpor. 
7. Jag tar ____ en hink och bär ____ den. 
8. Jag går genast ____ igen. 
9. Annars ser det bra ____. 
10.Sedan tar jag ____ mig gummistövlarna. 

 
2. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. Det är a__deles tyst.    l/ll 
2. Jag hör fåglarna som kvi__rar.   t/tt 
3. Nere på grusvä__en  hör jag en bil köra förbi.  g/gg 
4. Jag kliver uppför trappan och tar fram ny__eln.  k/ck 
5. Skärgården var särski__t po__ulär.   l/ll, p/pp 
6. 1938 fick vi två veckors lagstadgad se__ester.  m/mm 
7. Standarden kan variera från to__modernt till brunn på gården. p/pp 
8. Ett fritidshus kan vara  by__t för ändamålet.  g/gg 
9. I ga__la fritidsområden …    m/mm 
10. Människor gräver ordentliga avlo__.   p/pp 

   
 
3. Dela upp följande sammansatta ord. 
 

1. ölflaskor    __________ __________ 
2. bildörren    __________ __________ 
3. samhällsklasserna __________ __________s__________ 
4. fritidshus   __________ __________s__________ 
5. toppmodernt   __________ __________ 
6. åretruntbostad     __________ __________ __________ 
7. bondgård             __________ __________ 
8. kylskåpet        __________ __________ 
9. varmvatten   __________ __________ 
10.gummistövlarna   __________ __________ 
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Facit - Här bor vi 
 
Hyresgäst 
 
1. 

1. normal trean 
2. kvadrat meter 
3. var dag s rum 
4. tvätt stugan 
5. tork skåp 
6. bank lån 
7. bostad s områden 
8. privat person 
9. trapp huset 
10. kök s skåpen 

 
2. 
Utrymmen: tvättstuga, arbetsrum, vardagsrum, balkong, källare, vind 
Interiör: tvättmaskin, torkskåp, mangel, kylskåp, värmepanna, golvmattor 
 
3. 

1. rum 
2. lägenheter 
3. kök 
4. bostadsbolag 
5. hus 
6. hyresvärdar 
7. hyra 
8. kylskåp 
9. tapet 
10. golvmatta 

 
Köpa lägenhet 
 
1. 

1. bostadsrätt 
2. lägenhet 
3. ekonomi 
4. medlemmar 
5. täcka 
6. reparationer 
7. sälja 
8. ränta 
9. beslut 
10. renovera 

 
2. 

1. bostadsrättsförening 
2. kvadratmeter 
3. årsavgiften 
4. ränta 
5. föreningsstämman 
6. styrelsen 
7. öppen budgivning 
8. mäklare 
9. renoveras 
10. kontrakt 

 
3. 

1. liten, mindre, minst 
2. låg, lägre, lägst 
3. trång, trängre, trängst 
4. hög, högre, högst 
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5. goda, godare, godast 
6. underbar, mer underbar, mest underbar 
7. ljus, ljusare, ljusast 
8. välskött, mer välskött, mest välskött 
9. snabb, snabbare, snabbast 
10. opartisk, mer opartisk, mest opartisk 

 
Vi i villa 
 
1. 

1. billigt 
2. nackdelarna 
3. låst 
4. ute 
5. fler 
6. stängda 
7. innerväggar 
8. trånga 
9. sällan 
10. fult 

 
2. 

1. trädgårdar 
2. fruktträd 
3. bärbuske 
4. sjuksköterskor 
5. rabatt 
6. gymnasielärare 
7. villa 
8. glesbygder 
9. pingisbord 
10. typhus 

 
3. Förslag till svar: 
 

1. villa – drilla, grilla, trilla,  
2. massa – gassa, lassa, tassa, vassa 
3. skäl – befäl, gräl, häl, ihjäl, själ, säl, väl,  
4. springa – bringa, inga, ringa, tinga 
5. boll – koll, moll, noll, parasoll, roll, troll 
6. lätt – bett, gett, rätt, sätt, tätt, vett  
7. räcker – läcker, täcker, väcker 
8. skatten – hatten, natten, ratten, vatten 
9. knutar – lutar, mutar, slutar, tutar 
10. samma – damma, kamma, mamma, ramma 

 
Kollektivhus 
 
1. 

1. bo 
2. rum där man äter 
3. anställda i ett hushåll 
4. jobba 
5. samhörighet 
6. hälsar 
7. nutida 
8. fritidsintressen 
9. temporära 
10. idrotta 
 

2. 
1. lever, levde, levt 
2. trivs, trivdes, trivts 
3. ligger, låg, legat 
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4. bor, bodde, bott 
5. finns, fanns, funnits 
6. dör, dog, dött 
7. bygger, byggde, byggt 
8. lägger, lade, lagt 
9. består, bestod, bestått 
10. sover, sov, sovit 

 
3.  

1. i, från  
2. i 
3. ovanför 
4. från 
5. under 
6. till 
7. utanför 
8. i 
9. till 
10. till 
 

Fritidshus 
 
1. 

1. ur 
2. upp, fram 
3. upp, fram 
4. ifrån 
5. på 
6. av 
7. upp, in 
8. ut 
9. ut 
10. på 
 

2. 
1. alldeles 
2. kvittrar 
3. grusvägen 
4. nyckeln 
5. särskilt, populär 
6. semester 
7. toppmodernt 
8. byggt 
9. gamla 
10. avlopp 

 
3. 

1. öl flaskor 
2. bil dörren 
3. sam häll s klasserna 
4. fri tid s hus 
5. topp modernt 
6. året runt bostad 
7. bond gård 
8. kyl skåpet 
9. varm vatten 
10. gummi stövlarna 

 
 
 
 
 


