
KLASSRUMMET (s. 6-21)

1.
 

3. 
A E I O U Y Å Ä Ö

4.
bok  penna
dator  pärm
elev  stol
klocka  tavla
karta  väska
lampa  bord
linjal  fönster
lärare  golv
mobil  papper

5.
skriver  läser
tittar  sitter
lyssnar  frågar
suddar  pratar

6.

7.  
– Vad heter det på svenska? 
– väska, dator, nyckel, mobil 
– Kan jag få en penna?
– suddgummi, linjal, papper, 
skrivbok, pärm

8. 
Adam sitter i soffan och pratar i 
mobilen.
Anna står på stolen och skriver i 
en skrivbok.
Jim sitter i fönstret och räknar i en 
mattebok.
Josef sitter på bordet och lyssnar 
på musik.
Jasmina sitter på golvet och läser 
i en bok.

9. 
3  2  1  6  7  4  5

10. 
VÄSKA
PENNA
KLOCKA
FÖNSTER 
PAPPERSKORG
NYCKEL
DATOR

LEXIKON 

BOK
MP3-SPELARE
KARTA
PENNVÄSSARE
SKRIVBOK
DÖRR
SUDDGUMMI
PÄRM
MOBIL
PAPPER
TAVLA

11.a) 
skrivboken läraren
bordet lexikonet
dörren mobilen
eleven pennan
golvet pärmen
kartan stolen
lampan taket
linjalen väskan

b) 
låser dörren
skriver/ritar
suddar
sparkar/spelar/kastar
pratar/sms:ar

12.a) 
under stolen, på golvet
på bordet
i/på pärmen
under bordet/på golvet
på bordet
under bordet/på golvet
b) 
Var ligger mobilen?
Var ligger pennan?
Var ligger linjalen?
Var står papperskorgen?

13. a)
Förslag till svar:
1. Nej, det gör det inte./Nej, det 
 finns tre elever.
2. Ja, det gör det.
3. Nej, det finns det inte./ Nej, det  
 gör det inte.
4. Nej, han har en penna i   
 handen./Nej, det har han inte.
5. Nej, flickan ha en ryggsäck./ 
 Nej, det har han inte.
6. Nej, den är fem över tio./Nej,  
 det är den inte.
7. Nej, hon pekar på kartan./Nej,  
 det gör hon inte.
8. Ja, det gör han.
9. Nej, den står vid bokhyllan./ 
 Nej, det gör den inte.
10. Ja, det gör de./Nej, på pappret.
11. Nej, på bokhyllan./Nej det gör  
   den inte.
12. Nej, den ligger i soffan./Nej,  
   det gör den inte.

14. 
…or
pennor
klockor
lampor
väskor

FACIT till Upptäck orden – övningsbok

…ar
pärmar
dörrar
stolar



…er 
linjaler
datorer
mobiler
elever

…-
papper
fönster
bord
lärare

15. 
Vem
Vem
Var
Var
Vad
Vad
Vem
Var
Var
Vad
Vem
Var

16. 
frågar  pratar
svarar  sitter
läser  står
skriver  suddar
räknar  lyssnar
talar  ligger

17. 
Adam satt i soffan och pratade i 
mobilen.
Anna stod på stolen och skrev i en 
skrivbok.
Jim satt i fönstret och räknade i en 
mattebok.
Josef satt på bordet och lyssnade 
på musik.
Jasmina satt på golvet och läste i 
en bok.
Miriam låg i soffan och tittade på 
tv.

19.a) 
B

DYGNET (s. 22-39)

1. 

3. 
frukost  går
lunch  springer
middag hoppar
bussen  väntar
basket  duschar 
musik  träffar
läxor  ritar
kompisar lyssnar
dricker  fikar
äter  sover
åker  spelar

4. 
äter  tvättar
dricker  spelar
väntar  lyssnar
åker  träffar
gör  ser

5.  

6.  

7. 
kvart över sju 7.15 19.15
tio i åtta 7.50 19.50
tio över fem 5.10 17.10
fem över tre 3.05 15.05
halv nio 8.30 20.30
fem i tolv 11.55 23.55
kvart i elva 10.45 22.45
tjugo i fyra 3.40 15.40
tio över sju 7.10 19.10

8. 
Han spelar basket klockan två./
Klockan två spelar han basket.

Han äter frukost klockan sju./
Klockan sju äter han frukost.

Jag ser på teve klockan åtta./
Klockan åtta ser jag på teve. 

Hon kommer till skolan idag./Idag 
kommer hon till skolan.

Han lägger sig klockan tio./
Klockan tio lägger han sig.

Hon går hem klockan tre./Klockan 
tre går hon hem.

Hon äter lunch halv tolv./Halv 
tolv äter hon lunch.

De fikar kvart över tre./Kvart över 
tre fikar de.

…n
suddgummin



Hon åker till skolan nu./Nu åker 
hon till skolan.

Han går upp halv tio./Halv tio går 
han upp.

Han sover på natten./På natten 
sover han.

De äter middag på kvällen./På 
kvällen äter de middag.

Hon dricker te halv sju./Halv sju 
dricker hon te.

10. 
1. Klockan sju.
2. Klockan sex.
3. Kvart i elva.
4. Tjugo över fyra.
5. Kvart i åtta.
6. Kvart i fyra.
7. Halv elva.
8. Klockan sju.
9. Kvart över fem.
10. Fem över nio.
11. Hon äter lunch.
12. Hon ritar.
13. Hon räknar.
14. De duschar/Hon tvättar sig.
15. Hon kommer till skolan.
16. Hon går hem/lyssnar på   
 musik.
17. Hon träffar kompisar/fikar.
18. Hon dricker te./Hon äter   
 frukost.
19. De äter middag.
20. Hon sover.

11.  
2.00  16.00
10.00  18.00
7.00  17.00

13. 
1. GÅR
2. ÅKER
3. ÄTER

4. TRÄFFAR
5. DRICKER
6. LYSSNAR
7. LÄGGER
8. SER

9. FIKAR
10. SOVER
11. SPELAR
12. HOPPAR
13. RÄKNAR

14.
Förslag till svar:
1. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 åker buss.
2. Ja, det gör hon.
3. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 åker buss.
4. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 spelar basket.
5. Ja, det gör hon.
6. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 sover på natten.
7. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 äter 11.20.
8. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 äter med sin familj.
9. Ja, det gör hon.
10. Nej, det gör hon inte./Nej, hon  
 ritar på eftermiddagen.
11. Ja, det gör hon.
12. Nej, det gör hon inte./Nej, på  
 eftermiddagen.
13. Ja, det gör hon.
14. Ja, det gör hon.
15. Nej, det gör hon inte./Nej, 
 hon sover.

15.
Punkt (.) nr: 1  5  6  7  8  10  12
Frågetecken (?) nr: 2  3  4  9  11

16.
Förslag till svar:
Hon åker buss halv åtta.
Halv åtta åker hon buss.

De tittar på tv halv tolv.
Halv tolv tittar de på tv.

De fikar tjugo över tre.
Tjugo över tre fikar de.

Han lyssnar på musik klockan fem. 
Klockan fem lyssnar han på musik.

Hon äter middag kvart i sex. 
Kvart i sex äter hon middag.

17. 
16.45
2.10
 7.15
  17.40
 10.30
3.55
  20.30
12.00

15.25
  8.20
18. 
Fem i halv tre på e.m.
Halv fyra på e.m.
Tio över fyra på natten.
Kvart i två på e.m.
Kvart över åtta på kvällen.
Tjugo över tio på f.m.
Halv tio på kvällen.
Fem över halv tolv på kvällen.
Fem i halv fyra på natten.
Tjugo i sex på kvällen.

19.a) 
Jag lägger mig. 
Du lägger dig. 
Hon/Han lägger sig.  

b) 
1. – dig
2. – mig, sig
3. sig, oss
4. er
5. – sig, mig
6. sig

21. 
vaknar  går upp
träffar  äter
spelar  dricker
fikar  kommer
chattar  springer
lyssnar  lägger sig
åker  sover
läser  gör

Vi lägger oss. 
Ni lägger er. 
De lägger sig.



MATSALEN (s. 40-55)

1. 

3. 
bröd  mjölk
fisk  ris
glas  tomat
kniv  gurka
gaffel  paprika
kött  smörgås

4. 
pannkakor 
osthyvel
smörgås
potatismos
cornflakes 
köttbullar
knäckebröd
tesked
filmjölk

5. 
gurkan  saltet
smöret  brickan
kycklingen  mjölken
potatismoset  såsen
glaset  korven
tallriken  smörgåsen
kniven  mikron
servetten  fatet

6. 
1. serverar
2. torkar
3. dukar
4. kastar
5. skär
6. saltar

7. brer
8. värmer
9. hämtar

7. 
Nej, jag äter inte tomater.
Nej, jag äter inte morötter. 
Nej, jag äter inte kött.
Nej, jag äter inte majs.
Nej, jag äter inte korv.

9. 
Det finns en servett, en gaffel, en 
kniv, en sked, en tallrik och ett 
glas.

10.
1. Susanne
2. halv nio
3. två smörgåsar
4. kyckling och pasta
5. mjölk och te
6. Senja
7. Senja
8. pannkakor med sylt
9. klockan ett
10. halv tolv

11. 
1. Äter du
2. Dricker du 
3. Gillar du
4. Vad äter du
5. Vad äter du 
6. Vad gillar du
7. Vad dricker du
8. Vad är det

12. 
SOPPA
MORÖTTER
TOMAT
PAPRIKA
SPAGETTI
FISK
SALLAD

KORV
KYCKLING
OSTHYVEL

KÖTT
SMÖRGÅS
ÄRTOR
OST

BRÖD
GURKA
TALLRIK
SKÅL
MAJS 
SMÖR

13. a)
Förslag till svar:
1. Nej, de serverar fisk på   
 måndag./Nej, det gör de inte.
2. Nej, på torsdag./Nej, det gör de  
 inte.
3. Ja, det kan man.

4. Nej, på onsdag./Nej, det kan  
 man inte.
5. Ja, det gör den.
6. Nej, bredvid paprikan./Nej, det  
 gör de inte.
7. Nej, bredvid flingorna./Nej, det  
 gör den inte.
8. Nej, två sorter./Nej, det gör det  
 inte.
9. Ja, det finns det. /Ja, det gör det.
10. Nej, på ett bord./Nej, det gör  
 det inte.
11. Nej, det gör han inte./Nej, han  
 tar filmjölk.
12. Nej, hon hämtar mjölk./Nej,  
 det gör hon inte.

14. 
a) äter / dricker / går
b) serverar / tar / är / hämtar /  
 gillar / kastar
c) värmer / skär / brer / diskar / 
 torkar / kommer

15.
hämtar  går
serverar  tar
dricker  värmer
kommer är
kastar  brer
torkar  äter
diskar  skär

16.
a) … åt / drack / gick
b) ... serverade / tog / var/   
 hämtade / gillade / kastade
c) ... värmde / skar / bredde /   
 diskade /torkade / kom



17.
varm  smutsig
smal  fullt
halv  mjukt
hungrig mörkt

19. b) 
1. måndag och onsdag
2. tomat och gurka
3. tisdag och fredag
4. mjölk och vatten
5. onsdag
6. ost
7. köttfärssås och citronsås

SCHEMAT (s. 56-71)

1. 

3. 
slöjd flöjt
bräda kastrull
trummor målning
pensel hammare

4.
ämnet rasten
lektionen sågen
schemat ugnen
målet pianot

5. 
ett nät en spis
en racket ett tyg 
en teckning ett garn
en bock en krita
en visp en nål

6.
1. piano  6. ugn
2. symaskin  7. krita
3. visp  8. bock
4. trummor  9. spik
5. kastrull  10. nål

7. 
Förslag till svar:
1. en penna eller en dator
2. ett suddgummi 
3. en symaskin eller en nål
4. en såg
5. en pensel eller en krita
6. en krita eller en penna
7. en hammare
8. en racket
9. en sax

8.
Hon sparkar boll. Han kastar 
boll. 
Hon målar. Han tecknar.
Hon sågar. Han spikar.
Han väger. Hon mäter.
Hon kokar. Han steker.
Hon klipper. Han syr.
Han spelar. Hon sjunger.

9. a)
BILD 
målar, tecknar, klipper, mäter
TRÄSLÖJD 
sågar, mäter, målar
TEXTILSLÖJD 
klipper, syr, mäter
IDROTT 
spelar, sparkar, kastar, mäter
MUSIK 
spelar, sjunger
HEMKUNSKAP 
väger, steker, kokar, mäter

10. 
a) 3 1 4 2 5 
b) 2 3 1
c) 4 2 1 3
d) 2 1 4 3

11. a) 
Vad spelar hon?
Vilket ämne har hon?
När spelar hon fotboll?
Var spelar hon fotboll?

b) 
Vem gör matteläxan?
När gör hon matteläxan?
Var gör hon läxan? 

12. 
1. SPIK
2. VISP
3. LEKIONER
4. UGN
5. MUSIK
6. RACKET
7. GARN

8. MIKROFON
9. BOCK
10. HAMMARE

11. MÅL
12. KRITA
13. IDROTT
14. TYG
15. STEKPANNA

13. a)
Förslag till svar:
1. Ja, det har de.
2. Nej, på måndag, tisdag och 
    onsdag.
3. Ja, det har de.
4. Ja, det har de.
5. Nej, inte på måndagar. 
6. Ja, det gör de.
7. Nej, 50 minuter.
8. Nej, det har de inte.
9. Nej, på torsdagar 13.30.
10. Nej, före.
11. Nej, bild på måndagar och 
      slöjd på fredagar.
12. Ja, det har de.
13. Nej, det  börjar 12.15. 
14. Nej, tre gånger.
15. Nej, på morgonen

14. 
lektioner
ämnen
raster
mål
kritor
basketkorgar
gitarrer
teckningar
stekpannor
spisar



15. 
liten  ren
kort  lågt
halv  fullt
ung  tråkigt
bred  svårt

16. b) 
IDROTT 
simmar klättrar dansar
MUSIK 
visslar trummar nynnar
BILD 
skissar drejar fotograferar
HEMKUNSKAP 
vispar bakar grillar
TRÄSLÖJD 
snickrar skruvar borrar
TEXTILSLÖJD 
stickar väver virkar

17. 
målar  simmar
skriver  stickar
tecknar  sjunger
bakar  dansar
läser  syr

21. 
6  5  2  1  7  4  3

25. 
SO  geografi, samhällskunskap,  
 historia, religion
NO  biologi, fysik, kemi

KIOSKEN (s. 72-89)

1. 

3. 
päronet tuggummit
bananen äpplet
läsken kunden
glassen säljaren
klubban kassan

4. 
en korv ett paket
ett bröd en burk
ett kvitto en tidning
en påse en  kork
en ask ett päron

5. 
1. muffins 7. bröd
2. tidning 8. kork
3 öppnare 9. cigaretter
4. glass 10. klubba
5. päron 11. snacks
6. glass 12. våg

6. a)
äta
banan, popcorn, korv, päron, glass

dricka
te, juice, kaffe, vatten, läsk

inte äta och dricka
våg, påsar, ask, snus, mugg

7. 
De växlar.
Han väger.
Hon häller.
Hon köper.
Han lägger.
Han ställer.
Han säljer.
Hon betalar.

9. 
Förslag till text: 
1. Några personer står i kö i 
    kiosken.  Mannen har 
    en chokladkaka i handen.
2. Tjejen frågar vad bullen kostar. 
3. Säljaren frågar om hon vill ha 
    något mer. Tjejen svarar att hon 
    vill ha kaffe.
4. Hon häller upp kaffe i muggen.

5. Säljaren frågar om hon vill ha 
    mjölk i kaffet
6. Hon frågar vad det blir och 
    betalar.

10. 
Ja, varsågod. Fem hundralappar.
Ja, varsågod. Två tjugor och en tia.
Ja, varsågod. Två femmor.
Ja, varsågod. Två femtiolappar.
Ja, varsågod. En tia, en femma 
och fem enkronor.

11.
a)  3  5  1  6  2  4
b)  4  1  3  2  5  6

12
Vågrätt 
3 KOPP
4 VÅG
5 SÄLJARE
8 KUND
9 BURK

Lodrätt 
1 TOAST
2 PÅSE
6 LÄSK
7 ASK

13. a) 
Förslag till svar:
1. Nej, det kostar 10.90.
2. Ja, det gör de.
3. Ja, det gör de.
4. Nej, en korv med bröd.
5. Ja, det kan man.
6. Nej, det kan man inte.
7. Nej, bara tre.
8. Nej, de är gröna.
9. Ja, det gör de.
10. Nej, bredvid nötter och 
      popcorn.
11. Nej, med en sedel och två 
      mynt.
12. Ja, tre personer./Nej, bara tre 
      personer. 

15. 
Förslag till text:
ett glas vatten, ett glas läsk, ett 
glas te



en flaska vatten, en flaska läsk
en burk vatten, en burk läsk, en 
burk te
en påse godis, en påse chips, en 
påse bullar, en påse bananer, en 
påse tuggummi
ett paket tuggummi, ett paket 
glass, ett paket cigaretter
en mugg vatten, en mugg te, en 
mugg läsk

16. 
varm  full
liten  mörk
hel  varmt
tjock  starkt
billig  billigt

17. 
...or
klubbor, kakor, flaskor
...ar
glassar, bullar, burkar, tidningar
...er
kunder, bananer, apelsiner
...n
tuggummin, äpplen, kvitton
...-
päron, bröd, paket

18. 
2  4  1  3  6  5  8  7 

1. Hon fikar med sina kompisar.
2. Han växlar en tia till enkronor.
3. Hon häller te i koppen.
4. Han väger godiset på vågen.
5. Hon ställer koppen på bordet.
6. Hon betalar godiset i kassan.
7. Hon lägger bananen i väskan.
8. Hon frågar efter påsarna.

19. 
fikar  ställer
betalar  köper
växlar  röker
väger  lägger
häller  säljer

KLÄDAFFÄREN (s. 90-105)

1. 

 3. 
ett par  ett par
en  ett
ett par  ett par
en   en
ett  en
en   ett par

5.
singular
klänningen galgen
kjolen kappan
fickan blusen
kavajen vanten
västen koftan

plural
klänningarna galgarna
kjolarna kapporna
fickorna blusarna
kavajerna vantarna
västarna koftorna

6. 
Jag vill ha en skjorta.
Hon köpte en klänning.
Hon har en jacka.
Vad kostar en T-shirt?
Han köpte en tröja.
Vad kostar en sjal?
Han hittade en strumpa.

7. a) 
Förslag till text:
Han tar på sig jackan.

Han provar jackan.
Han tar av sig jackan.
Han speglar sig.
Han byter jackan.

b)  
Den är för stor.
Den är för liten.
Den är lagom.
Den passar bra.

8. 
3  5  1  2  4 

9. 
Vad kostar den?
Vilken storlek vill du ha?
Passar den?
Vill du ha en påse?

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

11. 
Den  Det
Det  De
De 
De  Det
Den  De

12. 
Förslag till text:
1) Olle är i en klädaffär. Han vill 
    prova en jacka.
2) Han tar på sig jackan.
3) Han speglar sig. Han tycker att 
    jackan passar bra.
4) Han betalar jackan. Han får ett 
    kvitto.
5) Han visar jackan för sin pappa. 
    Pappan säger att den är för liten.
6) Olle byter jackan./Olle lämnar 
    tillbaka jackan.

13. 
Vågrätt
2. T-SHIRT
5. KAVAJ
7. VANTAR
8. KLÄNNING
9. SKÄRP
10. STRUMPOR
12. KJOL



13. JACKA
14. BLUS
15. TRÖJA

Lodrätt
1. TROSOR
3. HALSDUK
4. KAPPA
5. KALSONGER
6. LINNE
9. SKJORTA
10. SHORTS
14. BYXOR

14. a) 
Förslag till svar:
1. Nej, det finns en säljare och två 
    kunder.
2. Nej, det gör det inte./Nej, det 
    hänger ett linne i provrummet.
3. Ja, det gör det./Ja, det hänger en 
    jacka där.
4. Ja, det gör de./Ja, tre par 
    strumpor kostar lika mycket 
    som två par.
5. Nej, det gör de inte./Nej, de 
    säljer t-shirtar i andra färger.
6. Ja, det gör de./Ja, det finns 
    i S, M, L och XL.
7. Nej, det är de inte./Nej, de är 
    vita och gråa (och gula).
8. Ja, det har hon./Ja, hon har ett 
    par shorts.
9. Nej, det gör hon inte./Nej, hon 
    håller i en klänning.
10. Nej, det har han inte./Nej, han 
     är barfota.
11. Nej, det har han inte./Nej, han 
      har på sig en skjorta och en 
      väst.
12. Ja, det gör det./Ja, det hänger 
      behåar där.
13. Nej, det gör det inte./Nej det 
      hänger två kappor framför 
      kassan.

15. 
1. lång  7. ful
2. ljus  8. ren
3. billig 9. lätt
4. tråkig 10. ny
5. dålig 11. smalt
6. hög  12. stort

16.
1. grönt
2. gul
3. rött
4. blåa
5. svarta
6. vitt
7. bruna
8. grå

18. 
1. –
2. skjorta…väst
3. behåar…halsdukar
4. kappor…tröja
5. shorts…klänning
6. kund…provar
7. linne
8. jacka
9. kavaj…byxor
10. sjal…kjol…tröja
11. leggins…shirtar
12. strumpor
13. –

19. 
är  passar
provar  byter
köar  tar på sig
speglar sig tar på sig

TRAFIKEN (s. 106-123)

1. 

3. 
en hunden
en  katten
ett tåget
en  lastbilen

ett  flygplanet
en stationen
ett trafikljuset
en bussen

4.
en biljett en hjälm
en ambulans ett övergångsställe
en bänk en husvagn
ett torg en skylt

5. 
flygplan
motorcykel
husvagn
lastbil
tidtabell
hållplats
övergångsställe
trafikljus
bussförare

6. 
1. trottoaren
2. gatan
3. spåren
4. hållplatsen
5. stationen
6. övergångsstället
7. biljett
8. hjälm
9. moped
10. bil

11. chaufför
12. pilot
13. lokförare
14. passagerare

7. 
Förslag till text:
Hon kör bil.
De flyger.
De krockar.
Han stiger på bussen.
Hon cyklar.
Bilen stannar.



De åker tåg.
Han svänger.
Han tutar.
Han skjutsar honom.
Han visar biljetten.
Han stiger av.
De väntar på bussen.
Han missar bussen.

9.
Förslag till text:
1. Några personer står vid en 
    busshållplats. De väntar
    på bussen.
2. Bussen kommer. De stiger på 
    bussen och visar biljetten.
3. Bussen åker. En kille springer 
    efter bussen. Han missar den.
4. Killen springer på gatan. En bil 
    kommer och tutar på honom.
5. En kille på motorcykel stannar. 
    Han har en extra hjälm till sin 
    kompis. 

10. 
a)  2  1  5  4  6  3 
b)  3  5  1  4  2  6 

12.
1. Hon promenerar.
2. Två kilometer.
3. Halv åtta.
4. Tio i åtta.
5. Han åker buss. 
6. Nima.
7. Nimas mamma.
8. Halv åtta.
9. Han äter smörgås.
10. Han läser läxor.
11. Fem i åtta.
12. En timme/60 minuter.

13.
Vågrätt
1. CHAUFFÖR
4. TUNNEL
5. PILOT
10. PASSAGERARE
11. BÄNK
12. BILJETT
13. TROTTOAREN

Lodrätt
2. HÅLLPLATS
3. HUSVAGN
6. MOPED
7. KORSNING
8. PORT
9. BARNVAGN

15.
Förslag till svar:
1. Nej, den är fem i två.
2. Ja, det är den.
3. Nej, det är vitt och grönt.
4. Nej, det är tre kilometer/3 km.
5. Ja, det gör den.
6. Nej, på trottoaren.
7. Ja, det gör den.
8. Ja, det gör det.
9. Nej, det gör det inte./Nej, den 
    står på torget.
10. Ja, det gör det.
11. Nej, det gör hon inte.
12. Ja, det gör det.
13. Nej, det gör det inte./Nej, bara 
      ett barn.
14. Ja, det gör den.
15. Nej, det gör den inte./Nej, den 
      ligger vid stationen.
16. Ja, det gör det.
17. Nej, det gör hon inte./Nej, hon 
      tar kort på statyn.
18. Ja, det gör det.
19. Nej, det gör det inte./Nej, bara 
      två.
20. Ja, det gör han.

17.
ny  ren
långsam kall
smal  dyr
ful  fin
dålig  smal
ung  kort
lätt  lågt

18.
tutar  svänger
väntar  kör
stannar  åker
missar  flyger
krockar cyklar
skjutsar stiger på

20.
Man får gå över gatan här.
Man får gå här.
Man får inte köra mer än 30 km/
timmen.
Man får inte svänga vänster här.
Man måste stanna här.
Man får cykla här.
Gå ut här om det brinner.
Man får inte gå här.
Man får parkera här.
Man får inte cykla eller köra in 
här.
Man får inte cykla eller köra 
moped här.

ADJEKTIV (s. 124-141)

1. 

3.
GAMMAL
KORT
MÄTT
SVAG
GLAD
LITEN
SMAL
ROLIG
VARM
HÅRD
REN
TUNG



4.
Penseln är bred.
 Penseln är smal.
Skålen är full.
 Skålen är tom.
Bänken är städad.
 Bänken är stökig.
Båten är snabb.
 Båten är långsam.
Pennan är bra.
 Pennan är dålig.
Han är trött. 
 Han är pigg.
Väskan är öppen.
 Väskan är stängd.
Hatten är dyr.
 Hatten är billig.
Katten är tjock.
 Katten är smal.

7.
1. törstig
2. glad
3. ledsen
4. hungrig
5. trött
6. smutsig
7. sjuk
8. kall
9. varm
10. arg

12.a) 
3  7  4  1  5  2  6

b) 
Är han sjuk?
Är hon svag?
Är den smutsig?
Är den dålig?
Är den lätt?
Är det tråkigt?
Är det fult?

13.
Vågrätt
2. SNABB
4. LEDSEN
7. LÄTT
9. MÖRK
10. LÅNG
11. FUL
12. STÄNGD

14. UNG
15. MÄTT

Lodrätt
1. REN
2. SJUK
3. BILLIG
5. DÅLIG
6. SMAL
8. TRÅKIG
13. TRÖTT
15. MJUK

14. a)
litet kallt gamla smal hård stor ful 
elak liten 
jättedyr tråkiga tom fula smutsiga 
ledsen dåliga

b) 
Klaras rum är stort och varmt. 
Hon har bara nya möbler. Hon 
har en bred, mjuk säng. På sängen 
ligger en liten, fin och snäll katt.  
På golvet har hon en stor matta
som är jättebillig. På bordet ligger 
tre roliga böcker. Garderoben 
är nästan full. Hennes kläder är 
snygga och rena. Klara är glad 
över att hon har så bra saker.

15. b)
Förslag till kryss:
omtänksam hjälpsam skojig snäll 
trevlig schyst generös påhittig 
ärlig

17. a)
Förslag till kryss:
Kompisar: 
skitbra, grymt bra, helbra, jättebra
fett bra, superbra, sjukt bra, 
ascoolt
Lärare: 
mycket bra, väldigt bra, jättebra, 
fantastiskt bra, utmärkt

18. b)
Förslag till text:
Skruven är kortast. Spiken är 
kortare än skruvmejseln. 
Spiken är längre än skruven. 
Sågen är längst. 

Glaset är minst. Burken är större 
än muggen.
Burken är mindre än tillbringaren. 
Tillbringaren är störst.

SKOLKATALOGEN (s. 142-160)

1. 

3.
ö a ä e
ä ä ä a
i e ö ö 
ä å u a

4.
sjal  ring
tofs  solglasögon
stövlar  fräknar
luva  piercing

5.
1. ett par 10. ett par
2. ett  11. en
3. en  12. en
4. ett  13. en
5. en  14. en
6. ett par 15. en
7. en  16. en
8. ett  17. en
9. ett  18. ett par



6.

7.
singular plural

 kedjor
en ficka 
en fläta 

 mössor
en keps 

 ringar
 tatueringar
en sjal 
 sandaler
 kavajer 
en mustasch
en mobil
 smycken
 foton
ett örhänge
ett linne
 halsband
 skärp
ett hårband
ett armband

8.
5  2  3  1  4 

9.
Hans byxor är stora.
Hans mustasch är liten.
Hans keps är röd.
Hans hår är långt.
Hans mössa är randig.

Han har ljust hår.
Han har nya solglasögon.

Han har dyra sneakers.
Han har bruna ögon.
Han har snygga jeans.

10.
1. har  8. är
2. är  9. har
3. har  10. är
4. är  11. Är
5. har  12. Har
6. är  13. Är
7. har  14. Har

11. a)
1. De
2. Den
3. De
4. De
5. Det
6. Det

12. 
1. liten
2. bruna
3. fint
4. röda
5. mörkt
6. långa

14.
Förslag till text:
1) Hon har mörkt hår och ser glad 
ut. Hon har en tofs och
ett par glasögon. Hon har ett 
halsband och en turkos tröja.
Hennes kjol är grön, strumporna 
är grå och pumpsen är ljusblå.

2) Han har rött hår, en grön tröja, 
ett rött skärp och bruna byxor.
Han är barfota.

3) Han har en ljusblå keps 
och långt ljust hår. Han har ett 
halsband och en gul
tröja.

4) Hon har lockigt ljust hår och 
ett grönt hårband. Hon har ett 
halsband och en blå tröja.

15. a)
2  1  4  3

b) 
Hur ser hennes hår ut?
Hur ser hennes ögon ut?
Vad har hon på sig?
Vilka smycken har hon på sig?

16.
Förslag till text:
Hon har långt ljust hår, ett stort 
örhänge och ett gult linne.

Hon har en lila sjal, glasögon och 
en röd kavaj. Hennes kjol är lila 
och hennes sneakers är grå.

17.
FRÄKNAR
LUVA
FLÄTA
KEDJA
KEPS
RING

TOFS
MUSTASCH
HALSBAND

STÖVLAR
PUMPS
GYMPASKOR
LOCKIGT
RAKT
ÖRHÄNGEN
SANDALER

18. a)
Förslag till svar:
1. Nej, det är fler killar.
2. Ja, det har han./Ja, och 
    mustasch.
3. Nej, det har han inte./Nej, han 
    har kort hår.
4. Nej, det har han inte./Nej, han 
    har rött hår.
5. Nej, det har han inte.
6. Ja, det har han.
7. Ja, det har hon./Ja, ett örhänge.
8. Nej, det har hon inte./Nej, hon 
    har ljust och långt hår.
9. Nej, det har hon inte./Nej, hon 
    har gympaskor.
10. Ja, det har hon.
11. Ja, det har han./Ja, ett 
      halsband.



12. Ja, det har han.
13. Nej, det har hon inte.
14. Nej, det har hon inte./Nej, en 
      prickig klänning.
15. Nej, det har han inte.

20.
Förslag till text:
Vilken snygg mössa du har!
Vilket snyggt halsband du har!
Vilka snygga sandaler du har!
Vilket snyggt hår du har!
Vilken snygg ring du har!
Vilka snygga skor du har!
Vilka snygga glasögon du har!
Vilken snygg tröja du har!

21.
Har hon kort hår?
Har hon rakt hår?
Har hon ljust hår?
Har hon ljusa kläder?
Ser hon trött ut?
Ser hon ledsen ut?
Ser hon ung ut?
Är hon lång?
Har hon stora örhängen?

22. a)
15 9

23.
Förslag till text:
1. mustasch…glasögon…ung
2. skriver
3. ljust…glad
4. tofs
5. randig…bruna
6. mörkt…lockigt
7. mörkt…turkosa…lila
8. arg

24.
Förslag till svar:
1. ung…keps
2. lila…rutig
3. långt…tofs…gröna
4. gammal…hatt 
5. rutig …byxor
6. kort, ljust…grå
7. röda…gympaskor
8. grön…rosa
9. bruna…mössa


