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Vissa övningar kan ha fler svarsalternativ men i
facit anges bara ett.

s. 8
Uppgift 1
2. flyktigt
3. vanligen dialogisk
4. språkligt (syntaktiskt) mer komplicerad
5. mångordigt, innehåller fler upprepningar
6. mer spontant
7. mer abstrakt
8. beroende av öra och hörsel
s. 9
föremålen, igen, lyckas, hör, respekteras,
svårighet
s. 10
hör, bara, gissa, många, eller, information,
förbättra
s. 11
framåt, kurser, skoja, betydligt, sammanhang,
sammanfattningsvis
s. 16
Uppgift 3
1. idag
2. dagens
3. Dåtidens
4. Dåförtiden
s. 19
[N] långa:
många, tvungen, sjunga, lugnt, finger, hänga
[Nn] regn
stagnera, ägna, magnet, lugn, tvungna, lögn,
sägner
[Nk] bänk
vinka, skinka, tänka, tanken
[Ng] mongol
Kongo, engagera, fungera, mango, känguru,
sägner
ej [N] -ljud
skinnkläder, vinglas, ungefär
s. 21
Uppgift 3
1. lyhörd
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

företeelse
realitet
nedstämd
hängig
livsstil
eniga om
löper (störst) risk
råkat
irritation
överkänsliga
uppförstorar
kollapsade
återhämtat
åta
återfå
har klart
klassificerade
drabbades
hävdade
begreppet
prestationsinriktad
närminne
gå ner i varv

s. 38
Uppgift 3
1. läxläsning
2. bokpresentation
3. bilkörning
4. ryktesspridning
5. svampplockning
6. språkstudier
7. semesterresa
8. toalettbesök
9. textgranskning
10. barnafödande
11. studievägledning
s. 42
Uppgift 1
1. som en oxe/björn
2. som en ål
3. som ett troll
4. som en lärka
5. som synden/en åsna
6. som ättika
7. som stryk
8. som en nötkärna
9. som fågeln
10. som en varg
11. som en räv
12. som en kyrkråtta

s. 42–43
Uppgift 3
1. äter som en häst
2. sover som en stock
3. tiga som muren
4. läcker som ett såll
5. beter sig som en buffel
6. talar som en bok
7. föll (ihop) som ett korthus
8. sjönk som en sten
9. ljuger som en häst travar
10. pratar som en kvarn

Uppgift 5 (s. 66)
Exempel på ord som uttrycker sannolikhet i
texten:
s. 59
Allt tyder på
rad 59

s. 53
Uppgift 2
1. av
2. personalen
3. skjutvapen
4. var
5. talade
6. klarade
7. skador
8. har
9. Söderbladet
s. 55
sje-ljud
gelé
giraff
chark
själ
generös
kors

s-ljud
psalm
semla
pseudonym*
skiss
psykolog*

* även [ps]

s. 58
Mörker över Påskön
Uppgift 4 (s. 66)
Ingress
inledningsvis
rad 1
Därefter
rad 3
Vidare
rad 5
Avslutningsvis rad 8
s. 62
för det första
För det andra
För det tredje

rad 11
rad 26
rad 40

s. 64
Slutligen

rad 49

j-ljud
general
geometri
gökur
gehör

g-ljud
getto
guvenör
gam
geisha
gangster

s. 60
Man antar att ...
av allt att döma
tycks ha konkurrerat

rad 63
rad 66
rad 71

s. 61
tycks ha börjat
mycket talar för
antagligen
Med största sannolikhet

rad 18
rad 20
rad 27
rad 38

s. 64
förefaller
troligen

rad 23
rad 55

s. 68
Uppgift 1
1. c
2. b
3. c
4. c
5. c
6. b
7. c
8. b
9. b
10. c
11. a
12. b
13. b
14. a
15. b
16. c
17. a
18. c
19. c
20. c
21. a
22. c
23. b
24. c
25. b
26. c
27. c
28. c
29. c
30. a
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s. 70
Uppgift 2
1. 1. – Där kommer äntligen bussen!
2. 7. – Hur står det till?
3. 4. – Jag har tyvärr ingen mjölk till kaffet.
4. 10. – Vad trist att du måste byta avdelning!
5. 5. – Förlåt mig, det var inte meningen.
6. 6. – Jag behöver pengar. Ska jag köpa en
lott, tycker du?
7. 2. – Hur står du ut med trafikbullret?
8. 12. – Man tjänar på att lära sig svenska bra.
9. 9. – Tack ska du ha för hjälpen.
10. 8. – Kan jag låna din penna?
11. 3. – Trivs du på kursen?
12. 11. – Gott nytt år!
s. 71
Uppgift 3
Hålla med/
instämma
Det stämmer.
Så är det.
Det är sant.
Det är riktigt.

Be om ursäkt

Svar på ursäkt

Förlåt!
Det var inte
meningen.

Det gör inget.
Ingen fara.
Det är okej.

Beklaga
Det var tråkigt.
Det var synd.
Det var illa!
Vilken otur!

Uppmaning att lugna sig
Ta det lugnt!
Slappna av!
Koppla av!

s. 74
Uppgift 1
Naturligtvis, drabbas, betydligt, eller, metod,
ens, exempel, elev, landa, propeller
s. 75
fånigt, vän
s. 81–82
1. c
2. c
3. b
4. c
5. a
6. b
7. b
8. b
9. a
10. c
11. a
12. a
13. c
14. a
15. c
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16. c
17. a
s. 83
Uppgift 1
Vatten: vänster (2), gaffel (6), vinter (10),
dollar (14), socker (16)
Familj: bukett (7), antenn (9), kavaj (11),
kolumn (13), hotell (19)
Examen: teater (3), vinäger (5), lektioner (8),
kameler (15), centralen (17)
Katalog: trottoar (1), margarin (4), individ (12),
bageri (18), grammatik (20)
Obs! Uppgift 2 finns på två ställen: s. 83 och 84
s. 84
Uppgift 2
Vatten: vinter (2), öster (14), gaffel (22)
Kläder: vapen (3), lager (19), öken (20)
Familj: butelj (4), kolumn (13), kastrull (17),
Musik: roman (5), banan (10), praktik (16)
Biljetter: september (6), bekanta (12), kalsonger
(21)
Examen: vokaler (7), piano (11), kameler (15)
Labyrint: monument (8), doktorand (23)
element (24)
Katalog: trottoar (1), fantasi (9), katastrof (18),
promenad (25)
s. 85
Uppgift 1
Kudde: cirkel (2), bälte (8), buske (10),
handske (15), byxa (18), Bosse (21)
Fluga:
mode (1), skola (5), David (7),
senap (12), snuva (14), lakan (19)
Gorilla: intresse (3), promille (11), värdinna
(13), veranda (16), Birgitta (20)
Revisor: kurator (4), kopia (6), Anita (9), arena
(17), diktator (22)
s. 86
Uppgift 1
Vatten: socker (4), sallad (6), dollar (14),
gaffel (30)
Kläder: vapen (8), fredag (16), lager (28),
feber (32)
Familj: kolumn (5), bacill (23), kavaj (31)
Musik: sandal (2), meny (11), staket (13),
central (19), spenat (29)
Kudde: bälte (1), sallad (6), mandel (10), cirkel
(21), kaffe (25), handske (27)
Fluga: skola (7), mode (9), lakan (15),
liga (17), senap (22)
Gorilla: intresse (3), promille (20), värdinna (26)
Revisor: lucia (12), diktator (18), kurator (24)

s. 87
Uppgift 2
Tabletterna:

När kommer du? (6), När ringer
du? (7), Vad tycker du? (14),
Melonerna:
Vad heter du? (2), Nu äter vi. (10),
Hur har du det? (18)
Gorillorna:
Hur luktar de? (8), Vi skrattade.
(11), Vad kostar de? (16)
Spanjorskorna: De vilade. (3), Han vaknade. (5),
Vi kramades. (13),
Rosetter:
När kom de? (1), Vad drack han?
(9), Han sjunger. (17)
Tomater:
Vart går de? (4), Vad gör du? (12),
Vem var det? (15)

s. 88–89
Se s. 101.
s. 91
1. bebyggelse, byggnad, tillbyggd
bygge, byggd, bebyggd
bygd, utvandrarbygd
bygdemål, obygd
2. lägga, läge, läggning, lagd, förlegad
belägga, beläggning, belagd
förlägga, förläggning, förläggare, förlagd
förlag
3. bära, börda, innebörd, bärbar, bärkraft
bevisbörda, bärgning, buren
härbärge, hemburen
4. vänja, vana, sedvänja, ovana, vanlig,
vanemässig, vanligtvis
avvänjning, vanlighet, vanebildande, vanligen
vanetänkande
5. visa, bevisa, bevisning, bevis, bevisad,
utvisad, bevisligen
förevisning, förvisning

s. 93–94
1. c
2. b
3. b
4. b
5. egna lösningsförslag
6. egna lösningsförslag
7. b
8. c
9. c
s. 94
Regel I: a
Regel II: a, 1b, 2a
Regel III: a
Regel IV: egna lösningsförslag, 3 a, b och c, 4 a
och c, 5 b, c och d, 6 egna förslag.
s. 95
Uppgift 1
1. Sa han varför han inte kom igår?
2. Kan du säga varför han inte ringer?
3. Vet du vem det var som skrek?
4. Vet du från vilket land hon kommer?
5. Jag vill veta hur många mil det är.
6. Sa han vad vi ska ha till middag?
7. Jag undrar varför han inte går.
8. Är det någon som vet hur man stavar till
köttbouillon på svenska?
9. Vet du om det finns något kaffe kvar?
10. Han frågar om det finns något i plåttermosen.
11. Kan du säga hur många tänder en människa
har.
12. Sa han hur många poäng man måste ha?
13. Jag vill veta varför du inte skriver till mig.
14. Vet du vad klockan är?
15. Han undrar om det är rast ni/vi vill ha.
s. 96
Uppgift 1
bo, bosätta sig, boende, öbo, Åbo, bebodd,
obebodd
arbogabo, bosättare, bosatt, obeboelig
bostad, borätt, sambo
särbo, mambo, delsbo

visare, undervisning
förföra, förförare, förföljare, förförisk, förfaren
fördela, fördel, fördelning, fördelaktig

5

fördelningspolitik, tudelad, förfördelad
förebygga, förebild, föregångare
förebrå, förebråelse, förening, förebrående
Uppgift 2
fö`rbigå´, fö`rbise´, förbi`passe´rande,
fö`rbigång´en, förbi´
i fö`rbifa´rten, förbi`sprung´en, om`gå´ende
förbin´delse
fö`rbise´ende
s. 97
1. b)
2. b)
3. c)
4. a)
5. c)
6. b)
7. a)
8. a)
9. a)
c)
10. a)
e)

svampplockning, b) drömtydning,
klädköp
lärka, b) kyrkråtta, c) mus, d) stryk,
synden

s. 98
11. a) rik, b) sur, c) hal, d) vacker, e) frisk
12. a) tiger, b) sover, c) ljuger, d) pratar, e) äter
13. b)
14. a) förklara, b) referat, c) spekulera,
d) hypotes
15. a), d), e)
16. c)
17. c)
18. c)
19. c) (I boken står det d)
s. 99
20. b)
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