FACIT
KAPITEL 1
Svar på frågor 1. Frövi. 2. Det är lördag. 3. Fyra månader. 4. Därför att de har brutit kontakten med sin dotter. 5. Därför att hon kidnappade ett barn. 6. Nej, man måste byta i Örebro. 7. På grund av vagnfel. 8. Därför att han är student och
inte har råd med en bil. 9. Därför att hon har druckit alkohol och inte kan köra själv. 10. Hon har varit på 50-årskalas.

Rätt ordföljd 1. Babak dricker inte vin på kvällen. 2. På parkeringen har Nina en bil. 3. Nina vill inte stanna på festen.
4. I Örebro måste Babak byta tåg. 5. Babak har aldrig suttit i fängelse.

Ändrad text 1. Till tågstationen promenerar han. Sedan tar han på sig jackan. I axelväskan ligger en chokladask.
Klockan tolv går tåget. Klockan halv tre är tåget framme i Frövi. Där träffar han Malin.

KAPITEL 2
Rätt eller fel? 1. fel 2. fel 3. rätt 4. rätt 5. rätt 6. fel 7. fel 8. rätt 9. fel 10. fel
11. rätt 12. rätt 13. fel 14. rätt 15. rätt 16. fel 17. rätt 18. fel

Kombinera Rätt rad: 5, 8, 6, 7, 1, 3, 4, 2
Substantiv en telefon, telefonen. en vindruva, vindruvan, en frukost, frukosten, ett skrivbord, skrivbordet, en ingenjör,
ingenjören, en utbildning, utbildningen, en termin, terminen, en klocka, klockan, en sol, solen, en buss, bussen, en hall,
hallen, ett päron, päronet, en ost, osten, en tidning, tidningen, en bok, boken, en skola, skolan, ett år, året, ett flygplan,
flygplanet, ett fönster, fönstret, en kvinna, kvinnan, en dörr, dörren, ett besök, besöket

Tack 1. Tack för boken. 2. Tack för hjälpen! 3. Tack för blommorna! 4. Tack för kaffet! 5. Tack för äpplet!

KAPITEL 3
Frågor till svaren 1. När börjar Babaks undervisning på högskolan?
2. Får Babak prova flygplanen som han konstruerar? 3. Varför satt Feroz i fängelse?
4. Vem ringer till Babak i slutet av kapitlet? 5. När vill Babak gifta sig med Malin?

Rätt eller fel? 1. det kan man inte veta. 2. rätt 3. det kan man inte veta. 4. fel
5. det kan man inte veta. 6. fel 7. det kan man inte veta. 8. fel 9. fel 10. rätt

Substantiv en bukett, buketter; en blomma, blommor; ett kök, kök; ett matbord, matbord; en pappa, pappor; ett liv, liv;
en fest, fester; en termin, terminer; ett flygplan, flygplan; en orsak, orsaker; en sak, saker; ett barn, barn; ett fel, fel;
en hall, hallar; en detalj, detaljer; ett samtal, samtal

Verb öppna, öpppna, öppnar; lämna, lämna, lämnar; krama, krama, kramar; skoja, skoja, skojar; fråga, fråga, frågar;
vänta, vänta, väntar; skratta, skratta, skrattar; planera, planera, planerar; läs, läsa, läser; flyg, flyga, flyger; ring, ringa,
ringer

Välj verb öppnar, kramar, gå, skrattar, berättar, glömma, går, berättar

KAPITEL 4
1. Johan 2. Anneli 3. Feroz 4. Babak 5. Ali 6. Feroz 7. Fatemeh, Eva 8. Ali 9. Eva
10. Johan, Anneli 11. Babak 12. Eva, Tomas 13. Babak 14. Ali 15. Ali, Eva 16. Anneli
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Sortera ord 1. Babak vill gärna gifta sig med Malin. 2. Babak vill hjälpa alla människor. 3. På söndagarna lagar Ali ofta
mat till Eva. 4. Klockan fem ska hon ta tåget till Västerås. 5. Malin vill gärna ha kontakt med sina föräldrar. 6. I flera år
har Ali arbetat på en förskola. 7. Blommor brukar Babak ofta köpa till sin flickvän. 8. På fredagarna vill Eva aldrig städa
hemma. 9. Fatemeh brukar ofta handla mat i affären på onsdagarna. 10. På tisdagar studerar Babak alltid till klockan tre.

Svar på frågor med perfekt 1. Hon har kidnappat ett barn. 2. Hon har varit på fest.
3. Han ligger på sjukhus. 4. Hon har druckit vin. 5. Han och Eva väntar barn. 6. Han har sprungit tio kilometer.
7. Hon har sett att hennes man kysser en annan kvinna.

KAPITEL 5
1. Chokladmousse 2. Cirka 200 3. Hon vill berätta att hennes man ligger på sjukhus. 4. Därför att Olivia, som skulle
jobba där, är sjuk. 5. Tre 6. Anneli 7. Hon utvecklar borrar för gruvindustrin 8. Det kan man inte veta. 9. Därför att Nina
berättade för honom att hennes kompis som fyllde 50 år hette Anneli. 10. Därför att hon redan har druckit så mycket.

Substantiv en kvinnna, kvinnan, kvinnor, kvinnorna
ett äpple, äpplet, äpplen, äpplena
en perrong, perrongen, perronger, perrongerna
ett fängelse, fängelset, fängelser, fängelserna
en idé, idén, idéer, idéerna
en månad, månaden, månader, månaderna
ett kök, köket, kök, köken
en restaurang, restaurangen, restauranger, restaurangerna
en servitör, servitören, servitörer, servitörerna
en hög, högen, högar, högarna
en vagn, vagnen, vagnar, vagnarna
en flicka, flickan, flickor, flickorna
en gäst, gästen, gäster, gästerna
en borr, borren, borrar, borrarna
ett glas, glaset, glas, glasen
en avdelning, avdelningen, avdelningar, avdelningarna

KAPITEL 6
Kommentera 1. det kan man inte veta. 2. rätt 3. det kan man inte veta. 4. rätt 5. det kan man inte veta.
6. rätt 7. fel 8. fel 9. fel 10. fel 11. det kan man inte veta. 12. rätt 13. fel 14. rätt

Komparativ 1. vackrare 2. bättre 3. yngre 4. mindre 5. tyngre 6. kallare 7. äldre 8. mera
Substantiv i obestämd form en stol, en säng, en hand, ett problem, en fru, en toalett,
ett huvud, en släkting, en park, en staty, en kind, en ambulans, en fest, ett golv, ett öga,
en sekund, en vaktmästare, en polis.

KAPITEL 7
Korta svar 1. Nej, det gör hon inte. 2. Ja, det behöver hon. 3. Ja, det har hon.
4. Nej, det har hon inte. 5. Ja, det gör hon. 6. Nej, det vill hon inte. 7. Ja, det gör hon.
8. Nej, det gör hon inte. 9. Nej, det har hon inte. 10. Ja, det gör hon. 11. Ja, det gör hon.
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12. Ja, det ska hon. 13. Ja, det får hon. 14. Ja, det gjorde hon. 15. Ja, det gör hon. 16. Nej, det är de inte.
17. Nej, det vill han inte. 18. Nej, det vill han inte. 19. Nej det gör hon inte. 20. Ja, det måste han.

Verb 1. går 2. åka 3. gå 4. åker 5. åka, gå 6. går 7. går
Prepositioner 1. i fem år 2. för trettio år sedan 3. i fyra år 4. om fem månader 5. om två år 6. om en vecka
7. för två veckor sedan 8. två dagar 9. fyra timmar 10. för fyra dagar sedan

Adjektiv 1. internationell 2. japansk 3. svenskt 4. finsk 5. kanadensisk 6. spanskt 7. kenyanska 8. indiskt (indisk)
9. svenska, svenskt, svensk

KAPITEL 8
Namn 1. Eva 2. Ali 3. Eva, Ali – Fatemeh, Feroz 4. Gustav 5. Gustav 6. Nina 7. Nina 8. Malin – Gustav 9. Babak
10. Malin – Gustav 11. Babak 12. Nina – Malin 13. Anneli 14. Nina, Gustav – Babak 15. Babak

Meningar med pronomen 1. Hans flickvän är arg. 2. Deras svärdotter är gravid. 3. Hennes föräldrar är trötta.
4. Hennes man är underbar. 5. Deras barn är friska. 6. Vårt vardagsrum är ljust. 7. Mitt arbete är roligt.
8. Era kusiner är söta. 9. Ditt lexikon är stort. 10. Våra böcker är tunga.

Meningar (ordföljd) 1. Jag brukar inte äta morötter. Morötter äter jag aldrig.
2. Jag tycker inte om öl. Öl tycker jag inte om. 3. Jag äter sällan blodpudding. Blodpudding äter jag sällan.
4. Jag tycker inte om potatis. Potatis tycker jag inte om. 5. Jag tycker naturligtvis om svenskkursen.
Svenskkursen tycker jag naturligtvis om. 6. Jag dricker ofta kaffe. Kaffe dricker jag ofta.

Ordningstal 1. Kurt fyller år den sjuttonde maj. 2. Det är nyårsafton den trettioförsta december.
3. Keith tar examen den artonde juli. 4. Lisa har tenta den tjugotredje november.
5. Åsa börjar semestern den trettonde juni. 6. Leif tar körkort den andra september.
7. Det är valborgsmäsoafton den trettionde april. 8. Åke slutar semestern den femtonde augusti.

KAPITEL 9
Svar på frågor 1. Hon försöker montera en barnsäng. 2. En barnsäng. 3. Av ljud från barnkammaren.
4. Två timmar. 5. Äta en smörgås och ta en kopp kaffe.

Frågor till svar 6. Vad har Babak i varukorgen när han möter Eva i affären?
7. Varför står Babak framför godishyllan? 8. Vad finns det i Gustavs och Ninas trädgård? 9. Vad har Gustav för yrke?
10. Vad gör Gustav när han förstår att Malin är Babaks flickvän?

Hjälpverb 1. brukar 2. brukar 3. får 4. ska 5. kan (får) 6. kan 7. hinner 8. kan 9. vill 10. får 11. får 12. vill
Personliga pronomen 1. henne, honom 2. dem, oss 3. oss, er 4. henne 5. honom 6. dem 7. henne 8. den 9. dem
10. dem 11. det 12. dem 13. henne 14. er

KAPITEL 10
Kommentera 1. fel 2. rätt 3. det kan man inte veta 4. rätt 5. fel 6. rätt 7. rätt 8. fel
9. det kan man inte veta 10. det kan man inte veta 11. det kan man inte veta
12. det kan man inte veta 13. rätt 14. fel 15. rätt 16. rätt 17. det kan man inte veta.
18. rätt 19. fel 20. det kan man inte veta
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Meningar med också/inte heller 1. Jag också./Det gör inte jag. 2. Inte jag heller./Men det gör jag.
3. Det tycker jag också./Det tycker inte jag. 4. Jag också./Det gör inte jag. 5. Inte jag heller./Men det gör jag.
6. Inte jag heller./Men det har jag.

Konjunktioner 1. för 2. så 3. och 4. men 5. så 6. så 7. utan 8. så 9. så 10. men 11. utan 12. utan 13. men 14. för
Rätt alternativ 1. c 2. a 3. c 4. a 5. c 6. b 7. a 8. a 9. b
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