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Jan Zara

Svenska dag för dag
Facit · sfi kurs B (GERS A1/A1+)

Vecka 1
Måndag
Läsförståelse (s. 10)
 1 . Saber kom till Sverige för två år sedan.
 2. Saber har två barn.
 3. De är 20 och 18 år gamla.
 4. Sabers föräldrar ville inte lämna  

sitt hemland.
 5. Han ringer till dem varje dag.

Tisdag
Övning A (s. 14)
 1 . fel
 2. fel
 3. fel
 4. fel
 5. rätt
 6. fel
 7. fel

Övning B (s. 14)
 1 . Faten skrev brevet den 19 augusti 2019.
 2. Därför att Sabers föräldrar mår bra.
 3. Därför att Saber och Leila ska fira  

sin  bröllopsdag i nästa vecka.
 4. Onsdagen den 28 augusti 2019.

Onsdag
Övning A (s. 16)
 1 . Han, henne
 2. Han, henne / Hon, honom
 3. Hon, dem
 4. Hon, henne/honom
 5. Hon, henne
 6. Hon, henne/honom

Övning B (s. 17)
 1 . du, Jag, du, Jag, De
 2. du, Jag, Jag, ni, Vi, ni, Vi, ni, Han
 3. Hon, Hon, Jag

Övning C (s. 18)
 1 . henne
 2. dem
 3. oss
 4. er
 5. honom
 6. dig
 7. mig
 8. dig

Övning D (s. 20)
 1 . Hennes
 2. Min
 3. Deras
 4. hans
 5. våra
 6. din
 7. din
 8. ditt
 9. era
 10. Deras
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Torsdag
Övning E (s. 21)
Det kan finnas flera av varje pronomen.
 1 . jag, de, vi
 2. oss, er
 3. mitt, min, mina, vårt, våra
 4. min, era, din, vårt, dina, er, hennes

Övning F (s. 22)
 1 . mitt/mina
 2. dina
 3. Hennes
 4. våra
 5. era
 6. deras
 7. mina
 8. mitt (mina)
 9. er
 10. mina
 11 . min
 12. hennes
 13. hans
 14. vårt
 15. vårt
 16. våra
 17. din
 18. min
 19. deras
 20. deras

Övning G (s. 23)
Egen produktion.

Din familj (s. 24)
Egen produktion.

Fredag
Hörövning A (s. 25–26)
Samuel
 1 . b
 2. a
 3. c
 4. c
 5. a

Fatima
 1 . c
 2. a
 3. b
 4. a
 5. a

Bertil
 1 . b
 2. b
 3. a
 4. b
 5. c

Hörövning B (s. 27)
 1 . Sofia
 2. Helen
 3. Lennart
 4. Sebastian

Hörövning C (s. 28)
 1 . döttrar
 2. söner
 3. hit
 4. väldigt tråkig
 5. äldsta
 6. yngsta
 7. gifta sig
 8. föräldrar
 9. lämna
 10. längtar
 11 . saknar
 12. billigt
 13. kvar här
 14. jättesvårt
 15. orolig
 16. följa
 17. samtidigt
 18. Firar
 19. bröllopsdag
 20. gratulera
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Vecka 2
Måndag
Läsförståelse (s. 32)
 1 . Maria ringer till Doreen på en torsdag  

eftermiddag.
 2. Hon vill fråga om de ska gå ut och fika.
 3. Hon vill fika på fredagen i nästa vecka.
 4. Doreen vill titta i sin almanacka först.
 5. Ja.

Tisdag
Läsförståelse (s. 36)
 1 . Doreen jobbar fyra dagar i veckan.
 2. Fredag, lördag och söndag.
 3. Tisdag och torsdag.
 4. Doreen vill att de först ska träffas hemma 

hos henne.
 5. Hon tränar två gånger i veckan, måndag 

och onsdag.
 6. Hon ska besöka sin läkare.
 7. Hon ska träffa Simon på lördag kl. 18.00.
 8. De ska träffas hemma hos Doreen.
 9. De ska träffas klockan 13.

Onsdag
Övning A (s. 38)

Infinitiv Presens Preteritum

titta tittar tittade

köpa köper köpte

fika fikar fikade

tro tror trodde

jobba jobbar jobbade

åka åker åkte

börja börjar började

hänga hänger hängde

städa städar städade

laga lagar lagade

stänga stänger stängde

känna känner kände

träffa träffar träffade

skicka skickar skickade

må mår mådde

vakna vaknar vaknade

besöka besöker besökte

Övning B (s. 39)
Egen inlärning utantill.

Övning C (s. 40–41)
 1 . Jag var ledig.
 2. Maria fikade med Doreen.
 3. Vi tittade på film.
 4. De köpte olika saker.
 5. Jag kände inte henne.
 6. Hon kunde inte komma i dag.
 7. Vi började klockan 8.00.
 8. Vad skrev du?
 9. Jag åt lunch klockan 12.
 10. Drack du kaffe?
 11 . Han kom i dag.
 12. Var satt du?
 13. Jag hade hundra kronor i fickan.
 14. Hon gick hem på eftermiddagen.
 15. Gick du och lade dig tidigt?
 16. Vad gjorde du?
 17. Vad sa han?
 18. Hur mådde hon?
 19. Hur gammal var han?
 20. Åkte du buss i dag?
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Fredag
Hörövning A (s. 47–48)
Christian
 1 . a
 2. c
 3. g, e, b f
 4. b

Daniella
 1 . c
 2. b
 3. a
 4. a

Lars
 1 . b
 2. b
 3. c
 4. b

Övning B (s. 49)
Måndag: jobbar, tränar
Tisdag: jobbar, tränar
Onsdag: jobbar, går på kurs
Torsdag: jobbar, tränar
Fredag: jobbar, handlar mat
Lördag
Söndag: tittar på tv

Övning C (s. 50)
 1 . almanacka
 2. menar
 3. självklart
 4. någonting
 5. senare
 6. upptagen
 7. stör
 8. ledig
 9. under
 10. veckan
 11 . funkar
 12. olika
 13. tar – ledigt
 14. direkt
 15. kolla
 16. om
 17. inte alls
 18. idé
 19. hörs senare
 20. så

Torsdag
Övning D (s. 42)
Susanne vaknade sent. Hon började dagen 
med att träna. Hon sprang först i skogen.  Sedan 
tog hon en snabb dusch. Hon ville träffa sin 
bästa kompis Frida. Susanne ringde Frida för 
att fråga om hon kunde gå ut med henne. Men 
Frida kunde inte. Frida hade många olika saker 
att göra. Hon var väldigt upptagen.

Övning E (s. 43)
Lovisa åkte buss till stan. Hon gick till olika  
butiker och tittade på olika saker. Plötsligt  
träffade hon en gammal vän, Patrik. De pratade 
lite med varandra och sedan gick de in på ett 
café. Lovisa beställde en kopp kaffe och Patrik 
tog en cappuccino. Lovisa var glad. De fikade 
och pratade om gamla minnen.

Mina fritidsaktiviteteter (s. 44–45)
Egen produktion.

Skriv sms (s. 46)
Egen produktion.



· 5 ·
Facit till Svenska dag för dag – sfi kurs B   © 2019 Jan Zara och Folkuniversitetets förlag
Distribueras som pdf

Vecka 3
Måndag
Läsförståelse (s. 54)
 1 . Hazem fick vänta i tre veckor på brevet.
 2. Brevet kommer från skolan.
 3. Birgitta Sandholm, skolans administratör.
 4. Brevet skickades tisdagen den 16 april 2019.
 5. Han ska börja måndagen den 22 april 

klockan 8.30.
 6. Då måste han meddela detta till skolan.
 7. Hazem vill lära sig språket snabbt.

Tisdag
Läsförståelse (s. 58)
 1 . Hazem är hos en vän som heter Feras.
 2. De pratar om skolan.
 3. Feras tycker att uttalet i svenska är 

jättesvårt.
 4. Han ska också registrera sig på skolan.
 5. Hazem har fem lektioner i veckan. Varje 

lektion är 3,5 timme. Så det blir 17,5 timmar 
i veckan.

 6. Det tar tjugo minuter att åka till skolan.
 7. Hazem har inte fått schemat ännu. Det får 

han på måndag.

Onsdag
Övning A (s. 60)
 1 . prata
 2. lära
 3. studera
 4. meddela
 5. resa
 6. läsa, skriva
 7. hjälpa
 8. skicka
 9. komma
 10. följa

Övning B (s. 61)
 1 . pratar
 2. lär
 3. studerar
 4. meddelar
 5. reser
 6. läser, skriver
 7. hjälper
 8. skickar
 9. kommer
 10. följer

Torsdag 
Övning C (s. 62)
Flera hjälpverb kan vara rätt. Exempel:
 1 . Hazem vill lära sig svenska i skolan.
 2. Han kan läsa en lättläst bok på svenska.
 3. Lektionen ska börja klockan 8.30.
 4. Feras vill följa med Hazem till skolan.
 5. Hon måste meddela läraren att hon är sjuk  

i dag.
 6. Vi kan ta rast klockan 10.30.
 7. Vi brukar sluta klockan 12.00.

Min skola (s. 63)
Egen produktion.
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Fredag
Hörövning A (s. 64–66)
Joel
 1 . a
 2. c
 3. b
 4. a
 5. a

Jolina
 1 . c
 2. b
 3. a
 4. a
 5. b

Jonas
 1 . b
 2. c
 3. b
 4. c
 5. b

Johanna
 1 . a
 2. b
 3. c
 4. a
 5. c

Hörövning B (s. 67)
 1 . 1
 2. 2
 3. 3
 4. 0

Hörövning C (s. 67–68)
 1 . registrera
 2. brev
 3. direkt
 4. kommer att
 5. schema
 6. för – sedan
 7. meddela
 8. tycker
 9. snabbt
 10. spännande
 11 . lektionen
 12. tror
 13. uttal
 14. upptagen
 15. självklart
 16. dit
 17. studier
 18. följa
 19. tar
 20. ligger
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Vecka 4
Måndag
Läsförståelse (s. 72)
 1 . Därför att Adam är ledig den här helgen. 

Han jobbar varannan helg.
 2. Han vill fråga om de kan träffas i dag.
 3. Han vill gärna ta en promenad och sedan  

gå på bio.
 4. De ska träffas klockan kvart över fyra.
 5. En timme och en kvart.

Tisdag
Övning A (s. 76)
 1 . Alex och Adam har känt varandra i åtta år.
 2. Han tycker att Alex är en bra kompis.
 3. Han åt kvällsmat och tittade på tv.
 4. Alex städade hemma och handlade mat.

Övning B (s. 76)
 1 . fel
 2. fel
 3. fel
 4. rätt
 5. rätt

Onsdag
Övning A (s. 77–78)
 1 . Han bjuder Alex.
 2. Alex umgås med Adam.
 3. De umgås med varandra.
 4. Jag stryker mina kläder.
 5. Jag hinner prata med dig.
 6. Hon vill göra någonting.

Övning B (s. 78)
 1 . Han bjuder bara Alex.
 2. Alex umgås också med Adam.
 3. De umgås ofta med varandra.
 4. Jag stryker alltid mina kläder.
 5. Jag hinner inte prata med dig.
 6. Hon vill inte göra någonting.

Övning C (s. 79–80)
Flera svar är möjliga.
 1 . Han bjuder bara Alex på bio nu.
 2. Alex umgås ofta med Adam på stan  

på  helgerna.
 3. De umgås ofta med varandra i Stockholm 

på lördagar.
 4. Jag stryker alltid mina kläder hemma  

på kvällen.
 5. Jag hinner inte prata med dig här nu.
 6. Hon vill inte göra någonting hemma  

på  morgonen.

Torsdag
Övning D (s. 81–82)
 1 . Adam och Alex vill ta en promenad  

på  förmiddagen.
 2. Adam är ledig från jobbet i dag.
 3. Adam hinner inte göra någonting  

efter  jobbet.
 4. Vi umgås på helger.
 5. Jag handlade mat sedan.
 6. Smör och mjölk finns i kylen.
 7. Jag orkar inte göra någonting hemma  

på kvällen.
 8. Jag vill bjuda hem dig i morgon.
 9. Vi tycker om långa promenader.
 10. Du var inte ledig i går.
 1 1 . Adam och Alex umgås varje helg.
 12. Lisa vill bjuda mig på kaffe i dag.
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Övning E (s. 83)

subjekt verb 1 sats
adverb verb 2 objekt plats tid

1 Adam jobbar varannan helg

2 Adam ska träffa Alex i dag

3 Adam jobbar inte den här helgen

4 Adam ringer till Alex

5 Vi kan se en film i kväll

6 Vi vill bara ta en promenad

7 Jag stryker mina kläder nu

8 Jag kan komma kvart över fyra

9 Jag orkade inte göra någonting

10 Jag hade lite mat i kylen

Vad gör du? (s. 84)
Egen produktion.

Hörövning C (s. 87)
 1 . på förmiddagen
 2. ledig
 3. varannan
 4. ingenting
 5. inga planer
 6. promenad
 7. skönt
 8. senare
 9. hinner
 10. snart
 1 1 . umgås
 12. varandra
 13. tar på mig
 14. göra någonting
 15. spelar
 16. snällt
 17. tror inte
 18. kylen
 19. orkar
 20. vanligt

Fredag
Hörövning A (s. 85–86)
David
 1 . b
 2. a
 3. c
 4. a

Lina
 1 . c
 2. b
 3. c
 4. b

Sabrina
 1 . c
 2. b
 3. a
 4. c

Hörövning B (s. 86)
 1 . Lördag och söndag.
 2. Torsdag.
 3. Måndag och tisdag.
 4. Onsdag.
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Vecka 5
Måndag
Läsförståelse (s. 92)
 1 . Majda brukar vakna klockan sju varje dag.
 2. Hon har blivit sjuk. 
 3. Hon känner sig dålig och har både ont  

i halsen och huvudet.
 4. Majda tar en halstablett och en Alvedon. 

Hon dricker också ett glas vatten.
 5. Lisa jobbar på förskolan Luvan.
 6. Majda måste stanna hemma och vila sig. 

Lisa säger att Majda måste ta hand om sig 
och krya på sig.

Tisdag
Läsförståelse (s. 96)
 1 . Majda lägger sig i sängen igen.
 2. Hon vill dricka en kopp te och äta en 

 smörgås.
 3. Därför att hon fryser lite.
 4. Lisa är en kollega på Majdas jobb.
 5. Lisa ringer Majda på en torsdag.

Onsdag
Övning A (s. 98)
 1 . Jag vilar inte på eftermiddagen.
 2. Majda stannar hemma i dag.
 3. Majda kokar inte te nu.
 4. Vi stiger upp tidigare på vardagar.
 5. Jag behöver åka hem nu.
 6. Han är fortfarande trött och sjuk.

Övning B (s. 99)
 1 . På eftermiddagen vilar jag inte.
 2. I dag stannar Majda hemma.
 3. Nu kokar Majda inte te.
 4. På vardagar stiger vi upp tidigare.
 5. Nu behöver jag åka hem.
 6. På vintern fryser jag mycket.

Torsdag
Övning C (s. 100)
 1 . Jag hade inte huvudvärk på kvällen i går.
 2. Jag behöver köpa halstabletter till min son.
 3. Jag känner mig dålig.
 4. Hon kan smitta dig.
 5. Han brukar ta medicinen efter lunch.
 6. Jag lägger mig klockan 23 varje kväll.

Övning D (s. 101)
 1 . I går hade jag inte huvudvärk.
 2. Halstabletter behöver jag köpa till min son.
 3. Sedan ringde hon till en läkare.
 4. Dig kan hon smitta.
 5. Efter lunch brukar han ta medicinen.
 6. På förmiddagen brukar jag dricka  

en kopp te.

Skriv ett meddelande (s. 102)
Egen produktion.



· 10 ·
Facit till Svenska dag för dag – sfi kurs B   © 2019 Jan Zara och Folkuniversitetets förlag
Distribueras som pdf

Fredag
Hörövning A (s. 103–104) Hörövning B (s. 105)

 1 . 1.
 2. 3.
 3. 0.

Hörövning C (s. 105–106)
 1 . brukar
 2. känner sig
 3. Ingen fara
 4. lägger sig
 5. stiger upp
 6. kokar
 7. stannar
 8. Fryser
 9. ta på mig
 10. behöver
 11 . huvudvärk
 12. smitta
 13. Krya
 14. Ta hand
 15. detsamma
 16. halstablett
 17. tror
 18. smörgås
 19. tråkigt
 20. fortfarande

Person 1 Person 2

Person 3 Person 4 Person 5
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Vecka 6
Måndag
Läsförståelse (s. 110)
 1 . Simon bor i en liten hyreslägenhet i Örebro. 
 2. Han letar efter en ny hyreslägenhet  

i  Stockholm.
 3. Simon vill bo i en stor stad.
 4. Han heter Isaksson i efternamn.
 5. Han vill gärna bo nära tunnelbana eller 

buss.
 6. Därför att han är singel (bor ensam).
 7. Han kan betala en hyra på mellan 3 000 och 

6 000 kronor.
 8. Simon skickar sitt mejl till  

bostad@ledigbostad.nu.

Tisdag
Övning A (s. 114)
 1 . Simon skickade sin ansökan för en månad 

sedan. 
 2. Han sitter i köket och dricker en kopp kaffe.
 3. Han har fått mejl från ledigbostad.nu.
 4 . Anders ska resa till Spanien med sin fru. 
 5. Simon kan bo där i 18 månader.
 6. Lägenheten är på 65 kvadratmeter (kvm).
 7. I hyran ingår vatten, värme och bredband.

Övning B (s. 115)
 1 . fel
 2. rätt
 3. rätt
 4. rätt
 5. fel
 6. fel
 7. fel
 8. fel

Onsdag
Övning A (s. 119)
en tvättstuga – tvättstugor
en lampa – lampor
en låda – lådor
en penna – pennor
en hylla – hyllor
en trappa – trappor
en villa – villor
en hyra – hyror
en tavla – tavlor
en matta – mattor

Övning B (s. 120)
en granne – grannar
en timme – timmar
en kasse – kassar
en pinne – pinnar
en galge – galgar
en påse – påsar

Övning C (s. 120)
en trädgård – trädgårdar
en våning – våningar
en nyckel – nycklar
en hall – hallar
en bänk – bänkar
en spis – spisar
en säng – sängar
en dörr – dörrar
en hiss – hissar
en vägg – väggar

Övning D (s. 121)
en balkong – balkonger
en diskmaskin – diskmaskiner
en garderob – garderober
en lägenhet – lägenheter
en toalett – toaletter

Övning E (s. 121)
ett område – områden
ett foto – foton
ett läge – lägen

Övning F (s. 122)
ett vardagsrum – vardagsrum
ett badrum – badrum
ett sovrum – sovrum
ett fönster – fönster
ett golv – golv
ett hus – hus
ett hem – hem
ett kök – kök
ett skåp – skåp
ett tak – tak
ett garage – garage
(avslutande ”-ge” ses här som en konsonant)
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Övning G (s. 123)
en människa – människor
en person – personer
en bulle – bullar
ett arbete – arbeten
en mamma – mammor
en kasse – kassar
ett djur – djur
ett fönster – fönster
ett barn – barn
en blomma – blommor
en lägenhet – lägenheter
en förälder – föräldrar
en cigarett – cigaretter
ett tuggummi – tuggummin
en väg – vägar
ett yrke – yrken
en sax – saxar
en banan – bananer
en dörr – dörrar
ett rum – rum
en kvinna – kvinnor
en pappa – pappor
en pennvässare – pennvässare
ett syskon – syskon

Övning H (s. 124)
en stol – stolen
en soffa – soffan
en dörr – dörren
en matta – mattan
en bänk – bänken
en fåtölj – fåtöljen
en gardin – gardinen
ett bord – bordet
ett fönster – fönstret
ett kök – köket
ett rum – rummet
ett kvitto – kvittot
ett arbete – arbetet
ett område – området

Torsdag
Övning I (s. 125)

Singular  

obestämd form

Singular  

bestämd form

Plural  

obestämd form

en hyreslägenhet

lägenhet

en trea

våning

ett vardagsrum

ett kök

ett badrum

Värme

vatten

ett år

ett område

buss

tunnelbana

mataffär

centrum

Lägenheten

Hyran

hyran

lägenheten

hissen

sovrum

kronor

månader

restauranger

grannar

länder

Övning J (s. 126)

Singular  

obestämd form

Singular  

bestämd form

Plural  

obestämd form

en buss

en värme

ett hus

en krona

en butik

ett bord

en skola

en bil

ett område

en våning

en adress

ett meddelande

ett jobb

en medicin

en stol

ett år

kronan

området

bordet

meddelandet

huset

skolan

jobbet

året

bussen

stolen

värmen

våningen

bilar

meddelanden

år

jobb

kronor

skolor

bussar

våningar

stolar

områden

hus

bord

Simonas bostad (s. 127)
Egen produktion.
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Fredag
Hörövning A (s. 128–129)
Nadja
 1 . a
 2. a
 3. a
 4. c

Samuel
 1 . c
 2. a
 3. c
 4. b

Sandra
 1 . b
 2. b
 3. a
 4. c

Hörövning B (s. 130)
 Bild 1 : Berättelse 2.
 Bild 2: Berättelse 1.
 Bild 3: Berättelse 4.

Hörövning C (s. 131)
 1 . letar
 2. hyreslägenhet
 3. skicka
 4. hyra
 5. möblerad
 6. önskar
 7. får
 8. etta
 9. tvåa
 10. räcker
 11 . område
 12. våning
 13. svara
 14. Hör av dig
 15. jätteglad
 16. loggar in
 17. intresserad
 18. långt
 19. lugnt
 20. värmen
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Vecka 7
Måndag
Läsförståelse (s. 136)
 1 . Aziza kom till Sverige för två år sedan.
 2. Hon hade jobbat på en skola. 
 3. Aziza hade jobbat som rektor.
 4. Inte lätt. Då var det kallt och mörkt.
 5. Hon kände sig ensam och ledsen.
 6. Aziza vet att språket är en viktig nyckel  

till att få ett arbete.

Tisdag
Läsförståelse (s. 140)
 1 . Språket är en viktig nyckel till att få ett jobb.
 2. Aziza trivs bra på sitt arbete.
 3. Hennes kollegor är trevliga.
 4. Aziza jobbar heltid och alla vardagar. 
 5. Hon är ledig på helger och röda dagar.
 6. Hennes första tid var jobbig och svår.  

Det var en mörk tid.

Onsdag
Övning A (s. 141–142)
 1 . stor
 2. mörk
 3. vacker
 4. farlig 

Övning B (s. 142)
 1 . stor.
 2. mörk.
 3. vacker.
 4. farlig.

Övning C (s. 143–144)
 1 . stort
 2. mörkt
 3. vackert
 4. farligt

Övning D (s. 145)
 1 . stora
 2. mörka
 3. vackra
 4. farliga

Övning E (s. 146–147)
fin, fint, fina
varm, varmt, varma
ensam, ensamt, ensamma
liten, litet, små
jobbig, jobbigt, jobbiga
ljus, ljust, ljusa
gammal, gammalt, gamla
ny, nytt, nya
ung, ungt, unga
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Torsdag
Övning F (s. 148)
 1 . snälla
 2. farligt
 3. arbetslösa
 4. nytt
 5. röda
 6. lediga
 7. ledig
 8. viktig
 9. stort
 10. ljus
 11 . ljust
 12. lång
 13. snäll

Skriv om Sergis yrke (s. 149)
Egen produktion.

Skriv om Samis jobb (s. 150)
Egen produktion.

Skriv om Sandras jobb (s. 151)
Egen produktion.

Fredag
Hörövning A (s. 152)
 1 . b
 2. b
 3. a
 4. c
 5. c
 6. b
 7. a

Hörövning B (s. 153)
 Bild 1 : Person 3.
 Bild 2: Person 2.
 Bild 3: Person 1.

Hörövning C (s. 154)
 1 . lämnade
 2. farligt
 3. mörkt
 4. varma
 5. arbetslös
 6. ensam
 7. kämpa
 8. ledsen
 9. viktigt
 10. nyckel
 11 . omöjligt
 12. sökte
 13. kollegor
 14. Trivs
 15. heltid
 16. Lönen
 17. säljare
 18. jobbigt
 19. Kommer … ihåg
 20. vardagar … helger
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Vecka 8
Måndag
Läsförståelse (s. 158)
 1 . Sara sitter på bussen.
 2. Därför att det är mycket trafik.
 3. Åsa är Saras bästa vän.
 4. Hon är fortfarande på jobbet.
 5. Åsa kommer kanske att vara hemma kl. 17.
 6. De ska ses i kväll.
 7. Sara ska komma till Åsa kl. 17.30.

Tisdag
Läsförståelse (s. 162)
 1 . Åsa kom hem klockan fem.
 2. Hon tar en dusch och byter om.
 3. De ska äta middag tillsammans.
 4. Åsa ville inte äta gammal mat från kylen.
 5. Därför att de jobbar heltid båda två.

Onsdag
Övning A (s. 163)
 1 . Hon
 2. henne
 3. mig
 4. jag … dig
 5. Han
 6. honom
 7. Hon
 8. henne
 9. dig
 10. Du

Övning B (s. 164)
 1 . De
 2. dem
 3. oss
 4. vi
 5. vi
 6. oss
 7. er … vi … ni
 8. dem
 9. er
 10. oss

Övning C (s. 165–166)
 1 . mitt
 2. min
 3. mina
 4. din
 5. ditt
 6. dina
 7. Hans
 8. Hans
 9. hans
 10. Hennes
 11 . Hennes
 12. Hennes
 13. Vår
 14. Vårt
 15. Våra
 16. er
 17. ert
 18. era
 19. deras
 20. deras
 21. deras

Övning D (s. 167–168)
 1 . Han … henne. eller Hon … honom.
 2. Hon … dem.
 3. Han … honom.
 4. De … henne.
 5. Hon … honom. eller Han … henne.
 6. Hon … dem.
 7. jag … er.
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Torsdag
Övning E (s. 169–170)
 1 . min
 2. ditt
 3. hennes
 4. hans
 5. Deras
 6. era
 7. Vårt
 8. ditt
 9. din
 10. deras
 11 . våra
 12. mina

Min vän (s. 170)
Egen produktion.

Fredag
Hörövning A (s. 171)
 1 . fel
 2. rätt
 3. fel
 4. rätt
 5. rätt
 6. fel
 7. rätt

Hörövning B (s. 172)
 1 . c
 2. c
 3. a
 4. b
 5. c

Hörövning C (s. 173)
 1 . på väg hem
 2. långsamt
 3. skickar
 4. meddelande
 5. bästa vän
 6. fortfarande
 7. Du då
 8. innan
 9. bestämma
 10. beställa
 11 . nyttigare
 12. snart
 13. tar av
 14. upptagen
 15. varandra
 16. ta en dusch
 17. godare
 18. Toppen
 19. umgås
 20. spelar ingen
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Vecka 9
Måndag
Läsförståelse (s. 178)
 1 . Mirella vill fortsätta att studera efter sin sfi.
 2. Hon läser om olika kurser som finns att gå 

på olika skolor.
 3. Ja.
 4. En studievägledare kan hjälpa eleven  

att hitta rätt kurs efter sfi.
 5. Man kan läsa Sva grund utveckla  

sin svenska.
 6. Man kan läsa sfi och samtidigt lära sig  

hur man arbetar på en förskola.

Tisdag
Läsförståelse (s. 182)
 1 . Det är inte lätt för Mirella att bestämma sig, 

så hon vill ha hjälp av en studievägledare.
 2. Hon vill gärna jobba som undersköterska. 
 3. Det är svårt att berätta allting på telefon.
 4. Nästa torsdag klockan tio.
 5. Studievägledaren sitter i rum 315 på plan 3.

Onsdag
Övning A (s. 183)
Egen produktion.

Övning B (s. 183–184)
Egen produktion.

Övning C (s. 185)
 1 . med
 2. efter
 3. i
 4. på
 5. på
 6. till … med
 7. till
 8. i
 9. i
 10. på … på
 11 . på
 12. i
 13. efter
 14. till
 15. med
 16. på
 17. mellan … och
 18. i … på
 19. med
 20. på

Torsdag
Övning D (s. 186)
på … i … till … till … i … på … från … för

för … till … i … med

för … på … från … till

Övning E (s. 187)
 1 . Bollen ligger under bordet.
 2. Bollen ligger på bordet.
 3. Bollen ligger mellan borden.
 4. Bollen ligger bredvid bordet.
 5. Bollen ligger i lådan.
 6. Bollen ligger bakom lådan.
 7. Bollen ligger framför lådan.

Fredag
Hörövning A (s. 189)
 1 . b
 2. b
 3. a
 4. b
 5. c

Hörövning B (s. 190)
 1 . b
 2. c
 3. b
 4. a

Hörövning C (s. 191)
 1 . klar
 2. utbildning
 3. drömmer
 4. betyg
 5. skicka
 6. ansöka
 7. utveckla
 8. erfarenhet
 9. samtidigt
 10. förstår
 11 . svårt
 12. Vilken
 13. rak
 14. Det var så lite
 15. broschyr
 16. fritidshem
 17. erbjuder
 18. boka
 19. studievägledare
 20. utan


