
Kapitel 1 Hemma hos 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 22 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 22 ☐ 

 
      

 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 10 
och 11 i textboken. 

s. 10–11 ☐ 
 

Läs texten Två rum 
och kök 

Läs sidan 12 i textboken.  s. 12 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 13 i textboken.  

s. 13 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör uppgift A–C på 

sidorna 7 och 8 i 
övningsboken.  

s. 7–8 ☐ 

 
      

 

Hur bor du? Läs frågor och svar Gå till sidan 14 i 
textboken.  

s. 14 ☐ 
 

Skriv frågor Gör sidan 8 i 
övningsboken.  

s. 8 ☐ 
 

      
 

Olika boenden  Läs om olika boenden   Gå till sidan 15 i 
textboken.  

s. 15 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift A–E Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Olika boenden 

☐ 
 

Träna skriva om olika 
boenden 

Gör sidorna 7 och 8 i 
skrivhäftet.  

s. 7–8 ☐ 
 

Skriv hur och var de 
bor 

Gör sidorna 9 och 10 i 
övningsboken.  

s. 9–10 ☐ 
 

      
 

Ett hyreshus  Läs om vad som finns i 
ett hyreshus 

Gå till sidan 16 i 
textboken.  

s. 16 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D.  Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Ett hyreshus 

☐ 
 

Träna skriva ord i ett 
hyreshus 

Gör sidan 9 i skrivhäftet.  s. 9 ☐ 



 
Arbeta med ord i ett 
hyreshus 

Gör sidan 11 i 
övningsboken. 

s. 11 ☐  
      

 

Olika rum  Läs om olika rum Gå till sidan 17 i 
textboken.  

s. 17 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Olika rum 

☐ 
 

Träna skriva olika rum Gör sidan 10 i skrivhäftet.  s. 10 ☐  
Arbeta med olika rum Gör sidan 12 i 

övningsboken. 
s. 12 ☐  

      
 

Möbler  Läs om möbler i 
vardagsrummet 

Gå till sidan 18 i 
textboken.  

s. 18 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Möbler i 
vardagsrummet 

☐ 

 
Träna skriva möbler i 
vardagsrummet 

Gör sidan 11 i skrivhäftet.  s. 11 ☐  
Läs om möbler i 
sovrummet 

Gå till sidan 18 i 
textboken.  

s. 18 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift E–H. Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Möbler i 
sovrummet 

☐ 

 
Träna skriva möbler i 
sovrummet 

Gör sidan 12 i skrivhäftet.  s. 12 ☐  
Läs om möbler i köket Gå till sidan 19 i 

textboken.  
s. 19 ☐  

Gör digitala övningar Gör uppgift I–L. Digitala ÖB: 
Övningar, Kapitel 
1, Möbler i köket 

☐ 
 

Träna skriva möbler i 
köket 

Gör sidan 13 i skrivhäftet.  s. 13 ☐  
Läs om möbler i 
badrummet 

Gå till sidan 20 i 
textboken.  

s. 20 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift M–P. Digitala ÖB: 

Övningar, Kapitel 
1, Möbler i 
badrummet 

☐ 

 
Träna skriva möbler i 
badrummet 

Gör sidan 14 i skrivhäftet.  s. 14 ☐  
Arbeta med möbler Gör sidorna 13–15 i 

övningsboken. 
s. 13–15 ☐  

      
 

Prepositioner Läs om prepositioner Gå till sidan 21 i 
textboken.  

s. 21 ☐  
Genomgång: 
Prepositioner 

Gå till sidan 21 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 1 

☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Digitala ÖB: 
Övningar, Kapitel 
1, Prepositioner 

☐ 
 

Träna skriva 
prepositioner 

Gör sidan 15 i skrivhäftet.  s. 15  ☐ 



 
Arbeta med 
prepositioner    

Gör sidan 16 i 
övningsboken. 

s. 16 ☐  
      

 

Liten, litet, små  Läs om adjektivens 
böjning 

Gå till sidan 22 i 
textboken.  

s. 22 ☐  
Genomgång: Kommer 
du ihåg adjektiv? 

Gå till sidan 22 i 
textboken. Klicka på 
första länken högst upp 
och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 1 

☐ 

 
Genomgång: Grön, 
grönt, gröna  

Gå till sidan 22 i 
textboken. Klicka på 
andra länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 1 

☐ 

 
Genomgång: I Lexin–
adjektivens böjning 

Gå till sidan 22 i 
textboken. Klicka på tredje 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 1 

☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Digitala ÖB: 
Övningar, Kapitel 
1, Liten, litet, små 

☐ 
 

Träna skriva 
adjektivens böjning 

Gör sidan 16 i skrivhäftet.  s. 16 ☐  
Arbeta med adjektiv  Gör sidorna 17 och 18 i 

övningsboken.  
s. 17–18 ☐  

      
 

Skriv mer  Skriv ett brev till din 
kompis 

Gör sidorna 19 och 20 i 
övningsboken.  

s. 19–20 ☐  
      

 

Spela in   Läs texten om Peter 
med bra betoning 

Gör uppgiften på sidan 20 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 1 ☐ 

 
      

 

Hörövning   Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 21 i 
övningsboken.  

s. 21 ☐  
      

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 1 

☐ 

 



Kapitel 2 Goda grannar 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 2 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 23 i 
textboken.  

s. 23 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 34 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 34 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 24 
och 25 i textboken. 

s. 24–25 ☐ 
 

Läs texten Sveagatan 
2A 

Läs sidan 26 i textboken.  s. 26 ☐  
Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 27 i textboken.  

s. 27 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidorna 22 och 23 i 

övningsboken.  
s. 22–23 ☐ 

        
 

Problem i 
lägenheten  

Läs om olika problem Läs sidorna 28 och 29 i 
textboken.  

s. 28–29 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
2, Problem i 
lägenheten  

☐ 

 
Skriv vad han säger Gör uppgiften med 

problem i lägenhet på 
sidan 24 i övningsboken. 

s. 24 ☐ 

        
 

Sopsortering  Läs om sopsortering   Läs sidan 30 i textboken.  s. 30 ☐  
Gör digital övning Gör uppgiften: Välj 

soptunna 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
2, Sopsortering  

☐ 
 

Sortera soporna Gör uppgiften på sidan 24 
i övningsboken.  

s. 24 ☐ 
        

 

På anslagstavlan   Läs meddelanden  Gå till sidan 31 i 
textboken.  

s. 31 ☐ 



 
Gör digital övning  Gör uppgiften: Läs och 

välj bild 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
2, På anslagstavlan   

☐ 
 

Förstå meddelanden Gör sidan 25 i 
övningsboken. 

s. 25 ☐ 
        

 

Henne, honom, 
dem …  

Läs om henne, honom, 
dem... 

Läs sidan 32 i textboken.  s. 32 ☐ 
 

Gör digital övning  Gör uppgiften: Skriv ord Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
2, Henne, honom, 
dem …  

☐ 

 
Arbeta med henne, 
honom, dem … 

Gör sidorna 26 och 27 i 
övningsboken.  

s. 26–27 ☐ 
        

 

Obestämd och 
bestämd form 

Läs om obestämd och 
bestämd form   

Läs sidorna 33 och 34 i 
textboken.  

s. 33–34 ☐ 
 

Genomgång: Kommer 
du ihåg substantiv?  

Gå till sidan 33 i 
textboken. Klicka på 
första länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 2  

☐ 

 
Genomgång: 
Obestämd och 
bestämd form 

Gå till sidan 33 i 
textboken. Klicka på 
andra länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 2  

☐ 

 
Genomgång: 
Obestämd eller 
bestämd form? 

Gå till sidan 34 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 2  

☐ 

 
Gör digitala övningar  Gör uppgift A–C. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
2, Obestämd och 
bestämd form 

☐ 

 
Träna skriva bestämd 
form  

Gör sidorna 18 och 19 i 
skrivhäftet.  

s. 18–19 ☐ 
 

Arbeta med obestämd 
och bestämd form  

Gör sidorna 28–30 i 
övningsboken. 

s. 28–30 ☐ 
        

 

Skriv mer  Skriv en felanmälan  Gör uppgift A på sidan 31 
i övningsboken.  

s. 31 ☐ 
 

Skriv en annons Gör uppgift B på sidan 32 
i övningsboken.  

s. 32 ☐ 
        

 

Spela in  Spela in om hur du 
bodde i ditt hemland 

Gör uppgiften på sidan 32 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 2 ☐ 



        
 

Hörövning   Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 33 i 
övningsboken.  

s. 33 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor, Kapitel 
2 

☐ 

 



Kapitel 3 Vägen till skolan 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 3 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 35 i 
textboken.  

s. 35 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 48 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 48 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 36 
och 37 i textboken. 

s. 36–37 ☐ 
 

Läs texten Olgas väg 
till skolan 

Läs sidan 38 i textboken.  s. 38 ☐  
Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 39 i textboken.  

s. 39 ☐ 
 

Uppgifter till texten  Gör sidan 34 i 
övningsboken.  

s. 34 ☐ 
        

 

Vart ska du?  Läs frågor och svar Gå till sidan 40 i 
textboken.  

s. 40 ☐ 
 

Arbeta med frågor och 
svar 

Gör sidan 35 i 
övningsboken. 

s. 35 ☐ 
        

 

Hur kommer du 
till …? 

Läs texten Gå till sidan 41 i 
textboken.  

s. 41 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
3, Hur kommer du 
till …? 

☐ 

 
Träna skriva ord Gör sidorna 21 och 22 i 

skrivhäftet.  
s. 21–22 ☐  

Arbeta med korsord  Gör sidan 36 i 
övningsboken. 

s. 36 ☐ 
        

 

Ursäkta, var 
ligger …?  

Läs frågor och svar Gå till sidan 42 i 
textboken.  

s. 42 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
3, Ursäkta, var 
ligger …?  

☐ 

 
Träna skriva ord  Gör sidan 22 i skrivhäftet.  s. 22 ☐ 



 
Arbeta med 
vägbeskrivningar 

Gör sidan 37 i 
övningsboken. 

s. 37 ☐ 
        

 

I stan  Läs vad som finns i 
stan 

Läs sidorna 44 och 45 i 
textboken.  

s. 44–45 ☐  
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
3, I stan  

☐ 
 

Träna skriva ord  Gör sidorna 23 och 24 i 
skrivhäftet.  

s. 23–24 ☐  
Arbeta med vad som 
finns i stan 

Gör uppgiften på sidan 38 
i övningsboken. 

s. 38 ☐ 
        

 

Skyltar på stan  Berätta vad skyltarna 
betyder för en 
klasskompis 

Gå till sidan 46 i 
textboken.  

s. 46 ☐ 
 

Skyltar på stan Gör uppgiften: Lyssna och 
välj skylt 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
3, Skyltar på stan  

☐ 
 

Arbeta med skyltar Gör uppgiften på sidan 38 
i övningsboken. 

s. 38 ☐ 
        

 

Framtid – 
futurum  

Läs om framtid–
futurum 

Gå till sidan 47 i 
textboken.  

s. 47 ☐ 
 

Genomgång: Kommer 
du ihåg verb? 

Gå till sidan 47 i 
textboken. Klicka på 
första länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 3  

☐ 

 
Genomgång: Framtid 
och futurum 

Gå till sidan 47 i 
textboken. Klicka på 
andra länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 3  

☐ 

 
Genomgång: Att-
formen (infinitiv) i Lexin 

Gå till sidan 47 i 
textboken. Klicka på tredje 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 3  

☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
3, Framtid – 
futurum  

☐ 

 
Arbeta med verb och 
futurum 

Gör uppgift A–D på 
sidorna 39 och 40 i 
övningsboken. 

s. 39–40 ☐ 

        
 

Tidsord för 
framtid  

Läs om tidsord för 
framtid   

Gå till sidan 48 i 
textboken.  

s. 48 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgiften: Dåtid eller 
framtid? 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
3, Tidsord för 
framtid  

☐ 

 
Arbeta med tidsord Gör sidorna 40 och 41 i 

övningsboken. 
s. 40–41 ☐ 

        
 

Skriv mer   Skriv om din första dag 
i skolan 

Gör uppgift A på sidan 42 
i övningsboken.  

s. 42 ☐ 



 
Skriv ett sms till din 
kompis 

Gör uppgift B på sidan 43 
i övningsboken. 

s. 43 ☐ 
        

 

Spela in    Beskriv vägen hem till 
dig 

Gör uppgiften på sidan 43 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in,  
Kapitel 3 

☐ 

        
 

Hörövning    Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 44 i 
övningsboken.  

s. 44 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 3 

☐ 

 



Kapitel 4 Vägen till Sverige 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 4 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 49 i 
textboken.  

s. 49 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 56 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 56 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 50 
och 51 i textboken. 

s. 50–51 ☐ 
 

Läs texten Habibas 
resa 

Läs sidan 52 i textboken.  s. 52 ☐  
Berätta för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 53 i textboken.  

s. 53 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidorna 45 och 46 i 

övningsboken.  
s. 45–46 ☐ 

 
Träna på världsdelarna Gör sidan 26 i skrivhäftet. s. 26 ☐ 

        
 

En biljett  Läs texten Gå till sidan 54 i 
textboken.  

s. 54 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgiften: Läs och 
välj  

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
4, En biljett  

☐ 
 

Svara på frågor  Gör uppgiften på sidan 47 
i övningsboken.  

s. 47 ☐ 
        

 

En busstidtabell  Läs texten Gå till sidan 55 i 
textboken.  

s. 55 ☐ 
 

Genomgång: En 
tidtabell 

Gå till sidan 55 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 4  

☐ 
 

Gör digital övning Gör uppgiften: Välj svar Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
4, En busstidtabell  

☐ 
 

Svara på frågor  Gör uppgiften på sidan 47 
i övningsboken.  

s. 47 ☐ 
        

 



Och – men  Läs texten Gå till sidan 56 i 
textboken.  

s. 56 ☐ 
 

Öva ord– och – men Gör uppgiften: Skriv och 
eller men 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
4, Och – men  

☐ 
 

Arbeta med och – men Gör sidan 48 i 
övningsboken.  

s. 48 ☐ 
        

 

Skriv mer   Skriv ett brev Gör uppgiften på sidan 49 
i övningsboken.  

s. 49 ☐ 
        

 

Spela in   Berätta om din 
favoritplats 

Gör uppgiften på sidan 50 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 4 ☐ 

        
 

Hörövning    Lyssna och svara på 
frågor 

Gör uppgift A–D på 
sidorna 50 och 51 i 
övningsboken.  

s. 50–51 ☐ 

        
 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 4 

☐ 

 



Kapitel 5 På fritiden 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 5 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 57 i 
textboken.  

s. 57 ☐ 
         

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 66 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 66 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 58 
och 59 i textboken. 

s. 58–59 ☐ 
 

Läs texten Kemals och 
Samirs fritid 

Läs sidan 60 i textboken.  s. 60 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 61 i textboken.  

s. 61 ☐ 

 
Läs texten om att 
provträna gratis 

Läs texten på sidan 61 i 
textboken.  

s. 61 ☐ 
 

Läs frågor och svar Läs texten på sidan 61 i 
textboken.  

s. 61 ☐ 
 

Uppgifter till texten  Gör sidorna 52–54 i 
övningsboken.  

s. 52–54 ☐ 
        

 

Vad gör de på 
fritiden?  

Läs om vad de gör på 
fritiden  

Läs sidorna 62 och 63 i 
textboken.  

s. 62–63 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–E.   Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
5, Vad gör de på 
fritiden?  

☐ 

 
Träna skriva vad de 
gör  

Gör sidorna 28 och 29 
skrivhäftet.  

s. 28–29 ☐ 
 

Arbeta med korsord 
m.m. 

Gör sidan 55 i 
övningsboken. 

s. 55 ☐ 
        

 

Alltid, ofta, 
ibland, sällan  
och aldrig  

Läs om alltid, ofta, 
ibland, sällan och 
aldrig   

Gå till sidan 64 i 
textboken.  

s. 64 ☐ 



 
Gör digital övning Gör uppgiften: Para ihop 

ord och bild 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
5, Alltid, ofta, 
ibland, sällan och 
aldrig  

☐ 

 
Skriv ord som passar   Gör uppgift A och B på 

sidan 56 i övningsboken. 
s. 56 ☐ 

        
 

Ordföljd med 
alltid, ofta,  
aldrig … 

Läs om ordföljd Gå till sidan 65 i 
textboken.  

s. 65 ☐ 
 

Genomgång: Kommer 
du ihåg ordföljd med 
inte? 

Gå till sidan 65 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 5  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
5, Ordföljd med 
alltid, ofta, aldrig … 

☐ 

 
Skriv meningar med 
rätt ordföljd 

Gör sidorna 56 och 57 i 
övningsboken. 

s. 56–57 ☐ 
        

 

Hur ofta …?  Läs texten   Gå till sidan 66 i 
textboken.  

s. 66 ☐ 
 

Gör digital övning Gör uppgiften: Ordna 
orden 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
5, Hur ofta …?  

☐ 
 

Skriv egna meningar Gör sidorna 58 och 59 i 
övningsboken. 

s. 58–59 ☐ 
        

 

Skriv mer   Skriv ett meddelande Gör uppgiften på sidan 60 
i övningsboken.  

s. 60 ☐ 
        

 

Spela in   Berätta om din fritid Gör uppgiften på sidan 60 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 5 ☐ 

        
 

Hörövning    Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 61 i 
övningsboken.  

s. 61 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 5 

☐ 

 



Kapitel 6 Hur mår du? 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 6 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 67 i 
textboken.  

s. 67 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 76 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 76 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 68 
och 69 i textboken. 

s. 68 ☐ 
 

Läs texten David är 
sjuk 

Läs sidan 70 i textboken.  s. 70 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 71 i textboken.  

s. 71 ☐ 
 

Uppgifter till texten  Gör sidan 62 i 
övningsboken.  

s. 62 ☐ 
        

 

Kroppen  Läs orden–kroppen Gå till sidan 72 i 
textboken.  

s. 72 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
6, Kroppen  

☐ 
 

Träna skriva–kroppen Gör sidorna 31 och 32 i 
skrivhäftet.  

s. 31–32 ☐ 
 

Skriv kroppsdelar Gör sidan 63 i 
övningsboken.  

s. 63 ☐ 
 

Läs orden–ansiktet Gå till sidan 73 i 
textboken.  

s. 73 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift E–I Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
6, Kroppen  

☐ 
 

Träna skriva–ansiktet Gör sidan 33 i skrivhäftet.  s.  33 ☐  
Skriv ord i ansiktet Gör sidan 64 i 

övningsboken.  
s. 64 ☐ 

        
 

Hur mår de?  Läs om hur de mår Läs sidorna 74 och 75 i 
textboken.  

s. 74–75 ☐ 



 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D.  Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
6, Hur mår de?  

☐ 
 

Träna skriva hur de 
mår 

Gör sidan 34 i skrivhäftet.  s. 34 ☐  
Skriv hur de mår Gör sidan 65 i 

övningsboken. 
s. 65 ☐ 

        
 

Min, mitt, mina  Läs om min, mitt, mina Gå till sidan 76 i 
textboken.  

s. 76 ☐ 
 

Genomgång: Kommer 
du ihåg min, din, hans, 
hennes … (possessiva 
pronomen)?  

Gå till sidan 76 i 
textboken. Klicka på 
första länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 6  

☐ 

 
Genomgång: Min, mitt, 
mina 

Gå till sidan 76 i 
textboken. Klicka på 
andra länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 6  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
6, Min, mitt, mina  

☐ 
 

Arbeta med böjning av 
pronomen 

Gör sidorna 66 och 67 i 
övningsboken. 

s. 66–67 ☐ 
        

 

Skriv mer                 Skriv ett meddelande 
till din lärare 

Gör uppgiften på sidan 68 
i övningsboken.  

s. 68 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta vad du gör för 
att må bra 

Gör uppgiften på sidan 68 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 6 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 69 i 
övningsboken.  

s. 69 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 6 

☐ 

 



Kapitel 7 På vårdcentralen 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 7 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 77 i 
textboken.  

s. 77 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 84 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 84 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 78 
och 79 i textboken. 

s. 78–79 ☐ 
 

Läs texten Hos läkaren Läs sidan 80 i textboken.  s. 80 ☐  
Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 81 i textboken.  

s. 81 ☐ 

 
Läs en kallelse Läs kallelsen på sidan 81 i 

textboken. 
s. 81 ☐ 

 
Uppgifter till texten i 
textboken 

Gör uppgift A–E på 
sidorna 70–72 i 
övningsboken.  

s. 70–72 ☐ 

        
 

På apoteket  Läs orden på apoteket Läs sidorna 82 och 83 i 
textboken.  

s. 82–83 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–D.  Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
7, På apoteket  

☐ 
 

Träna skriva ord  Gör sidan 36 i skrivhäftet.  s. 36 ☐  
Svara på frågor om 
medicin 

Gör uppgiften på sidan 72 
i övningsboken. 

s. 72 ☐ 
        

 

Skyltar i 
sjukvården  

Läs om skyltar i 
sjukvården   

Gå till sidan 84 i 
textboken.  

s. 84 ☐ 



 
Gör digital övning Gör uppgiften: Lyssna och 

välj skylt 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
7, Skyltar i 
sjukvården  

☐ 

        
 

Skriv mer                 Korsord med 
kroppsord 

Gör sidan 73 i 
övningsboken.  

s. 73 ☐ 
 

Skriv ett meddelande 
till din lärare 

Gör sidan 74 i 
övningsboken.  

s. 74 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta hur man köper 
medicin på recept 

Gör uppgiften på sidan 74 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 7 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 75 i 
övningsboken.  

s. 75 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 7 

☐ 

 



Kapitel 8 På restaurangen 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 8 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 85 i 
textboken.  

s. 85 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 94 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 94 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 86 
och 87 i textboken. 

s. 86–87 ☐ 
 

Läs texten Dagens 
lunch 

Läs sidan 88 i textboken.  s. 88 ☐ 
 

Berätta för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 89 i textboken.  

s. 89 ☐ 

 
Uppgifter till texten i 
textboken 

Gör uppgift A–C på 
sidorna 76 och 77 i 
övningsboken.  

s. 76–77 ☐ 

        
 

Vill ni beställa?  Läs en meny, frågor 
och svar 

Gå till sidan 90 i 
textboken.  

s. 90 ☐ 
 

Svara på frågor om en 
meny 

Gör uppgiften på sidan 77 
i övningsboken. 

s. 77 ☐ 
        

 

Dryck  Läs om olika drycker Gå till sidan 91 i 
textboken.  

s. 91 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 
Övningar,  
Kapitel 8, Dryck  

☐ 
 

Träna skriva ord Gör sidan 38 i skrivhäftet.  s. 38 ☐  
Korsord med dryck och 
mat 

Gör uppgiften på sidan 78 
i övningsboken. 

s. 78 ☐ 
        

 

Mat  Läs om olika sorters 
mat 

Gå till sidan 92 i 
textboken.  

s. 92 ☐ 



 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 

Övningar,  
Kapitel 8, Mat 

☐ 
 

Korsord med dryck och 
mat 

Gör uppgiften på sidan 78 
i övningsboken. 

s. 78 ☐ 
        

 

Svenskarnas 
favoritmat 

Läs om svenskarnas 
favoritmat   

Gå till sidan 93 i 
textboken.  

s. 93 ☐ 
 

Svara på frågor om 
svenskarnas 
favoritmat 

Gör uppgiften på sidan 78 
i övningsboken. 

s. 78 ☐ 

        
 

Ordföljd med 
tycker om …  

Läs om ordföljd med 
tycker om …   

Gå till sidan 94 i 
textboken.  

s. 94 ☐ 
 

Gör digital övning Gör uppgiften: Ordna 
orden 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
8, Ordföljd med 
tycker om …  

☐ 

 
Skriv meningar med 
rätt ordföljd  

Gör sidorna 79 och 80 i 
övningsboken.  

s. 79–80 ☐ 
        

 

Skriv mer                 Skriv och berätta om 
din favoritmat 

Gör sidan 81 i 
övningsboken.  

s. 81 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta om dina 
frukostvanor 

Gör uppgiften på sidan 82 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in,  
Kapitel 8 

☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör uppgift A–D på 
sidorna 82 och 83 i 
övningsboken.  

s. 82–83 ☐ 

        
 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 8 

☐ 

 



Kapitel 9 Gäster på middag 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 9 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 95 i 
textboken.  

s. 95 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 104 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 104 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 96 
och 97 i textboken. 

s. 96–97 ☐ 
 

Läs texten Irma bjuder 
på middag 

Läs sidan 98 i textboken.  s. 98 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 99 i textboken.  

s. 99 ☐ 
 

Uppgifter till texten i 
textboken 

Gör sidan 84 i 
övningsboken.  

s. 84 ☐ 
        

 

En instruktion Läs en instruktion  Läs instruktionen på sidan 
99 i textboken.  

s. 99 ☐ 
 

Svara på frågor om en 
instruktion   

Gör uppgiften på sidan 85 
i övningsboken. 

s. 85 ☐ 
        

 

Fråga och svara 
vid matbordet  

Läs frågor och svar Gå till sidan 100 i 
textboken.  

s. 100 ☐ 
 

Para ihop frågor och 
svar 

Gör uppgiften på sidan 85 
i övningsboken. 

s. 85 ☐ 
        

 

Frukt och bär  Läs om frukt och bär   Gå till sidan 101 i 
textboken.  

s. 101 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
9, Frukt och bär  

☐ 

 
Träna skriva ord Gör sidan 41 i skrivhäftet.  s.  41 ☐ 



 
Korsord med frukt och 
bär m.m. 

Gör uppgift A–C på 
sidorna 86 och 87 i 
övningsboken. 

s. 86–87 ☐ 

        
 

Grönsaker  Läs om olika 
grönsaker   

Gå till sidan 102 i 
textboken.  

s. 102 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–E.  Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
9, Grönsaker  

☐ 
 

Träna skriva ord Gör sidan 42 i skrivhäftet.  s. 42 ☐  
Arbeta med ord för 
grönsaker   

Gör uppgift A–C på 
sidorna 87 och 88 i 
övningsboken. 

s. 87–88 ☐ 

        
 

Vad gör Irma  
i köket?  

Läs vad Irma gör i 
köket  

Gå till sidan 103 i 
textboken.  

s. 103 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–C. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
9, Vad gör Irma i 
köket?  

☐ 

 
Träna skriva vad hon 
gör 

Gör sidan 43 i skrivhäftet.  s. 43 ☐  
Skriv verb i rätt form Gör uppgiften på sidan 89 

i övningsboken. 
s. 89 ☐ 

        
 

Kommatecken  Läs om kommatecken  Gå till sidan 104 i 
textboken.  

s. 104 ☐ 
 

Skriv en text med 
kommatecken    

Gör uppgiften på sidan 89 
i övningsboken. 

s. 89 ☐ 
        

 

Skriv mer                 Skriv ett meddelande 
och tacka 

Gör uppgiften på sidan 90 
i övningsboken. 

s. 90 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta om ett gott 
matrecept 

Gör uppgiften på sidan 90 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 9 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 91 i 
övningsboken.  

s. 91 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 9 

☐ 

 



Kapitel 10 I mataffären 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 10 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 105 i 
textboken.  

s. 105 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 114 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 114 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 106 
och 107 i textboken. 

s. 106–107 ☐ 
 

Läs texten David 
handlar 

Läs sidan 108 i textboken.  s. 108 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 109 i textboken.  

s. 109 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidan 92 i 

övningsboken.  
s. 92 ☐ 

        
 

Fråga och svara  
i mataffären  

Läs frågor och svar  Gå till sidan 110 i 
textboken.  

s. 110 ☐ 
 

Välj svar på frågor  Gör uppgiften på sidan 93 
i övningsboken. 

s. 93 ☐ 
        

 

Pengar  Läs om pengar Gå till sidan 111 i 
textboken.  

s. 111 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–C. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
10, Pengar  

☐ 

 
Träna skriva   Gör sidan 45 i skrivhäftet.  s. 45 ☐ 

 
Räkna pengarna Gör uppgiften på sidan 93 

i övningsboken. 
s. 93 ☐ 

        
 

Reklam  Läs ett reklamblad  Gå till sidan 112 i 
textboken.  

s. 112 ☐ 



Arbeta med 
reklambladet och 
svara på frågor   

Gör uppgiften på sidan 94 
i övningsboken. 

s. 94 ☐ 

Hjälpverb Läs om hjälpverb Gå till sidan 113 i 
textboken.  

s. 113 ☐ 
Genomgång: Hjälpverb Gå till sidan 113 i 

textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 10  

☐

Gör digital övning Gör uppgiften: Välj 
hjälpverb 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
10, Hjälpverb  

☐ 

Arbeta med hjälpverb Gör uppgift A–F på 
sidorna 94–96 i 
övningsboken. 

s. 94–96 ☐ 

Två verb Läs om två verb i en 
mening 

Gå till sidan 114 i 
textboken.  

s. 114 ☐ 
Gör digital övning Gör uppgiften: Välj verb Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
10, Två verb  

☐ 

Skriv verb i rätt form Gör sidan 97 i 
övningsboken. 

s. 97 ☐

Skriv mer Berätta om dina 
matinköp 

Gör sidan 98 i 
övningsboken. 

s. 98 ☐

Spela in Berätta om ditt första 
besök i en svensk 
mataffär 

Gör uppgiften på sidan 99 
i övningsboken. Spela in i 
det digitala läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 10 ☐ 

Hörövning Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidorna 99 och 100 i 
övningsboken.  

s. 99–100 ☐ 

Checklista Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor, 
Kapitel 10 

☐



Kapitel 11 Kaffe och fika 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 11 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 115 i 
textboken.  

s. 115 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 122 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 122 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 116 
och 117 i textboken. 

s. 116–117 ☐ 
 

Läs texten Lite om 
kaffe 

Läs sidan 118 i textboken.  s. 118 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 119 i textboken.  

s. 119 ☐ 

 
Läs och förstå 
diagrammet 

Läs diagrammet på sidan 
119 i textboken.  

s. 119 ☐ 
 

Uppgifter till texten  Gör sidan 101 i 
övningsboken.  

s. 101 ☐ 
        

 

Lite om kaffe Gör digital övning Gör uppgiften: En 
kafémeny 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
11, Lite om kaffe 

☐ 

        
 

Jag tycker om … 
Jag tycker om  
att …  

Läs om Jag tycker om 
… Jag tycker om att …  

Gå till sidan 121 i 
textboken.  

s. 121 ☐ 

 
Genomgång: Jag 
tycker om … Jag tycker 
om att … 

Gå till sidan 121 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 11  

☐ 

 
Gör digital övning Gör uppgiften: Välj ord Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
11, Jag tycker om 

☐ 



… Jag tycker om 
att …  

 
Träna skriva  Gör sidan 47 i skrivhäftet.  s. 47 ☐  
Arbeta med meningar   Gör sidan 102 i 

övningsboken.  
s. 102 ☐ 

        
 

Många – mycket  Läs om många – 
mycket   

Gå till sidan 122 i 
textboken.  

s. 122 ☐ 
 

Genomgång: Många–
mycket 

Gå till sidan 122 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 11  

☐ 

 
Gör digital övning Gör uppgiften: Skriv 

många eller mycket 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
11, Många – 
mycket  

☐ 

 
Arbeta med meningar   Gör sidan 103 i 

övningsboken. 
s. 103 ☐ 

        
 

Skriv mer                 Skriv ett meddelande 
till en kompis 

Gör sidan 104 i 
övningsboken.  

s. 104 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta om ett gott 
kakrecept 

Gör uppgiften på sidan 
104 i övningsboken. Spela 
in i det digitala 
läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 11 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 105 i 
övningsboken.  

s. 105 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 11 

☐ 

 



Kapitel 12 Fest med vänner och familj 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 12 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 123 i 
textboken.  

s. 123 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 134 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 134 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 124 
och 125 i textboken. 

s. 124–125 ☐ 
 

Läs texten Annas 
födelsedag  

Läs sidan 126 i textboken.  s. 126 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 127 i textboken.  

s. 127 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidan 106 i 

övningsboken.  
s. 106 ☐ 

        
 

En inbjudan  Läs en inbjudan   Gå till sidan 128 i 
textboken.  

s. 128 ☐ 
 

Genomgång: Skriva en 
inbjudan 

Gå till sidan 128 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 12  

☐ 

 
Gör digital övning Gör uppgiften: Dra 

frågorna till rätt plats 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
12, En inbjudan  

☐ 

 
Svara på frågor om en 
inbjudan 

Gör sidan 107 i 
övningsboken.  

s. 107 ☐ 
        

 

Skriva datum  Läs om att skriva 
datum   

Gå till sidan 129 i 
textboken.  

s. 129 ☐ 



 
Genomgång: Datum Gå till sidan 129 i 

textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 12  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–G.  Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
12, Skriva datum  

☐ 

 
Arbeta med att skriva 
datum  

Gör sidorna 108 och 109 i 
övningsboken. 

s. 108–109 ☐ 

        
 

Ett dukat bord  Läs orden på ett dukat 
bord  

Gå till sidan130 i 
textboken.  

s. 130 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
12, Ett dukat bord  

☐ 

 
Träna skriva ord Gör sidan 49 i skrivhäftet.  s. 49 ☐  
Arbeta med korsord  Gör sidan 110 i 

övningsboken. 
s. 110 ☐ 

        
 

Ett recept  Läs ett recept   Gå till sidan 131 i 
textboken.  

s. 131 ☐ 
 

Para ihop text och bild Gör sidan 111 i 
övningsboken. 

s. 111 ☐ 
        

 

Svenska högtider  Läs om svenska 
högtider   

Läs sidorna 132 och 133 i 
textboken.  

s.  132–133 ☐ 
 

Para ihop text och bild Gör sidan 112 i 
övningsboken. 

s. 112 ☐ 
        

 

Mig, dig, sig, er 
och oss  

Läs om mig, dig, sig, er 
och oss   

Gå till sidan 134 i 
textboken.  

s. 134 ☐ 
 

Genomgång: Mig, dig, 
sig 

Gå till sidan 134 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 12  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
12, Mig, dig, sig, er 
och oss  

☐ 

 
Träna skriva   Gör sidan 50 i skrivhäftet.  s. 50 ☐  
Skriv egna meningar  Gör sidorna 113 och 114 i 

övningsboken. 
s. 113–114 ☐ 



        
 

Skriv mer                 Skriv ett 
gratulationskort 

Gör uppgift A på sidan 
115 i övningsboken.  

s. 115 ☐ 
 

Skriv en inbjudan till 
Majas kalas 

Gör uppgift B på sidan 
115 i övningsboken.  

s. 115 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta om en fest Gör uppgiften på sidan 
116 i övningsboken. Spela 
in i det digitala 
läromedlet.  

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 12 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör uppgift A–D på 
sidorna 116 och 117 i 
övningsboken.  

s. 116–117 ☐ 

        
 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 12 

☐ 

 



Kapitel 13 I klädaffären 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 13 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 135 i 
textboken.  

s. 135 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 146 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 146 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 136 
och 137 i textboken. 

s. 136–137 ☐ 
 

Läs texten Anna 
behöver en ny jacka 

Läs sidan 138 i textboken.  s. 138 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 139 i textboken.  

s. 139 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidan 118 i 

övningsboken.  
s. 118 ☐ 

        
 

Anna provar  
en jacka  

Läs texten Gå till sidan 140 i 
textboken.  

s. 140 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A och B. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
13, Anna provar en 
jacka  

☐ 

 
Skriv egna meningar Gör uppgiften på sidan 

119 i övningsboken. 
s. 119 ☐ 

        
 

Fråga och svara  
i klädaffären  

Läs frågor och svar Gå till sidan 141 i 
textboken.  

s. 141 ☐ 
 

Para ihop frågor och 
svar 

Gör uppgiften på sidan 
119 i övningsboken. 

s. 119 ☐ 
        

 

Kläder  Läs om olika kläder Läs sidorna 142 och 143 i 
textboken.  

s. 142 ☐ 



 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–E. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
13, Kläder  

☐ 

 
Träna skriva kläder Gör sidorna 52–54 i 

skrivhäftet.  
s. 52 ☐ 

 
Arbeta med kläder Gör sidorna 120–122 i 

övningsboken. 
s. 120 ☐ 

        
 

Olika storlekar  Läs om olika storlekar  Gå till sidan 144 i 
textboken.  

s. 144 ☐ 
 

Gör digital övning Gör uppgiften: Para ihop 
storlekar  

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
13, Olika storlekar  

☐ 

        
 

Mönster Genomgång: Kommer 
du ihåg färger? 

Gå till sidan 145 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 13  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–F. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
13, Mönster 

☐ 

 
Träna skriva mönster Gör sidan 55 i skrivhäftet.  s. 55 ☐ 

        
 

Billig, billigare, 
billigast  

Läs om hur du jämför Läs sidorna 145 och 146 i 
textboken.  

s. 145–146 ☐ 
 

Genomgång: Kommer 
du ihåg adjektiv? 

Gå till sidan 146 i 
textboken. Klicka på 
första länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 13  

☐ 

 
Genomgång: Billig, 
billigare, billigast 

Gå till sidan 146 i 
textboken. Klicka på 
andra länken och titta på 
filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 13  

☐ 

 
Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
13, Billig, billigare, 
billigast  

☐ 

 
Träna skriva adjektiv Gör sidorna 56 och 57 i 

skrivhäftet.  
s. 56–57 ☐ 

 
Arbeta med adjektiv  Gör sidorna 123–125 i 

övningsboken. 
s. 123–125 ☐ 

        
 

Skriv mer                 Skriv ett meddelande 
till dina grannar 

Gör uppgiften på sidan 
126 i övningsboken.  

s. 126 ☐ 
        

 



Spela in                   Berätta om ditt 
favoritplagg 

Gör uppgiften på sidan 
126 i övningsboken. Spela 
in i det digitala 
läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 13 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 127 i 
övningsboken.  

s. 127 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 13 

☐ 

 



Kapitel 14 Bytesrätt 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 14 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 147 i 
textboken.  

s. 147 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 156 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 156 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 148 
och 149 i textboken. 

s. 148–149 ☐ 
 

Läs texten Anna vill 
byta ett par byxor 

Läs sidan 150 i textboken.  s. 150 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 151 i textboken.  

s. 151 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidan 128 i 

övningsboken.  
s. 128 ☐ 

        
 

Ett kvitto  Läs om ett kvitto   Läs sidorna 152 och 153 i 
textboken.  

s. 152–153 ☐ 
 

Genomgång: Ett kvitto Gå till sidan 153 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 14  

☐ 

 
Gör digital övning Gör uppgiften: Läs och 

välj svar 
Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
14, Ett kvitto  

☐ 

        
 

Tvätta kläder  Läs om att tvätta 
kläder  

Gå till sidan 154 i 
textboken.  

s. 154 ☐ 
 

Genomgång: Många 
och bestämd form 

Gå till sidan 156 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 14  

☐ 
 

Para ihop 
tvättsymboler och text 

Gör uppgiften på sidan 
129 i övningsboken.  

s. 129 ☐ 



        
 

Boka tvättid   Läs och förstå 
bokningstavlan 

Gå till sidan 155 i 
textboken.  

s. 155 ☐ 
 

Svara om lediga 
tvättider 

Gör uppgiften på sidan 
129 i övningsboken.  

s. 129 ☐ 
        

 

Många – 
bestämd form   

Läs om många och 
bestämd form  

Gå till sidan 156 i 
textboken.  

s. 156 ☐ 
 

Gör digital övning Gör uppgiften: Skriv i 
bestämd form 

Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
14, Många – 
bestämd form    

☐ 

 
Träna skriva bestämd 
form 

Gör sidorna 59 och 60 i  
skrivhäftet.  

s. 59–60 ☐ 
 

Skriv bestämd form  Gör sidorna 130 och 131 i 
övningsboken.  

s. 130–131 ☐ 
        

 

Skriv mer                 Beskriv en bild Gör sidan 132 i 
övningsboken.  

s. 132 ☐ 
        

 

Spela in                   Be om ursäkt till din 
granne 

Gör uppgiften på sidan 
133 i övningsboken. Spela 
in i det digitala 
läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 14 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och svara på 
frågor 

Gör sidan 134 i 
övningsboken.  

s. 134 ☐ 
        

 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 14 

☐ 

 



Kapitel 15 På jobbet 
 

Namn  
 
 
 
TB= textbokens digitala läromedel ÖB= övningsbokens digitala läromedel 
 

  
Uppgift Instruktion Sida/övning Klart 

Inför kapitel 15 Mål med kapitlet Läs målen på sidan 157 i 
textboken.  

s. 157 ☐ 
        

 

Nya ord Kapitlets nya ord Gå till sidan 166 i 
textboken. Klicka på 
länken och översätt 
orden. 

s. 166 ☐ 

        
 

Huvudtext med 
uppgifter 

Börja med  Arbeta med sidorna 158 
och 159 i textboken. 

s. 158–159 ☐ 
 

Läs texten Jag köpte 
min praktikplats 

Läs sidan 160 i textboken.  s. 160 ☐ 
 

Berätta om dig för en 
klasskompis 

Läs och svara på frågorna 
på sidan 161 i textboken.  

s. 161 ☐ 

 
Uppgifter till texten  Gör sidorna 135 och 136 i 

övningsboken.  
s. 135–136 ☐ 

        
 

Olika yrken  Läs om olika yrken   Läs sidorna 162 och 163 i 
textboken.  

s. 162–163 ☐ 
 

Gör digitala övningar Gör uppgift A–D. Startsida ÖB: 
Övningar, Kapitel 
15, Olika yrken  

☐ 

 
Träna skriva olika 
yrken 

Gör sidorna 62 och 63 i 
skrivhäftet.  

s. 62–63 ☐ 
 

Arbeta med olika yrken Gör sidorna 137 och 138 i 
övningsboken.  

s. 137–138 ☐ 
        

 

Vi arbetar inte nu  Läs texten Gå till sidan 164 i 
textboken.  

s. 164 ☐ 
 

Välj rätt ord Gör sidan 139 i 
övningsboken. 

s. 139 ☐ 
        

 



Olika arbetstider  Läs om olika 
arbetstider   

Gå till sidan 165 i 
textboken.  

s. 165 ☐ 
 

Skriv rätt ord Gör uppgiften på sidan 
140 i övningsboken. 

s. 140 ☐ 
        

 

Skatt för alla  Läs om skatt för alla   Gå till sidan 165 i 
textboken.  

s. 165 ☐ 
 

Skriv 3 exempel på vad 
skatten går till 

Gör uppgiften på sidan 
140 i övningsboken. 

s. 140 ☐ 
        

 

Jag vill …  
Jag vill ha …  

Läs texten   Gå till sidan 166 i 
textboken.  

s. 166 ☐ 
 

Genomgång: Jag vill ... 
Jag vill ha ... 

Gå till sidan 166 i 
textboken. Klicka på 
länken och titta på filmen. 

Startsida TB: 
Genomgångar, 
Kapitel 15  

☐ 

 
Gör digital övning Gör uppgiften: Välj ord Startsida ÖB: 

Övningar, Kapitel 
15, Jag vill … Jag 
vill ha …  

☐ 

 
Skriv egna meningar Gör sidan 141 i 

övningsboken. 
s. 141 ☐ 

        
 

Skriv mer                 Beskriv en person på 
en bild 

Gör sidan 142 i 
övningsboken.  

s. 142 ☐ 
        

 

Spela in                   Berätta vad du tror att 
du gör om tio år 

Gör uppgiften på sidan 
143 i övningsboken. Spela 
in i det digitala 
läromedlet.   

Startsida ÖB: Spela 
in, Kapitel 15 ☐ 

        
 

Hörövning           Lyssna och skriv yrket Gör uppgift A–D på 
sidorna 143 och 144 i 
övningsboken.  

s. 143–144 ☐ 

        
 

Checklista               Vad kan du nu? Fyll i checklistan. Startsida ÖB: 
Checklistor,  
Kapitel 15 

☐ 
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