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Introduktion av A–B-övningar 

Gör så här: 

• Bestäm vem som är person A och vem som är person B.  

• Person A och person B har olika sidor. Ni får inte läsa på varandras sidor. 

• I övning 1 ställer person A sina frågor. Person B svarar. 

• I övning 2 ställer person B sina frågor. Person A svarar. 

• Fråga och förklara för varandra om ni inte förstår en fråga. Det är viktigt att ni inte 
läser på varandras sidor! 

• Obs! Titta inte på varandras papper!  
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A–B-övning ord om platser (s. 6) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Var kan man ligga om man vill titta på himlen? 
2. Hur långt är det till havet härifrån? 
3. Hur många broar har du cyklat på? 
4. Hur ofta sitter du på golvet? 
5. Hur ofta går du till en lekplats? 
6. Vilken typ av natur tycker du bäst om? 
7. Vad heter området som vår skola ligger 
8. Hur ofta åker du till stranden? 
9. Hur många bostäder har du haft i Sverige? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning ord om platser (s. 6) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur ofta åker du ut på landet? 
2. Säg namnet på ett torg som du tycker är fint. 
3. Var finns det många trädgårdar? 
4. Hur ofta sitter du på marken? 
5. Vad tycker du om vår skolgård? 
6. Vad kostar det att köpa en bostad i centrum? 
7. Vilka områden gillar du bäst i vår stad? 
8. Hur ofta åker du utomlands? 
9. Hur många stränder har du varit på i Sverige? 
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A–B-övning  ord om tid (s. 11) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vad brukar du göra på rasten? 
2. Hur långt kan du promenera på en kvart? 
3. Hur känns det att komma till en fest när de flesta gästerna redan har gått 

hem? 
4. Vad ska du göra nästa helg? 
5. Hur många skor köpte du ifjol? 
6. Hur många rum hinner du städa på tio minuter? 
7. Vad dricker du sällan på morgonen? 
8. Vad tänker du om din granne säger att du genast måste komma? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  ord om tid (s. 11) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. När brukar du ha bråttom? 
2. Hur dags vaknade du i morse? 
3. Hur ofta stannar du bara en stund i skolan? 
4. Hur många kvartar går det på två timmar? 
5. Hur lagade man mat förr när det inte fanns spisar? 
6. Vad gör du sällan på vardagar? 
7. Vilken årstid är det nu? 
8. Hur många terminer går barnen i skolan varje år? 
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A–B-övning  ord om personer (s. 17) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Hur ofta träffar du dina släktingar? 
2. Hur är en bra förälder? 
3. Var arbetar en rektor? 
4. Kan du säga ett politiskt parti som har många medlemmar? 
5. Var finns det många patienter? 
6. Hur många pensionärer känner du? 
7. Var finns det många ungar? 
8. Hur många vuxna finns det i det här rummet? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  ord om personer (s. 17) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur många gäster hade du hemma igår? 
2. Hur många killar finns det i det här rummet? 
3. Vad gör personalen på ett dagis? 
4. Vad heter dina grannar? 
5. Var bodde dina föräldrar när du föddes? 
6. Var finns det många tränare? 
7. Vad gör en tjuv? 
8. Var finns det många kunder? 
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A–B-övning  ord om pengar (s. 23) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Hur ofta tar du ut pengar? 
2. Vart går du om du vill ta ett lån? 
3. Var kan man bara handla med kontanter? 
4. Hur ofta sätter du in pengar på banken? 
5. Vem får bidrag? 
6. Vad kan man ha i en plånbok? 
7. Vem betalar räkningarna i din familj? 
8. Vad vill du köpa om du blir rik?  

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  ord om pengar (s. 23) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Var finns det många fattiga människor? 
2. Hur mycket pengar sparar du i månaden? 
3. Vilka möbler hemma hos dig är till salu? 
4. Hur mycket har en läkare i lön? 
5. Vad tycker du är en bra inkomst? 
6. Var kan man inte betala med kontanter? 
7. Vem äger huset som du bor i? 
8. Hur ofta betalar du med kort? 
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A–B-övning  samlingsord (s. 29) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Hur många svarta möbler har du? 
2. Vilka djur är vanliga i ditt gamla hemland? 
3. Var finns det mycket växter? 
4. Vilken frukt tycker bäst om? 
5. Hur många siffror finns det i ditt mobilnummer? 
6. Hur många olika maträtter kan du laga? 
7. Vilken högtid tycker du bäst om? 
8. Hur många kryddor har du hemma i ditt kök? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  samlingsord (s. 29) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Vilken krydda använder du varje dag? 
2. Hur många måltider äter du om dagen? 
3. Hur många bokstäver finns det i ditt efternamn? 
4. Vilket yrke hade din mormors pappa? 
5. Vilken årstid är det nu? 
6. Vilken färg har dina skor? 
7. Hur ofta köper du nya kläder? 
8. Vilka grönsaker är billiga? 
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A–B-övning motsatser (s. 34) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vad är svårt att komma ihåg? 
2. Vem vaknar först på morgonen hemma hos dig? 
3. Vad dricker du aldrig? 
4. Vilka färger tycker du är fula? 
5. Hur ofta är dina händer smutsiga? 
6. Hur många fönster har du öppnat idag? 
7. När vill du vara inomhus? 
8. Vad använder du för att ditt hår ska bli rent? 
9. Hur ofta förlorar du dina nycklar? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning motsatser (s. 34) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Vad är svårt att lära sig? 
2. Hur ofta äter du utomhus? 
3. Vad kan man göra för att visa att en stol är upptagen? 
4. Vad gör du när du får fel pengar tillbaka i affären? 
5. Vad ser du om tittar ner? 
6. Hur mycket pengar har du vunnit den här veckan? 
7. Vilken mat blir du snabbt mätt av? 
8. Hur ser man att en taxi är ledig? 
9. Hur ofta glömmer du din mobil hemma? 
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A–B-övning  synonymer (s. 39) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vem brukar du ofta skoja med? 
2. Vad ska du göra du är färdig med den här övningen? 
3. Hur många våningar har ditt hus? 
4. Vem tog hand om dig när du var liten? 
5. Har du tips om var man kan handla billig mat? 
6. Kan du säga namnet på en känd politiker? 
7. Hur vet man att någon är tokig? 
8. Vad är du nöjd med i din lägenhet? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  synonymer (s. 39) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur gör du för att träna på nya ord? 
2. Vilken mat går fort att laga? 
3. Vilken mat blir man tjock av? 
4. Vem tycker du är gullig? 
5. När ska vi ha prov nästa gång? 
6. Vad känner du dig belåten med? 
7. Hur sköter man om blommor? 
8. Hur fixar man ett nytt pass? 
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A–B-övning  positiva ord (s. 45) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vilka grönsaker är extra nyttiga? 
2. Vad vågar du inte göra? 
3. Vem tillåter du att röka hemma hos dig? 
4. Var tycker du att det är mysigt att sitta? 
5. Hur många trevliga lärare har du? 
6. Var känner du dig fri att säga vad du vill? 
7. När är du artig? 
8. Hur ofta vinner du pengar? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning  positiva ord (s. 45) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. När brukar du känna dig pigg? 
2. Vart går du när du vill bli snygg i håret? 
3. Hur mycket är sant av det som du säger? 
4. Var finns det många vänliga människor? 
5. Hur ofta känner du dig säker på att du har rätt? 
6. Vad tycker du är spännande att göra? 
7. Hur ofta slipper du diska hemma? 
8. Hur mycket kostar färsk kyckling? 
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A–B-övning negativa ord (s. 50) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Var är det äckligt att städa? 
2. Vad gör dig missnöjd? 
3. När blir du rädd? 
4. Vilka brev är tråkiga att få? 
5. Vilka kläder är hemska att ha på sig? 
6. Vad tycker du att man ska förbjuda barn att titta på? 
7. Brukade du ljuga när du var barn? 
8. Hur ofta missar du att lämna tillbaka böcker på biblioteket? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning negativa ord (s. 50) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur ofta struntar du i dina läxor? 
2. Vad händer om man missar en tandläkartid? 
3. Vad är farligt att äta? 
4. När bli du arg? 
5. Vad brukar barn göra när de skadar sig? 
6. Varför får man inte fuska på prov? 
7. Vad kan man göra med en tv som går sönder? 
8. Vad gör dig irriterad? 
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A–B-övning vanliga verb (s. 56) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vem väcker du varje dag? 
2. Hur ofta beror det på vädret för att du ska komma till skolan? 
3. Vem vill du byta skor med? 
4. Vad är svårt att ändra hos sig själv? 
5. Vilka kläder väljer du när det är kallt ute? 
6. Vem följde dig till skolan när du var liten? 
7. Vad gör du om du inte förstår vad jag menar? 
8. Hur mycket minns du av vår förra lektion? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning vanliga verb (s. 56) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur ofta delar du en pizza med en kompis? 
2. När fryser du mycket? 
3. Vad använder du när du tvättar? 
4. Hur dags tycker du att små barn ska gå och lägga sig? 
5. Var växer det mycket blommor? 
6. Vad är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats? 
7. Vad gör du om du missar bussen? 
8. Varför valde du att gå på den här skolan? 
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A–B-övning ord med mer än en betydelse  (s. 65) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vilken medicin behöver man inte recept för att köpa? 
2. Hur ofta ber din granne dig om hjälp? 
3. Var finns det många fulla människor? 
4. Varför brukar man inte få röra saker på ett museum? 
5. Vilka affärer är rätt dyra att handla i? 
6. Vad säger du när du hälsar på din lärare? 
7. Vilken mat är stark? 
8. Hur ofta tränar du på gym? 

Övning 2 

Svara på person B:s frågor.  
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A–B-övning ord med mer än en betydelse  (s. 65) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Vad måste man träna mycket på för att lära sig? 
2. Hur ofta är det din tur att diska hemma? 
3. Hur är en tråkig person? 
4. Vad är viktigt att göra för att få en bra hälsa? 
5. Hur många män finns det i din familj? 
6. Vilken mat är söt? 
7. Vad kan man göra för att bli stark? 
8. Känner du någon som brukar be till Gud? 
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A–B-övning  ord som är lika men inte samma (s. 71) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Hur ofta bjuder du dina klasskamrater på glass? 
2. Hur länge klarar en människa att vara utan vatten? 
3. När passar det att säga grattis? 
4. Vad brukade du göra efter skolan när du var liten? 
5. Varför är det svårt att sluta röka? 
6. Hur mycket kan man tjäna på att bara köpa gamla kläder? 
7. Hur ofta bråkade du när du var liten? 
8. Hur länge har du och jag känt varandra? 

 
Övning 2 

Svara först på person B:s frågor. 
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A–B-övning  ord som är lika men inte samma (s. 71) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Hur dags brukar middagen vara klar hemma hos dig? 
2. Vad gör du när dina pengar är slut? 
3. Var kan man köpa färska grönsaker? 
4. Vad måste en skola kunna erbjuda? 
5. Hur ofta jobbar du gratis? 
6. Hur många svenskar kände du för fem år sedan? 
7. Varför måste man vara frisk när man jobbar? 
8. Vem bjöd dig på godis när du var liten? 
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A–B-övning  partikelverb (s. 76) 

Person A 
Övning 1 

Ställ de här frågorna till person B. 

1. Vad tycker du om att göra när du är ledig? 
2. Vilken film vill du se om? 
3. Tycker du att det är svårt att lägga av med att äta godis? 
4. Vilken mat är bra att äta om man vill gå upp?  
5. När ställer man in en lektion? 
6. Hur ofta läser du om gamla tidningar? 
7. Hur säger man upp sin bostad? 

 
Övning 2 

Svara först på person B:s frågor. 
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A–B-övning  partikelverb (s. 76) 

Person B 
Övning 1 

Svara på person A:s frågor. 

Övning 2 

Ställ de här frågorna till person A. 

1. Vilken mat är bra att äta om man vill gå ner? 
2. Hur många svenska fotbollspelare känner du till? 
3. Går du med på att göra allt som läraren säger? 
4. Hur kan man visa med kroppen att man ger upp? 
5. Hur ofta hälsar du på släktingar i ditt hemland? 
6. Hur ofta skriver du om dina uppsatser i skolan? 
7. Hur kan man visa att man håller med någon? 
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