
L Y S

LYSANDE LITTERATUR
lysforlag.com

Tåget går
Agnes von KrusenstjernaFACIT

Tåget går
Agnes von Krusenstjerna

LYSSNA
Hörförståelse 1
1. a
2. c
3. b
4. a
5. b

Diktamen 1
1. bor
2. visslande
3. över
4. kör förbi
5. lägga sig
6. själva
7. vackert
8. fönsterlister
9. somrarna
10. Buskarna
11. rabatt
12. knoppar
13. år
14. nattkylan
15. övre
16. biljettkontor
17. bänkar
18. telegrafen
19. djur
20. tyst
21. delade ut
22. åtta
23. sortera
24. flyttat ut
25. lyfte
26. julklappar
27. skynda bort
28. luckan
29. brev
30. läraren
31. dubbel
32. sommargästerna
33. precis
34. hyn
35. svepte
36. skillnad
37. avgång
38. uppgift
39. postsäcken
40. krokig
41. svänga
42. ju
43. mössan
44. far
45. högsta

46. rökmoln
47. kom
48. ansikten
49. vagnarna
50. detsamma
51. farlig
52. går
53. stack

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

Diktamen 2
1. perrongen
2. hattar
3. arm i arm
4. leenden
5. klunga
6. korgar
7. mager
8. röst
9. religiös
10. förstöras
11. ösa
12. dotter
13. plantor
14. växa upp
15. Stationsinspektorens
16. ordnat
17. fru
18. uttalades
19. ekade
20. lät
21. rätta
22. efternamn
23. rätta till
24. hund
25. kloka
26. sov
27. vis
28. blinka
29. andra
30. rätt upp
31. skall
32. fötter
33. tiggde
34. i väg
35. hela trakten
36. hette
37. före
38. ned
39. syn 
40. saliven
41. blickar
42. Då

43. ifrån
44. små
45. gällde
45. rent
46. nog
47. röda läppar
48. Jo
50. kikade
51. apas
52. utför
53. ta emot 

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

Diktamen 3
1. fick
2. Ingenting
3. kråmade
4. vacker
5. prydde
6. i kors
7. mellan
8. strax
9. röst
10. slog
11. ut
12. Fjärilar
13. surrade
15. bet
15. särskild
16. rätt ut
17. namnet
18. sjön
19. vita
20. snö
21. solen
22. underligt
23. het
24. feber
25. mörkgröna
26. gröna gurkor
27. tysta
28. främmande
29. släppa in
30. ändå
31. skötte
32. sjöman
33. skinn och ben
34. bara
35. tatueringar
36. Skepp
37. hjärtan
38. bredde ut
39. stormiga
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40. pysslade
41. gap
42. tålde
43. Ibland
44. full
45. vika undan
46. rusade
47. bar av
48. mogna
49. korgarna
50. blå
51. ingenting
52. land
53. hängde
54. röd
55. lilla värld
56. mossan
57. brydde
58. skymning
59. tätt
60. flikar

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

Diktamen 4
1. ser
2. båda två
3. ris
4. räkna
5. ögonlock
6. den ena
7. svängde
8. vågade
9. till
10. hjälte
11. smyg
12. orden
13. djur
14. döda
15. skutt
16. bitar
17. Tänkte
18. om
19. rätt
20. nöp
21. duktig
22. Äsch
23. tyst
24. rykte
25. utan vidare
26. en morgon
27. vardag
28 rök
29. tog med

30. Folk
31. predikade
32. Jesus
33. grät
34. skällde
35. log
36. min
37. tanken
38. ledsen
39. ryckte
40. säck på ryggen
41. fara
42. långt bort
43. minne
44. ficka
45. steg
46. dölja
47. lämnat
48. tassarna
49. morrade

LÄSA
Läsförståelse 1
1. F
2. F
3. R
4. F
5. R
6. R
7. R
8. F
9. R
10. R
11. R
12. F
13. R
14. R
15. R
16. R
17. F
18. R
19. R
20. F
21. R
22. F
23. R
24. R
25. F
26. R
27. F
28. F
29. R
30. R
31. F
32. R
33. F
34. F

35. R
36. R
37. R
38. R
39. F
40. F
41. F
42. F
43. R
44. R
45. F
46. R
47. F
48. F

Läsförståelse 2
1. De tycker att han är för liten. / De är 
misstänksamma.
2. Arne vill bli stationsinspektor, som sin far.
3. Stationshuset betyder inte så mycket för de 
som passerar förbi. De tycker att stationshuset 
och blommorna är pittoreska.
4. Flickorna vill visa upp sig och titta på folk.
5. Arne försöker visa hur stark han är.
6. Barnen tycker att det är spännande att titta 
på Eskil.
7. Eskil luktar alkohol. 
8. Folk tar en annan vög om de möter Eskil på 
helgen.
9. Arne får äntligen chansen att visa MAry hur 
modig han är.
10. Arne vill att Mary ska tro att han inte blev 
rädd.
11. Familjen är inte alls förberedd på att 
trädgårdsmästaren ska flytta.
12. Arne är ledsen för att han inte kan göra 
Mary glad.
13. Arne tycker inte att stenen som han får 
motsvarar förlusten i att Mary flyttar. 

Läsförståelse 3
1. Tåget går enligt en tidtabell.
2. Man såg inte tågpassagerarnas ansikten så 
bra. Antagligen tittade de på den pittoreska 
miljön runt stationshuset.
3. Hon var ännu vackrare än 
trädgårdsmästarens fina blommor.
4. Arne ville gifta sig med Mary, vilket betyder 
att hon skulle få hans efternamn.
5. Step ville att Mary och Arne skulle kasta 
stenen.
6. Det är lätt att göra sig illa när man kommer 
ned från bergväggar.
7. Det var så smalt att man var tvungen att gå 
som på en lina, med ena foten framför den 
andra.
8. Arne blev varm och upphetsad i drivhusen.
9. Förut levde Eskil ett vilt liv som sjöman. När 
han var sjöman skaffade han sig tatueringar.
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10. Sommaren gick snabbt som ett tåg.
11. Barnen kunde räkna allt längre.
12. Eftersom Eskil var en farlig person kanske 
han tänkte döda barnen.
13. Trädgårdsmästaren lämnade sin familj utan 
några förberedelser.
14. Stenen betydde ingenting för Arne.
15. Ingenting som hände på stationen var nytt 
för Step.

ÖVA ORD
1A
1.  skramlar
2. gnisslar
3. ekar
4. morrar
5. kvittrar
6. susar
7. skriker till
8. gäll
9. gläfser

2A
1. blundar, kikar, glor
2. trampar, halkar, snubblar
3. trutar, ler
4. nyper
5. tar emot sig, rycker
6. flätar

3A
1. l
2. g
3. a
4. i
5. j
6. d
7. h
8. f
9. e
10. c

3B
bära, bär, bar, burit /av
slå, slår, slog, slagit/ut
vika, viker, vek, vikit/undan
kliva, kliver, klev, klivit/upp
skrika, skriker, skrek, skrikit/till

3C
1. släpper in
2. vek undan
3. rättade till
4. burrar upp
5. slår ut
6. skrek till

7. bär av
8. klev upp
9. Bry dig om
10. rusade upp

4A
1. klumpig
2. mager
3. närsynt
4. ilsken
5. envis
6. flitig
7. vis
8. ludet
9. besynnerlig
10. betänksam
11. märkvärdig
12. eländigt
13. knubbig
14. besynnerlig
15. förmanande
16. rysligt
17. prydligt
18. senig
19. duktig

5A
1. e
2. a
3. h
4. i
5. j
6. g
7. c
8. b
9. f
10. d

5B
1. trädgårdsmästare
2. fotspåren
3. landsvägen
4. stordåd
5. mungiporna
6. molntappar
7. majstången
8. närbelägna
9. drivuset/drivhusen
10. pipskägget

6A
1. ut
2. förbi
3. igång
4. in
5. ut
6. ut
7. emot

8. ut
9. fram
10. bort

7A
grönskar – en grönska  – grön/grönskande
sorterar  – en sortering – sorterad
tömmer  – en tomhet – tom/tömd
fnittrar – ett fnitter – fnittrig/fnittrande
ler – ett leende – leende
ekar – ett eko – ekande
flätar – en fläta – flätad
avgår – en avgång – avgående
misstänker – en misstanke – misstänksam
mognar – en mognad – mogen

8A
1. om vartannat
2. nätt och jämnt
3. pyttsan
4. inte så värst stort
5. folk och folk 
6. sin kos
7. fram och tillbaka
8. knycka på nacken
9. väder och vind
10. i vädret
11. skinn och ben
12. går i land med något
13. i smyg
14. utan vidare
15. skramlar det tomt
16. äsch

9B
1. halka
2.skutt
3.göra halt
4. lomade
5. Trampa
6. spatserar/spatserade
7. snubblat
8. kråmar sig
9. står och hänger
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LYSSNA
Hörförståelse 1
1. c
2. c
3. c
4. a
5. b

Diktamen 1
1. kölden
2. utom
3. nästan till
4. alldeles
5. inte någon
6. vacker
7. feta
8. magra
9. julafton
10. år i år
11. sig själv
12. låna
13. hälsa
14. patienter
15. förmodligen 
16. sett
17. inträffade
18. betalas
19. punkt
20. hörnet
21. fortsätta
22. föll omkull
23. full fart
24. åt sidan
25. knuff
26. spik
27. lucka
28. benen
29. borstade
30. rock
31. på stället
32. förbi
33. rocken
34. ser ut
35. kontor
36. överkörd
37. likt
38. låna
39. hundra
40. middagen
41. tillbringa
42. hemvägen
43. skull
44. på kredit
45. stärkt

46. överrock
47. för sent
48. redan
49. bekanta
50. vet
51. ännu
52. i fråga 
53. räv

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

Diktamen 2
1. kall
2. säkert
3. klädd
4. förut
5. ung flicka
6. våga
7. fattig
8. gärna
9. velat
10. drömma
11. för första
12. operan
13. giftermål
14. bjöd
15. med tiden
16. ärenden
17. paket
18. öm
19. förmiddagen
20. min
21. sig själv
22. mörk
23. hör
24. hjärtat
25. hade rätt
26. älskvärdare
27. smög sig
28. kysste
29. viskade
30. Gustaf
31. Jo
32. smekte
33. hemma
34. arbetsrum
35. whiskey
36. låg
37. rökte
38. soffhörn
39. höll på
40. tyst
41. munnen på varandra
42. grubblar

43. snarare
44. fortsatte
45. annat
46. firar
47. dagar
48. visshet
49. bort
50. inte
51. tacka
52. lycka

LÄS
Läsförståelse 1
1. R
2. R
3. F
4. R
5. F
6. R
7. R
8. R
9. F
10. R
11. F
12. F
13. R
14. R
15. R
16. F
17. R
18. R
19. R
20. R
21. R
22. R
23. R 
24. F

Läsförståelse 2
1. För dem som hade pälsverk.
2. För att Henck ville slippa betala sin 
livförsäkringspremie./Henck har inte råd att 
betala sin livförsäkringspremie.
3. Han blir påkörd av en drosksläde och ramlar 
omkull.
4. Richardt skickar en pojke hem till sig för att 
hämta en annan rock. 
5. Gå på middag hemma hos familjen Henck.
6. ...
7. Han tror att hans patienter skulle betala 
honom mer om han utstrålade makt och 
pengar.
8. För att det är mörkt och snöar, och för att 
han inte har sina vanliga kläder.
9. Hencks fru har varit kall och ovänlig mot 
honom på sistone. Han är fortfarande förälskad 
i henne.
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10. Hon tröttnade. / Han började bjuda dem 
på teater.  
11. Lampan är bara tänd under 
mottagningstiden, det vill säga när Henck 
jobbar.
12. Ellen smyger sig tätt intill Gustav och kysser 
honom. 

Läsförståelse 3
1. Att ha dyra kläder var en del av John 
Richardts jobb.
2. Henck har inte så många patienter som förut. 
Det är oklart varför men han intalar sig själv att 
de mår bättre och inte längre behöver någon 
doktor.
3. När han skulle korsa gatan och gå nedåt 
Regeringsgatan halkade han på ett halt 
slädspår och ramlade. Samtidigt kom en 
drosksläde körande mycket snabbt.
4. Du får inte gå hem när du ser ut så där.
5. Han friade inte till henne. Istället sade han 
att skulle gifta sig när han hade en årslön på 
10 000 kr.
6. Jag kommer snart att dö. Jag är helt säker 
på det.

ÖVA ORD
1A
1. c
2. f
3. a
4. b
5. d
6. e

2A
1. e
2. c
3. h
4. i
5. g
6. b
7. f
8. d
9. j
10. a

2B
1. kände ... igen
2. borstade av
3. ser ... ut
4. såg ... bort
5. håller på med
6. föll ... omkull
7. fattade tag i
8. hör ihop
9. se till

10. krympte ihop

3A
1. kör över
2. sliter upp
3. lastar fullt
4. sjunker ihop
5. sträcker ut

4
1. glatt
2. i detsamma
3. mager
4. ett bolag
5. erinrar sig
6. en utgång
7. en vrå
8. en smula
9. ter sig
10. ett slag

5A
svär! – svära – svär – svor – svurit
- - -  – befinna sig – befinner sig – befann sig – 
befunnit sig
vik! – vika – viker – vek – vikit
antyd! – antyda – antyder – antydde – antytt
uträtta! – uträtta – uträttar – uträttade – uträttat
förför! – förföra – förför – förförde – förfört
tillägg! – tillägga – tillägger – tillade – tillagt
smek! – smeka – smeker – smekte – smekt
riv! – riva – river – rev – rivit
smyg! – smyga – smyger – smög – smugit

6
1. otur
2. Lycka
3. olycklig
4. olycka
5. tur
6. olycka
7. lycklig

Vad är skillnaden på ...
1. ett giftermål: ett äktenskap, alltså 
att vara gift med någon; ett bröllop: 
ceeremonin när man gifter sig.
2. en lucka är ett hål med en “dörr” som 
man kan stänga.
3. Man känner sina vänner, kollegor och 
familjemedlemmar. Man känner till att 
någon eller något existerar. 
4. Skuldra och axel är samma sak. En del 
människor säger använder skuldror när de 
menar skulderbladen på ryggen.
5. ett mottagande: att man tar emot eller 
bedömer något; en mottagning: en plats 

där man tar emot människor för något 
särskilt, t.ex. en tandläkarmottagning.
6. en visshet: att man helt säkert vet något; 
en vishet: klokhet, intelligens.
7. ovanlig: inte vanlig, inte normal; ovänlig: 
inte vänlig, inte trevlig.
8. ett misstag: något som man gör fel; ett 
missöde: något dåligt som händer en.
8A
ett slitage – utsliten
ett läckage/en läcka
blek
en spricka – sprucken
en repa – repad
krossad
en krasch – kraschad
en skrynkla – skrynklig
en fläck – nedfläckad

8B
1. repor
2. skrynkliga
3. läcker
4. blekt
5. sprucken
6. fläck
7. utslitna
8. gick ... av
9. krossade
10. kraschar
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LYSSNA
Hörförståelse 1
1. b
2. b
3. a
4. b
5. c

Diktamen 1
1.söndag
2. bodde
3. kände
4. nyans
5. klara
6. vänliga
7. andades
8. fönsterrutorna
9. alldeles
10. heller
11. besök
12. sedan
13. ju
14. råd
15. blindhet
16. sju
17. smula
18. hjälp
19. gått
20. tvungen
21. sägas
22. till och med
23. av
24. brydde
25. väl
26. kaffebordet
27. varm
28. fart
29. igen
30. katt
31. andades ut
32. Vidare
33. till
34. fast
35. högt
36. bredvid
37. känsla
38. avund
39. tvivel
40. tiden
41. tyckt
42. kalla fram
43. gång
44. fastnade
45. vikt

46. över
47. redan
48. vis
49. det där
50. berättelsen
51. ut

Hörförståelse 2
1. b
2. a
3. b
4. a

Diktamen 2
1. hyllan 
2. urklippen
3. Rätt
4. ordna
5. lärde sig
6. gått till 
7. road
8. i alla fall
9. långa vägar
10. onödigt
11. saknad
12. avskedet
13. sant
14. iv
15, seende
16. växa
17. yttervärlden
18. färg
19. ge ut
20. dikt
21. inom
22. tomt
23. lite
24. korta
25. slöt
26. tomten
27. ord
28. Riktigt
29. vänliga
30. ungefär
31. annars
32. tydligare
33. dag ut
34. det där
35. sådana
36. ögonen
37. Just

Hörförståelse 3
1. b
2. c
3. c
4. c

Diktamen 3
1. skrev
2. farligt
3. med
4. inga
5. illa
6. stirrande
7. jämt
8. prat
9. en gång
10. tiga
11. stunder
12. ordentligt
13. alla bord
14. snokat upp
15. damen
16. sätt
17. kära
18. ändå
19. ängslades
20. då och då
21. kvar
22. slagit bort
23. omger
24. bort
25. van
26. märkte
27. spår
28. håller av
29. rustad
30. behåll
31. vuxit upp
32. innerst
33. Vet
34. där borta
35. kommit
36. tyda
37. förr
38. torka bort

LÄS
Läsförståelse 1
1. R
2. R
3. R
4. F
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R
10. R
11. F
12. R
13. R
14. F
15. F
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16. F
17. F
18. F
19. R
20. F
21. R
22. R
23. R
24. R
25. R
26. R

Läsförståelse 2
1. Möblerna har piskats, fönsterrutorna putsats 
och golvet skurats.
2. Solen skiner.
3. Tyra ska hälsa på Anna för första gången 
sedan hon flyttade hemifrån.
4. Hos Anna.
5. Hon måste börja tjäna/jobba.
6. Det är inte på långa vögar detsamma./Hon 
saknar Tyra mycket.
7. ...
8. Det är svårt att prata om det som är viktigt.
9. Fru Hammarström är granne med Anna.
10. Tyra lär sig saker och förstår hur Anna 
tänker.
11. Hon klipper ut dem och lägger dem i 
kartonger.
12. Ordna urklippen.
13. Hon vill inte att Tyra ska bli ledsen/mer 
ledsen när hon ska åka.
14. Hon kan förklara hur saker och ting hänger 
ihop och ge vidare de här förklaringarna till 
Tyra. 
15. ...
16. Tomten är flack utan blommor. Lindgrens 
hyr övervåningen på en villa. Det ligger 
veckotidningar överallt. / Tyra trivs inte.
17. Fru Lindgren har inga riktiga intressen. Hon 
är inte vänlig men inte ovänlig heller.
18. De ser avslappnade ut och ler på 
fotografiet.
19. Fru Lindgren pratar om ingenting.
20. Anna tror att hon har lärt Tyra tänka på ett 
konstigt sätt.
21. ...

Läsförståelse 3
1. Orsaken till att Tyra inte har kommit tidigare 
är kanske/antagligen att det inte har funnits 
vare sig tid eller pengar till en resa.
2. När Tyras föräldrar dog fick hon bo hos 
Anna, trots att Anna var blind.
3. Anna känner igen ljudet när hon har lyssnat 
en stund.
4. Man skulle kunna tro att det borde finnas 
mycket att prata om.
5. Det är inte ett problem för fru Hammarström 

att komma in till Anna.
6. Tyra kände inte tacksamhet. Hon kände inte 
beundran. Hon kände istället avund.
7. Trots att Tyra är borta tycker Anna att hon har 
det bra, söger hon. Egentligen ville hon säg att 
det inte alls är lika bra som när Tyra bodde där.
8. Det enda man kan förstå från breven är att 
Tyra inte är död.
9. Tyra kan inte riktigt komma ihåg hur fru 
LIndgren är eller ser ut.
10. Man kan inte beskriva exakt hur fru 
Lindgren är som person.
11. På fotot ser Lindgrens ut som vanligt. De ser 
avslappnade ut, som de inte brukar göra, och 
ler eftersom man brukar le på kort.
12. De tittar inte på någonting, de tänker inte på 
någonting.
13. Till skillnad från Lindgrens hade Tyra letat 
och hittat biblioteket, utan hjälp från någon.
14. Om man älskar någon gör det inte så 
mycket om det också sker dåliga saker. 

ÖVA ORD
1
1. skurar, moppar, torkar, dammsuger
2. putsar
3. piskar
5. dammar
6. tvättar
7. rensar
8. skrubbar
9. rengör

2A
1. h
2. j
3. f
4. g
5. a
6. c
7. d
8. b
9. i
10. e

3A
vantrivs – en vantrivsel – - - - 
ilar – en ilning – ilande
tänker – en tanke – tänkt
ärver – ett arv(en arvinge – ärvd
längtar  – en längtan – efterlängtad
kommer åt – en åtkomst – - - - 
klipper ut – ett urklipp – utklippt
avundas – ett avund – avundsjuk
tömmer – en tomhet – tom
väger upp – - - -  – uppvägd

3A
1. längtar
2. ärva
3. åtkomst
4. vantrivs
5. utklippta
6. avundas
7. väger upp
8. tankar
9. ilar
10. töm

4
1. nätt (adj: lätt, rent, prydligt; ett nät (subst.): 
trådar som sitter ihop i en textil med stora hål, 
t.ex. ett fisknät. 
2. märka något; att man ser eller 
uppmärksammar något; markera: visa att en 
sak tillhör någon/ska användas på ett visst sätt, 
t.ex. skriva sitt namn på något
3. ge sig: sluta göra motstånd; ge sig av: åka 
från en plats.
4. tvivel: att man inte tror på något; tvekan: att 
man inte kan bestämma sig för ett alternativ.
5. yttervärlden: världen utanför en själv; 
utomhus: världen utanför byggnader.
6. sluter: stänger; slutar: stoppar, inte gör något 
mer.
7. visa: demonstrera något så att andra kan 
se; visa sig: ha tecken på att något är på ett 
speciellt sätt.
8. tror: har en hypotes; tror sig: tror något om 
sig själv.

5
1. Det luktar
2. känn
3. hörsel
4. Det känns
5. låter
6. smakar
7. känna smaken av
8. det luktar
9. ser ut
10. ser
11. lukten, ljudet
12. smaker

6
1. gluttade
2. kikade
3. kolla
4. urskilja
5. ögnade
6. blängde
7. blickade
8. glo
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9. stirrade
10. skåda

7
1. dag ut och dag in
2. alla sinnen i behåll
3. stirrar ut i rymden
4. så farligt
5. rätt som det är
6. på långa vägar
7. lika gärna
8. på ett ungefär
9. i själva verket
10. bit för bit

8
1. in
2. ut
3. fram
4. igenom
5. bort
6. ut
7. med
8. undan
9. fast


