
Lokalvård - facit
KAPITEL

3

3 B.
1. började
2. städade
3. tömde
4. torkade av
5. dammsög, moppade
6. tog
7. åt
8. åkte

3 C.
en städare  en arbetsuppgift ett bord
en papperskorg en toalett  en bänk
ett kontor  ett fikarum  ett golv

3 D.
Markus torkar av en bänk i köket.
Han torkar av ett bord i köket.
Först tömmer han en papperskorg.
Han äter frukost i ett fikarum.
Hans arbetsuppgift är att städa på förskolan.
Klockan 7.30 har han moppat alla golv.
Markus jobbar som städare.
Hans kontor ligger i centrum.
På varje avdelning finns en toalett.

3 A.
Markus städar på morgonen.     SANT
Han jobbar i två och en halv timme.    FALSKT
Han börjar med toaletterna.     FALSKT
Han dammsuger först och moppar sedan golven.  FALSKT
Han lämnar soporna i soprummet.    SANT
Birgitta är Markus fru.     FALSKT
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3 E.
6.10 Han torkar av bord.
6.20 Han dammtorkar.
6.50 Han våttorkar.
7.00 Han vädrar.
7.10 Han vattnar blommor.
7.20 Han tömmer papperskorgar.

3 F.
2. Han vädrade klockan 7.00.
3. Han tömde papperskorgar klockan 7.20.
4. Klockan 7.10 vattnade han blommor.
5. Klockan 6.50 våttorkade han.

3 G. 
Markus Birgitta

putsa fönster X

dammsuga X

våttorka X

torka av bänkar X

rengöra ugnen och spisen X

torka ur kylskåpet X

städa badrummet X

3 H.
ett golv  golvet   det
en spis  spisen   den
en ugn   ugnen   den
ett kylskåp  kylskåpet  det
ett badrum  badrummet  det
ett kök  köket   det
ett fönster  fönstret  det
en bänk  bänken  den
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3 K.
1. Johanna jobbar på förskolan Fjärilen.
2. Att Markus ska putsa fönster.
3. Man kan skriva på många sätt, till exempel:
 Hej Johanna!
 Okej, jag kan putsa fönster på fredag.
 /Markus

3 I. Många alternativ kan vara rätt. Fråga läraren!

3 L.
Man kan skriva på många sätt, till exempel:
 Hej!
 Jag brukar städa på Fjärilen klockan 6 men imorgon ska jag gå till tandläkaren. Kan jag städa   
 klockan 7.30 istället?
 Vänliga hälsningar
 Markus

3 M.
1. Anna, Markus chef.
2. Hon frågar om han kan jobba extra.
3. Senast klockan fem.
4. Många alternativ kan vara rätt, till exempel:
 Hej!
 Tyvärr, jag kan inte.
 /Markus

3 I. Många alternativ kan vara rätt. Fråga läraren!


