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Swedex 

A2 – Ord och grammatik 

Läs texten om potatis. Markera rätt alternativ (a, b eller c).  
 

Potatis 
 

Potatisens historia __0__ Sverige är ganska kort. Svensken Jonas Alströmer tog 
potatisen till Sverige på 1720-talet. Men svenskarna ville absolut inte äta potatis 
på den tiden. __1__ var först i mitten på 1800-talet som man började äta potatis. 
__2__ äter man mycket potatis i Sverige och många tycker __3__ potatis är 
typiskt svenskt. Potatis är en viktig del av den svenska mattraditionen och 
många __4__ potatis varje dag, ibland både till lunch __5__middag. Man blir 
aldrig trött på potatis, man kan laga den på så många olika sätt. En del maträtter 
kan man faktiskt inte tänka sig utan potatis. Till midsommarens sill till exempel 
måste alla __6__ ha nykokt, färsk potatis. I Sverige kan man verkligen koka 
potatis. Men __7__ gör man för att få den precis lagom kokt, inte för mjuk, inte 
för hård? Om man frågar en svensk, får man inget bra __8__. Det är något man 
bara kan. Men om du vill veta gör man så här: 
Man borstar potatisen och lägger den i vatten som ska koka upp. Sedan kokar 
man den i femton __9__ tjugo minuter. Kortare tid för små potatisar, __10__ tid 
för stora. Hur ska man då veta när potatisen är färdig? Det är också något man 
bara vet.  
 
 
 
 
 
 
1. a. De  b. Den  c. Det        

2. a. Då  b. Förut  c. Nu 

3.  a. att  b. när  c. om 

4.  a. åt  b. äta  c. äter                      

5.  a. eller  b. men  c. och 

6. a. svensk  b. svenskar  c. svensken  

7.  a. hur  b. var  c. varför        

8.  a. datum  b. ord  c. svar              

9.  a. för  b. på  c. till            

10.  a. långa  b. långt  c. längre                 

Exempel 

0. a. på  b. i  c. av 


