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Facit Praktisk Ordkunskap 1 
Författare Annika Bayard och Karin Sjöbeck 
 

s. 4 

Vem är du? Ord för egenskaper 
1. 

d tystlåten  

i generös 

f elak 

a djärv 

k intelligent 

c ledsen 

l egoistisk 

j tillbakadragen 

b flitig 

g artig 

h aggressiv 

e kaxig 

 

OBS! Fel i elevboken! Det ska stå väluppfostrad på g och stridslysten på h. 

 

Hänga med huvudet = vara ledsen 

Ha huvudet på skaft = vara intelligent 

 

2. 

pratsam tystlåten 

sparsam generös 

feg djärv 

snäll elak 

glad ledsen 

framfusig tillbakadragen 

lat flitig 

osäker kaxig 

ohövlig artig 

 

Ha hjärtat på rätta stället = vara en god människa 

 

s. 5 

Instrumentfläta 
1. munspel 2. violin 3. trumma 4. dragspel 

5. saxofon 6. piano 7. elgitarr 8. trumpet 

9. harpa 10. flygel 11. lergök 12. cymbal 

13. tvärflöjt 14. klarinett 
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2.  

                   TRUMMA 

                    FLYGEL 

      KLARINETT 

                 SAXOFON 

        DRAGSPEL 

 ELGITARR 

                    TVÄRFLÖJT 

       LERGÖK 

                      MUNSPEL 

                         TRUMPET 

        PIANO 

         VIOLIN 

                    HARPA 

                 CYMBAL 

 

s. 6 

Ett ska bort 
1a. 

kär 

betala  

rensa 

avgift 

befinna sig 

hal 

kasta 

kista 

slira 

 

1b.  

De är inte synonymer, det vill säga de betyder inte samma sak som de andra orden i raden. 

 

s. 7 

Motsatsord 
1a. 

 ledsen  

 orolig 

lycklig   

 trött 

 oärlig 

rolig  

 ful 

 dum  

flitig  

 ovan 

säker  

 negativ 
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2a. 

kräkel = kärlek  ath = hat 

jedälg = glädje  gros = sorg  

khilte = likhet  kothile = olikhet  

pamenskeg = gemenskap  mastehne = ensamhet 

  

 

2b. 

ljus – mörk  ny– gammal   bra – dålig  lätt – svår, tung 

rätt – fel  ung – gammal  varm – kall  låg – hög 

 

3. 

liten stor  långsam snabb 

söt sur  spara  slösa 

trubbig spetsig köpa sälja 

generös snål  norr  söder 

först  sist  lögn sanning 

 

 

s. 8 

Sport 
1. 

a. sista delen av ett lopp 

b. matchen om första och andra plats i en tävling 

c. mycket snabb löpare på korta sträckor 

d. preparerad skidbacke 

e. lagtävling med flera delsträckor 

f. svart gummitrissa som man spelar med i ishockey 

g. sträcka för att få upp farten i hopp- och kastgrenar 

h. tränare 

i. ta ut sina sista krafter i slutet av en tävling 

j. en av tre delar i en ishockeymatch 

k. sportarena 

l. straff = en spelare får ostörd försöka göra mål 

 

2. 

a. förlora 

b. rink 

c. diskade 

d. oavgjort 

e. publik 

f. domare 

g. supporter 

h. medalj 

 

3. 

kvala = kvalificera; gå vidare i en tävling eller match 

diska = diskvalificera; utesluten ur en tävling på grund av någon felaktighet, t.ex. tjuvstart 
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s. 9 

Symboler runt omkring oss 
Information   Badning förbjuden 

Sjukvård, Röda korset  Olympiska spelen 

Turistinformation  Rökning förbjuden 

Nödutgång   Hundar får ej medföras 

Dam- och herrtoalett  Papperskorg, Släng skräpet här 

Matställe   Ingång till tunnelbanestation 

Övernattningsmöjlighet Plats för barnvagn 

 

 

s. 10 

Tiden 
1. vinter, vår, sommar, höst 

 

3. januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, 

december 

Tänk på att månadernas namn skrivs med liten bokstav. 

 

4. tre 

 

5. fyra 

 

6. 365 (eller 366 vid skottår) 

 

7. sju 

 

8. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. 

Tänk på att veckodagarnas namn skrivs med liten bokstav. 

 

9. 24 

 

10. tio 

 

11. 100 

 

12. 1000 

 

s.11 

13.  

afton b kväll 

midnatt f klockan 12 på natten 

gryning e tidigt på morgonen då det börjar bli ljust 

skymning a på kvällen då det börjar mörkna 

dagdrömma d fantisera, önsketänka 

veckoslut g lördag och söndag 

mardröm c otäck dröm 
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14. 

En person som är trött på kvällarna är morgonmänniska eller kvällstrött. 

En person som gillar att gå upp tidigt är morgonmänniska eller morgonpigg. 

Kvällsmänniska är den som trivs med att vara uppe sent på kvällarna. 

 

Att vända på dygnet = att göra dag till natt och natt till dag 

 

15. 

Morgonstund har guld i mun = att ta vara på tiden och gå upp tidigt för att få mycket gjort. 

 

16. 

Att vakna på fel sida = vara sur och grinig när man vaknar 

 

En veckotidning kommer ut en gång i veckan. 

En dagstidning kommer ut en gång om dagen. 

 

s. 12 

Huller om bullar 
1. 

kavel våg  kakmått 

plåt sockerkaksform bunke 

visp slickepott  slev 

pajform måttsats  grytlapp 

 

2. 

kavla platta ut en deg med en kavel för att få den lagom tjock 

vispa slå med snabba rörelser för att blanda eller göra något tjockt eller luftigt 

knåda bearbeta degen med händerna så att den blir slät 

grädda sätta i värme så att t.ex. brödet blir färdigt att äta 

jäsa låta en deg bli luftig, svälla 

 

s.13 

3. 

Rubrik till vänster: Maries vita chokladmousse 

Rubrik till höger: Kanelbullar 

 

4. 

g = gram  dl = deciliter 

st = styck  pkt = paket 

tsk = tesked  msk = matsked 

 

5. 

kesella = färskost som används i matlagning 

garnering = det man dekorerar t.ex. en tårta med 

kardemumma = krydda som används vid bakning och matlagning 

 

6. 

Lussekatter äter man vid Lucia och under julen. 
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Semlor/fastlagsbullar äter man på fettisdagen som infaller efter fastlagssöndagen. Numera 

finns semlor att köpa i affärerna mellan jul och påsk. 

Våfflor äter man på våffeldagen som infaller på Jungfru Marie Bebådelsedag den 25 mars 

varje år. 

 

s. 14 

Förkortningar 
1a. 

bl.a. = bland annat 

e.Kr. = efter Kristus  

dvs. eller d.v.s. = det vill säga 

f.Kr.  = före Kristus 

fr.o.m. = från och med  

jfr = jämför 

osv. eller o.s.v. = och så vidare 

p.g.a.  = på grund av 

tfn = telefon 

t.o.m. = till och med 

 

1b.  

jfr, tfn 

 

2a. 

Collievalp tik 12 veckor veterinärbesiktigad med mera söker ett hem. 

 

Fjordsto född 2007 cirka 140 centimeter, eventuellt på foder. 

 

2 stycken mycket fina personal computer (persondator) köpes, maximum 1 500:- per styck. 

 

Två par ridstövlar storlek 36 säljes. 

 

2 biljetter till Mamma Mia i Göteborg lördag 26 juli säljes för endast 1 000 kronor för båda. 

 

s.15 

2b. ca , mkt, PC, strl, Gbg, kr 

 

2c. förslag: v., m.m., ca, cm,  ev., st., mkt, max, st., strl, t., lörd., end. kr 

 

2d. vet.bes.  

 

s. 16 

Hitta synonymer 
1. 

se glo, stirra, betrakta, blänga, snegla 

gå marschera, vandra, promenera, traska, lunka 

tala babbla, snacka, prata, diskutera, konversera 

skratta flina, smila, fnittra, garva, le 

äta smaska, glufsa, slafsa, mumsa, tugga 

tycka om gilla, vara svag för, älska, vara förtjust i 
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2. 

a. marscherade 

b. vandra 

c. promenerade 

d. lunkade 

 

3. 

a. diskuterade 

b. snackade/pratade/babblade/diskuterade 

c. pratar/snackar 

d. babblar 

 

s. 17 

Vikingaskeppet 
nock  reling 

segel  drakhuvud 

stäv  för 

styråra  akter 

åra  mast 

köl  sköld 

 

Viking är ett ord kan betyda vik eller köpman. 

 

s. 18 

Ord i olika grupper 
1a. 

Fritid: sola, segla, simma, tälta, grilla, bada, läsa, vandra, chatta, sporta, klättra, dansa, 

promenera 

 

Kläder: jeans, särk, t-shirt, byxa, skjorta, shorts, mantel, spänne, skärp, huvudduk, klänning, 

knapp, kavaj 

 

Djur: föl, tupp, tik, sugga, hingst, galt, valp, höna, bagge, tjur, sto, svin, kyckling, tacka, kalv, 

lamm 

 

2a. häst ko  höns svin hund får 

      föl  kalv kyckling kulting valp lamm 

      hingst tjur tupp galt  bagge 

      sto  höna sugga tik tacka 

 

2b. De djur som saknas är ko och hund. 

 

3a. Kläder och djur innehåller bara substantiv. 

 

3b. Fritid innehåller bara verb. 
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s. 20 

Känslor 
2a. 

förälskad tokig lycklig stressad ledsen  seg 

kär galen glad nervös deppig trött 

 knäpp  orolig nere 

 

2b. 

Några exempel på synonymer  

förälskad: betagen, betuttad, förtjust, tänd på 

tokig: rubbad, sinnessjuk, förryckt, vansinnig, från vettet 

lycklig: själaglad, själaglad, bekymmerfri 

stressad: ansträngd, jäktad, spänd, pressad, nervig, obalanserad 

ledsen: bedrövad, nedslagen, ur humör, missmodig 

seg: långtråkig, trög 

 

3a. 

 Synonymer   Motsatsord 

positiv gillande, uppskattande, god, bra negativ 

belåten nöjd, tillfreds, tillfredsställd missbelåten, kritisk, avvisande 

arg  ilsken, rasande, irriterad, vred,  glad, pigg, upprymd, uppspelt, 

 upprörd, ursinnig  på gott humör 

elak ond, stygg, nedrig, ovänlig,  snäll, god, vänlig, sympatisk, 

 illasinnad, kärlekslös  varmhjärtad, ömsint, älskvärd  

ensam för sig själv, på egen hand,  gemensamt, tillsammans med  

 utan vänner   någon, t.ex. kompisar, i sällskap med 

 

s. 22 

Följ med på safari 
1a. 

zebra, elefant, buffel, noshörning, leopard, lejon, panter, giraff, hyena, babian 

 

1b. 

babian, buffel, elefant, giraff, hyena, lejon, leopard, noshörning, panter, zebra  

 

2.  

elefant, afrikansk buffel, noshörning, leopard, lejon 

 

3. 

elefant, flodhäst, noshörning, giraff, elandantilop 

 

På engelska kallas de fem stora elephant, hippopotamus, rhino/rhinoceros, giraffe och eland. 
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s. 23 

Din cykel 
1. 

styre  ram sadel pakethållare 

däck 

eker 

reflexer    nav 

    kedja 

    trampa/pedal 

 

2. punka = punktering, det vill säga att luften försvinner ur däcket 

 

3. 

Övergångsställe Påbjuden cykelbana Påbjuden gångbana Stopplikt 

 

4. 

a. befalla 

b. Förslag: Att man bör cykla på cykelbanan och gå på gångbanan. 

 

s. 24 

Till skogs 
1. 

rådjur hjort ren 

vildsvin igelkott grävling 

 räv 

 

2. 

Grävlingens bo kallas gryt. 

Rävens bo kallas lya. 

 

3. 

Surt sa räven om rönnbären = sägs om någon som inte vill erkänna att denne misslyckats med 

något 

Han har en räv bakom örat = han är lite lurig och inte riktigt pålitlig 

 

4. Björnar går i ide = björnar lägger sig och sover över vintern i sin lya. 

 

5. En myra bor i en myrstack. 

 

6.Sätta myror i huvudet på någon = förvirra någon, göra någon fundersam 

 

7. 

En stig är mindre än en väg. 

En bäck är mindre än en å. 

En kvist är tunnare än en gren. 

En pinne är mycket tunnare än en stock. 

En kulle är mycket lägre än ett berg. 
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s.25 

8. 

det yttersta lagret på ett träd   bark 

djurskit    spillning 

vätska från vissa barrträd   kåda 

tät grupp av buskar   buskage 

höjd som är lång men inte särskilt hög  ås 

huggna trädstammar i bitar som man eldar med ved 

det som blir kvar när man fällt ett träd  stubbe 

typ av mark, t.ex. snårig, stenig  terräng 

bo för björnar över vintern   ide 

plankor över bäck eller dike  spång 

växtlighet, växtvärld   vegetation 

 

9. 

Från vänster till höger: ek, tall, gran, en, björk 

 

Att ana ugglor i mossen = misstänka att något är på tok 

 

s. 26 

Ord för yrken 
1a. 

skomakare: tillverkar (makar) eller lagar trasiga skor 

arkitekt: ritar och planerar hus och andra byggnader 

barnmorska: sjuksköterska som hjälper till när barn föds 

webbdesigner: utformar (designar) och ansvarar för webbsidor 

smed: tillverkar olika produkter i stål, järn och andra metaller  

stylist: arbetar med kläder, mode och reklam  

meteorolog: person som tar reda på hur vädret och klimatet ska bli 

ingenjör: specialist i tekniska ämnen, kallas ofta civilingenjör 

kirurg: läkare som opererar, dvs. öppnar kroppen och reparerar, tar ut eller ersätter skadade 

organ eller kroppsdelar 

slaktare: avlivar djur och styckar kött som sedan blir livsmedel 

bibliotekarie: arbetar på bibliotek och ordnar böcker, tidningar och skivor samt hjälper kunder  

tågvärd: hjälper resenärer på tåg, tittar t.ex. på biljetter och serverar mat och dryck,  

psykolog: hjälper personer som har psykiska (inre) problem genom samtal 

regissör: leder arbetet vid en filminspelning eller teateruppsättning 

veterinär = djurläkare 

tapetserare = klär om möbler, sätter upp gardiner med mera 

 

s.27 

1b. arkitekt   skomakare 

barnmorska   slaktare 

bibliotekarie   smed 

ingenjör   stylist   

kirurg   tapetserare 

meteorolog   tågvärd   

psykolog   veterinär 



Facit Praktisk Ordkunskap 1                                                                       www.gleerups.se 11 

regissör  webbdesigner 

 

 

 

s. 28 

Draken Nidhögg 
1. 

Leif Eriksson 

Vinland 

Yggdrasil 

asar 

Asgård 

Midgård 

Oden 

hjälm 

runor 

hammare 

Frigg 

Freja 

trälar 

 

2a. 

tisdag = Tyrs dag (Tyr är son till Oden), onsdag = Odens dag, torsdag = Tors dag, fredag = 

Friggs dag 

 

2b.  

Tyr = Tyra (av Tor)  

Tor = Tora Torun, Turid, Tyra, Tor, Torborg, Torbjörn, Tord, Tore, Torgny, Torkel, Torleif, 

Torsten, Torvald, Ture  

Frej = Frej 

Freja = Freja 

 

2c. Några förslag: 

Tyresta nationalpark, Tyresö, Tyringe 

Odensbacken, Odensjö, Odensviholm 

Torekov, Torhamn, Torsby, Torshälla, Torslanda, Torsåker, Torup, Torö 

Frölunda, Frösön, Frövi, Fröya 

Friggeråker (Västergötland) 

 

s. 30 

Till havs 
 

Gå på grund = när en båt ”fastnar” på t.ex. en dold sten, klippa eller sandbank 

 

1. 

ocean världshav  

babord vänster på en båt (i färdriktningen) 

styrbord höger på en båt (i färdriktningen) 

för längst fram på en båt 

akter längst bak på en båt 
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orkan våldsam storm 

navigera ”styra” på havet 

horisont där himmel och hav möts 

jolle mycket liten roddbåt 

flytväst väst som gör att man flyter om man ramlar i vattnet 

 

Mås, svan eller havsörn? 

havsörn 

mås 

svan 

 

s.31 

3. 

metspö eka segel åra 

flotte färja ankare fyr 

motorbåt 

 

4. 

fordon med ett fordon färdas man på marken, t.ex. bil eller buss 

räls spår, skenor för järnväg 

rondell plats där trafik cirkulerar 

cabriolet bil med tak som går att fälla ner 

långtradare lastbil med släp 

grävskopa maskin som man gräver med 

asfalt beläggning på gator och vägar 

 

Att kasta vatten = att kissa 

 

s. 32 

Liknelser 
1.  

pigg som en mört 

arg som ett bi 

fri som en fågel 

modig som ett lejon 

hungrig som en varg 

listig som en räv 

klok som en uggla 

flitig som en myra 

dum som en gås 

stark som en oxe 

snabb som en vessla 

hal som en ål 

stolt som en tupp 
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s.33 

4a. 

fattig som en kyrkråtta 

rik som ett troll 

tung som sten 

ful som stryk 

vit som snö 

sur som ättika 

lätt som en fjäder  

frisk som en nötkärna 

 

s. 34 

Mat 
1. 

måltid när man sitter och äter tillsammans 

recept visar hur man lagar en maträtt 

ingrediens det som ingår i en deg eller maträtt 

snabbmat mat som köps för att ätas utan tillagning 

dessert efterrätt 

skafferi svalt skåp för mat 

bestick kniv, gaffel och sked 

pålägg smörgåsmat, t.ex. ost och skinka 

 

2. 

servis 

 

3. 

breakfast = frukost lunch = lunch 

Br från breakfast och unch från lunch blir brunch. 

 

4. 

durkslag gryta kastrull 

stekpanna  karott 

brödkniv rivjärn stekspade 

 

s.35 

5. 

picknick = ta med maten för att äta utomhus 

 

6. 

bestick  mugg 

  flasköppnare 

filt  duk 

tallrik  termos 

servett 

 

7a. 

proviant = förråd av mat att ha på resa eller utflykt; matsäck; färdkost 
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s. 36 

Människokroppen 
1. 

öra huvud 

öga näsa 

käke tänder 

axel hals 

arm bål 

mage ben 

fot vad 

tå häl 

 

2a. 

magar, huvuden, axlar, öron, ben,  

halsar, tår, ögon, armar, vader,  

bålar, näsor, tänder, fötter, käkar, hälar 

 

2b. 

likadant i ental och flertal = ben 

tänder i flertal blir tand i ental 

 

4. 

Ha huvudet på skaft. = vara smart 

Lägga näsan i blöt. = lägga sig i saker som man inte ska bry sig om 

Mycket ska man höra, innan öronen faller av. = saker som verkar helt fel eller galet 

Spetsa öronen. = lyssna noga 

Lägga benen på ryggen. = springa snabbt iväg 

Ta det långa benet före. = sno sig, skynda sig 

Stå med fötterna på jorden. = ta det lugnt och inte hetsa upp sig, vara lugn och trygg,  

Trampa någon på tårna. = såra någon 

 

s. 37 

Sett och hört i naturen 
1. Detta är förslag, en del ord passar på flera ställen. 

Elden  sprakar, flammar, flämtar, gnistrar, glöder, ryker 

Vinden viner, rister, ylar, sorlar, susar, tjuter 

Regnet droppar, smattrar, forsar, faller, plaskar, slår, skvalar 

Havet skvalpar, brusar, dånar, stormar, skummar, glänser, slår 

Åskan dundrar, mullrar, dånar, knallar 

Snön singlar, faller, gnistrar 

Bäcken porlar, glänser, skummar 

 

2. 

Förslag: 

susar 

slår 

mullrar 

sprakar 
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porlar 

singlar 

 

s. 38 

Byt ordklasser 
1a. 

Substantiv Verb  Substantiv  Verb 

prov prova   borste  borsta 

kast kasta   undersökning  undersöka 

hjälp hjälpa   skötsel  sköta 

början börja   hopp  hoppa 

språng springa   avslutning   avsluta 

höjd  höja   byggnad  bygga 

sadel sadla   ritt  rida 

 

 

2. 

Verb Substantiv  Verb Substantiv 

le leende   ordna ordning 

 

öppna  öppning   lyfta lyft 

 

trycka tryck   bottna botten 

 

kliva kliv   dyka dyk 

 

gnissla gnissel   förbanna förbannelse  

 

 

s. 39 

Synonymer och motsatsord 
  Synonym Motsatsord 

a) smal – tjock   X  

b) listig – klok  X 

c) dvärg – jätte   X 

d) dåsig – slö  X 

e) fuktig – våt  X 

f) vakna – somna   X 

g) tjock – knubbig  X 

h) rusa – springa  X 

i) rak – slingrig   X 

j) plottrig – otydlig X 

k) skrika – viska   X 

l) klumpig – elegant  X 

m) genera – göra förlägen X 

n) förnuftig – korkad   X 

o) hövlig – artig  X 

p) stöddig – osäker   X 
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s. 40 

Dinosaurierna vaknar till liv 
1a. Uppifrån och ner  

Megalosaurus 

Tyrannosaurus rex 

Brachiosaurus 

Carnotaurus 

Stegosaurus 

Nodosaurus 

 

s.41 

1b. 

Tyrannosaurus rex = ”tyrannödlornas/skräcködlornas kung” 

Triceratops = ”trehornsansiktet/trehornat ansikte” 

Brachiosaurus = ”armödla” 

Megalosaurus = ”stor ödla” 

Carnotaurus = ”köttätande tjur” 

Spinosaurus = ”taggödla” 

Ceratosaurus = ”behornad ödla” 

Dryptosurus = ”ödlan som sårar” 

Allosaurus = ”annan ödla” 

Anchisaurus = ”nästan ödla” 

Mussasaurus = ”musödla” 

Sellosaurus = ”sadelödla” 

Plateosaurus = ”platt ödla” 

Iguanodon = ”leguantand” 

Stegosaurus = ”taködla” 

Nodosaurus = ”nodödla” 

 

1c.  

tyrann betyder självhärskare, envåldshärskare, förtryckare 

rex betyder kung 

 

s. 42 

Ut i rymden 
1a. 

teleskop 

astronom 

galax 

Vintergatan 

solen 

Big bang 

astronaut 

Venus 

Mars 

Saturnus 

Pluto 

krater 
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Tellus 

stjärna 

 

s.43 

1b.  

universum 

 

s. 44 

Sammansatta ord 
1. 

fjärrkontroll 

hårddisk 

korallrev 

huvudroll 

regnskog 

dagbok 

gräsmatta 

maginfluensa 

chattkompis 

satellitbild 

jordglob 

guldmedalj 

 

s.45 

3. 

         Ord        Ord    Andra sammansättningar 

basketlag         basket          lag              basketspelare, basketdoja, fotbollslag, lagkapten  

spökhistoria        spöke            historia      spöktimme, spökskepp, spökslott, kärlekshistoria 

       

sjukhus                 sjuk              hus            sjukkassa, sjukintyg, sjuksköterska, sjukvård, 

      hyreshus, pepparkakshus, uthus, badhus, hyreshus 

skyttekung       skytte       kung   skytteliga, skyttetävling,  

popgrupp             pop               grupp         popidol, popkonsert, popkonst, popmusik, 

     popstjärna, popsång, musikgrupp, blomgrupp 

monsterfrossa     monster         frossa   monster, monstersamling, chokladmonster 

     matmonster, feberfrossa 

fotboll       fot       boll           fotarbete, fotboja, fotgängare, fotknöl, basketboll, 

     handboll, slungboll, tennisboll, 

vitsippa       vit       sippa   vitfisk, vitklöver, vitlök, vitsås, vitvaror, blåsippa, 

     gulsippa, mosippa 

 

4a. 

kloakråtta = kloak + råtta   idoldrömmar = idol + drömmar 

dataspel = data + spel   stenålder = sten + ålder 

höjdhopp = höjd + hopp   hårdrock = hård + rock 

blåbär = blå + bär   friidrott = fri + idrott 

länktips = länk + tips   melodifestival = melodi + festival 
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4b. Några förslag: 

kloakbrunn, kloakledning, kloakrör, kloakvatten 

databas, databransch, datacentral, dataexpert, dataföretag, datamaskin, datanörd, dataålder 

höjdmått, höjdpunkt, höjdrekord, höjdrädd, höjdskillnad, höjdskräck 

blåfrusen, blågul, blåjeans, blåklocka, blåklädd, blåljus, blåmes, blåögd, ljusblå, mörkblå 

länklista, länksamling, silverlänk, armbandslänk 

idolbild, idoldyrkan, idolhysteri, idolporträtt, popidol 

stenbrott, stendös, stenhård, stenhus, stenhård, stenkul, stenmur, stenrik, stenskott, stenöken, 

gråsten, natursten 

hårddisk, hårdhänt, hårdkokt, hårdost, hårdrock, hårdvara, stenhård 

frihandel, friherre, friidrott, frikast, frikyrka, frispark, fritid, frivolt, benfri 

melodiradio, melodislinga, melodistämma 

 

4c. Några förslag: 

brunråtta, svartråtta, tamråtta, skeppsråtta, råttdjur, råttsvans, råttfälla, råttgift 

inspel, frispel, linjespel, skådespel 

simhopp, längdhopp, inhopp 

enbär, skogsbär, körsbär, krusbär, vinbär, tranbär 

filmtips, stryktips, filmtips, tipsrad, tipskupong, tipsrunda 

framtidsdrömmar, sanndrömmar, mardrömmar 

järnålder, bronsålder, dataålder, åldersnoja, ålderdom, åldersgrupp, åldersgräns, ålderstecken 

rock´n´roll, rockmusik, punkrock 

lagidrott, motionsidrott, barnidrott, idrottslektion, idrottsförening, idrottsklubb, idrottslekar, 

kampidrott, idrottsgymnasium, idrottsgren 

rockfestival, visfestival, jazzfestival, filmfestival, musikfestival, dansfestival, festivaltips, 

festivalbuss 

 

s. 46 

Världsträdet Yggdrasil 
1.  

Asgård   Yggdrasil 

Midgård 

 

Jotunheimen   Nidhögg 

Helheim 

Nifelheim 

 

Urd Urds brunn Mimers brunn Hvergelme 

Verdandi 

Skuld 

 

s.47 

2. 

asar/asynjor 

vaner 

jättar 

Ratatosk 

Asgård 
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Bifrost 

Jotunheim 

Midgård 

Muspelhem 

Nifelhem 

Utgård 

Valhall 

 

3a. 

Mimer är en jätte som bevakar vishetens källa vid asken Yggdrasils rot. 

Hugin (”tanken”) är den ena av Odens två korpar som flyger runt och ser allt och sedan 

berättar det för Oden. 

Munin (”minnet”) är den andra av Odens två korpar som flyger runt och ser allt och sedan 

berättar det för Oden. 

Gyllenkam är en tupp som lever i högt uppe i Yggdrasil. 
 

s.48 

Blandad kompott 
1. 

marodör  en som förstör 

matador tjurfäktare 

rabalder bråk 

rabarber köksväxt med stora blad 

kulting grisunge 

kompott inkokt frukt 

komplott sammansvärjning 

kompost avfallshög av t.ex. växter som får multna till ny jord 

 

2. 

a. marodör 

b. Matadoren 

c. rabarber 

d. kompott 

e. komplott 

f. kompost 

g. kultingar 

h. rabalder 

 

Att köpa grisen i säcken = att köpa något som man inte är säker på är bra 

 

s.49 

3. 

rultig knubbig 

uppsluppen munter 

hustru fru 

klok vis 

fejd strid 

pojke pys 

feja städa 

fejkad påhittad 
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flicka jänta 

 

4a. 

pojke, grabb, kille, parvel, gossebarn, kis, ponke, knatte, plutt, palt snubbe batting och många 

fler 

 

5a. 

flicka, flickebarn, flickunge, tös, stumpa, jänta, jäntunge, flicksnärta, kicka, fänta, stinta och 

många fler 

 

6. 

blandad kompott = lite av varje 

 

s. 50 

Verktyg 
1. 

 borrmaskin 

  skruvmejsel  fil 

 hammare vattenpass 

koben/kofot 

såg skiftnyckel tumstock 

 

2. 

skruv spik 

 nubb 

 

Ett vattenpass använder man för att kolla att t.ex. en bräda ligger horisontellt när man bygger. 

 

s.51 

3. 

En snickare snickrar. 

En murare murar. 

En rörmokare kopplar ledningar för vatten och avlopp. 

En målare målar. 

En golvläggare lägger golv. 

En elektriker drar el. 

En plattsättare sätter kakel och klinker. 

En plåtslagare lägger plåttak och hänger stuprännor. 

 

4. 

a. flink 

b. ha tummen mitt i handen 

c. händig 

d. idog 

e. noggrann 

f. pedantisk 

 

5. 

meka = arbeta med motorer, t.ex. på mopeder, bilar och båtar 
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s. 52 

Lek med orden 
1. 

förtjusande söt, vacker 

sympatisk  snäll, god, vänlig 

gänglig  lång, högväxt, reslig 

munter  glad, pigg 

bedrövad ledsen, deppig 

komisk rolig, lustig, tokig 

krasslig  dålig, sjuk 

förskräckt rädd, skrämd 

 

s.53 

2a. Förslag: förklarar, påstår, menar, anser, berättar, svarar, utbrister, konstaterar 

 

2b. Eget svar. 

 

2c. Förslag: flämtar, viskar, ropar, vrålar, ylar, skriker, mumlar, muttrar 

 

2e. Förslag: löper, joggar, ränner, rusar, flänger, kutar, spurtar, ilar 

 

s. 54 

Så ska det låta 
1. 

spinna råma grymta  kväka 

hoa väsa brumma kackla 

skälla yla bräka sjunga surra 

 

s.55 

2. 

däggdjur 

ryggradsdjur 

ryggradslösa djur 

rovdjur 

husdjur 

boskap 

beta 

avkomma 

klöv 

hov 

byte 

klo 

kalv 

föl 

lamm 

kadaver 

instinkt 
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3. 

simhud = anka, mås, groda, bäver, utter 

näbb = höna, tupp, kyckling, trast och andra fåglar 

dun = fåglar, t.ex. and, gås, ejder 

man = häst, åsna, lejon 

horn = noshörning, får, get, antilop, giraff, ren, hjort, älg 

hovar = häst, åsna, giraff, flodhäst, kamel, antilop 

klövar = får, getter, svin 

tryne= grisar 

svans= häst, ko, hund, katt, giraff, lodjur 

 

s. 56 

Hälsa och sjukdom 
1. 

bår bandage 

pincett 

plåster skalpell stetoskop 

 

2. 

Ett stetoskop används till att lyssna på hjärta och lungor. 

 

3. 

recept b den medicin som läkaren skriver ut 

apotek d där hämtar man sin medicin 

farmaceut e person som arbetar på apotek 

bedövning h medel som patient får för att det inte ska göra ont 

epidemi g smittsam sjukdom som sprids inom ett stort område 

skrubbsår a ytligt sår som inte behöver läkarvård 

diagnos f typ av sjukdom 

karies c hål i tänderna 

 

må pyton = må riktigt dåligt 

frisk som en nötkärna = vara väldigt frisk 

 

s.57 

frisk som en nötkärna= vara väldigt frisk’ 

 

4. 

a. akuten 

b. lindra 

c. allergi 

d. skavsår 

e. dos 

f. vaccinera 
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5. 

antiseptisk a) bakteriedödande 

lasarett b) sjukhus 

skalpell c) operationskniv 

krämpa b) sjukdom 

doktor a) läkare 

insjukna b) bli sjuk 

 

6. 

Du ringer 112. 

 

s. 58 

Mode jorden runt 
1. 

hög rund röd mössa utan skärm, används i islamiska länder fez 

tunt tyg över håret eller framför ansiktet   slöja 

liten sjal som man knyter om huvudet   sjalett 

ett tygstycke som viras runt huvudet   turban 

en sydamerikansk hatt med hög kulle och breda brätten sombrero 

mössa med skärm    keps 

fransk mössa av tyg utan skärm   basker 

huvudbonad oftast gjord av garn   mössa 

mönstrat tyg som knyts runt huvudet som ett pannband bandana 

 

s.59 

2. 

Särk är ett gammalt ord för nattlinne.     RÄTT 

En kimono är en lång kinesisk rock för både kvinnor och män.   FEL 

En bolero är en kort spansk herrjacka.     FEL 

En burka är en heltäckande klädnad med hål för ögonen för kvinnor. RÄTT 

En tunika är en lång utanpåskjorta.     RÄTT 

En sarong är ett långt höftskynke som används enbart av barn i Asien.  FEL 

En sari är stort tygstycke som kvinnor i Indien lindar kring kroppen.  RÄTT 

En blazer är en kavaj i en annan färg än byxorna.    RÄTT 

En cardigan är en stickad tröja utan knäppning.   FEL 

Ett linne är en tröja utan ärmar.     RÄTT 

En väst är ett klädesplagg med ärmar och knäppning.    FEL  

En smoking är en finkostym som används på kvällen.   RÄTT 

En slipover är en tröja utan ärmar som man drar över huvudet.   RÄTT 

En sjal är en bred halsduk som man kan lägga över axlarna.   RÄTT 

 

3. 

En kimono är en lång kinesisk rock för både kvinnor och män. //japansk rock// 

En bolero är en kort spansk herrjacka. //damjacka// 

En sarong är ett långt höftskynke som används enbart av barn i Asien. //används av män och 

kvinnor// 

En cardigan är en stickad tröja utan knäppning. //tröja med knäppning// 

En väst är ett klädesplagg med ärmar och knäppning. //utan ärmar//  
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4. 

 sandal 

pjäxa pumps flipflop 

stövlett stövel loafer boots 

 

s. 60 

Fornnordiska jättekrysset 
1a. 

1. Ginnungagap 

2. Midgårdsormen 

3. Skade 

4. Rimfaxe 

5. Skinfaxe 

6. Ymer 

7. Gerd 

8. Ägir 

9. Nidhögg 

10. Angerboda 

11. Audhumbla 

12. Fenrisulven 

13. Särimner 

14. Hel 

 

1b.  

asken Yggdrasil 

 

s.61 

Ragnarök = världens undergång i fornnordisk religion 

 

alv = övernaturligt väsen som liknade en människa – i fantasy och datorspel är alver odödliga 

varelser som är överlägsna människor 

dvärg = en liten, ful varelse som levde i underjorden och ansågs vara en farlig, skicklig smed 

som kunde göra magiska föremål 

fylgja = en osynlig dubbelgångare till en människa som visade sig som ett djur eller en kvinna 

sejd = en sorts trolldom i fornnordisk religion med vars hjälp man kunde se in i framtiden, 

hjälpa sina vänner och skada fiender  

völva = kvinna som kunde sejda, det vill säga utöva sejd 

 

s. 62 

Roliga och intressanta ord 
1. 
sång som alla deltar i     allsång 

bioföreställning på eftermiddagen     matiné 

förvånad      snopen 

en rund platta som snurrar runt på lekplats eller nöjesfält  karusell 

något upprörande     skandal 

förvridet ansiktsuttryck som vi gör av smärta, ilska eller för att roa  grimas 

mycket noggrann genomsökning av ett område med hjälp av många  skallgång 
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människor som går bredvid varandra 

infall, fix idé      nyck 

olycka, svårighet, brist, fattigdom    nöd 

säga nej      nobba 

totalt misslyckande     fiasko 

dalta, vara alltför rädd om någon    pjoska 

kvinna från Dalarna     dalkulla 

änglabarn      kerub 

lyckodjur      maskot 

sjörövare      pirat 

låta som en glad baby     jollra 

 

s.63 

2. 

a. matiné 

b. jollrade 

c. pjoska 

d. skandal 

e. skallgång 

f. nobbar 

g. maskot 

h. karusell 

i. grimaser 

j. Pirater 

k. allsång 

 

s. 64 

Rätt ord på rätt plats 
1.  

a) Hon är så säker på sig själv. Hon är otroligt kaxig. 

b) Mina föräldrar börjar ledsna på att pendla mellan hemmet och jobbet. 

c) I mitten av gatan finns en refug. 

d) Han var tvungen att visa sin legitimation för att få ut sina pengar på banken. 

e) Disa gillar att bli fotograferad. Hon är en riktig linslus. 

f) I den här läckra rätten ingår många ingredienser. 

 

2. 

kaxig självsäker 

pendla resa mellan hemmet och jobbet varje arbetsdag 

refug en sorts plattform för fotgängare i mitten av gatan 

legitimation identitetshandling, t.ex. körkort  

linslus person som alltid ser till att komma med på kort 

ingrediens det som ingår i en deg eller maträtt 


