
Facit

Praktisk 
Svenska 2

Annika Bayard och Karin Sjöbeck



� 2Facit till Praktisk Svenska 2 www.gleerups.se

Snacka på chatten
s. 7

Smileys

= glad

= varm

= överraskad

= illamående

= arg

= förvirrad

= ledsen

Chatt�på�gång
Alma-Esmeralda säger:
– H! – Hej!

Magnusson säger:
– Hallu Hallu – Hallå, hallå!

Alma-Esmeralda säger:
– Hur e dt me dej 
då?

– Hur är det med 
dig då?

Magnusson säger:
– sdr.. e lite 7k – Så där, är lite sjuk.

Alma-Esmeralda säger:
– stackare. då har du 
inte gjort ngt spec 
idá va?

– Stackare. Då har 
du inte gjort något 
speciellt idag, va?

Magnusson säger:
– Nä, ba kollat på 
film, vatt lite på 
Bdb... 
ingen har vatt inne 
på MSN

– Nej, bara kollat på 
film och varit lite på 
Bilddagboken. 
Ingen har varit inne 
på MSN.

Alma-Esmeralda säger:
– Åh, ha du checkat 
min Bdb?

– Åh, har du check-
at min Bilddagbok?

Magnusson säger:
– Jaopp, Har skrivit 
nåra pm o lite i din 
gb

– Ja, jag har skrivit 
några personliga 
meddelanden och 
lite i din gästbok.

Alma-Esmeralda säger:
– Får kolla dt snr, 
ska ut på stan nu 
bsdv... 
cya..btw krya på dej.. 

– Jag får kolla det 
snart, ska ut på stan 
nu bara så du vet.
See you … by the 
way, krya på dig.

Magnusson säger:
– tack så mkt...aa vi 
ses, loggar du in sen?

– Tack så mycket, 
och vi ses. Loggar 
du in sen?

Alma-Esmeralda säger:
– Ok Hare p&k – Okej. Ha det bra. 

Puss och kram.

s.8

Koll�på�chattspråket
5  

Förslag:
Många små bokstäver.
Få punkter och nya meningar.
Många förkortningar, även sådana man 
själv hittat på.
En hel del smileys och andra symboler.

I�marginalen
Vett och etikett är ett uttryck som används 
för umgängesregler, det vill säga regler för 
hur man ska uppföra sig när man umgås 
med andra, till exempel hur man hälsar, 
hur man ska bete sig vid matbordet och hur 
man tar adjö.

Magiska ord
s. 9–11

Egna svar till alla uppgifterna.
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Substantiv i olika former
s. 12

1  
SINGULAR = ENTAL PLURAL = FLERTAL

Obestämd 
form 

Bestämd 
form 

Obestämd 
form 

Bestämd 
form 

barn barnet barn barnen

tjej tjejen tjejer tjejerna

kille killen killar killarna

hus huset hus husen

spade spaden spadar spadarna

tand tanden tänder tänderna

hjärn hjärnan hjärnor hjärnorna

bok boken böcker böckerna

gorilla gorillan gorillor gorillorna

apelsin apelsinen apelsiner apelsinerna

saga sagan sagor sagorna

berg berget berg bergen

s.13

2  
Substantiv Sing-

ular
Plural Obestämd 

form
Bestämd 

form

husen X X
båt X X
kastruller X X
ljus X X X
cd X X
himlen X X
spelet X X
ögonen X X
läppar X X
dalmatinern X X
kompisar X X
fyrarna X X
hav X X X
resväskan X X

3  
Konkreta substantiv: sol, stol, abborre, 
brevlåda
Abstrakta substantiv: dröm, lukt, styrka, 
värme

Repetera dubbelteckning
s. 14

1  
a. tallar
b. vass
c. viner
d. hal
e. mata
f. sil
g. glass
h. barra

s.15

3  
passa
kassar
kosta
flesta
viska
höst
mista
brottsling
rabatt
loppa
knäppte
stoppa
sloka
doktor
sikta
vakna
byggnad
gnugga
trubbig
fyllde
kultur
griskulting

Skriv bättre med adjektiv
s. 17

4  
Förslag
a. slösaktig
b. ohederlig
c. oviktig
d. modig
e. okunnig
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f. modern
g. hög
h. positiv
i. optimistisk
j. vänlig
k. okamratlig
l. missnöjd

. ? ! Skiljetecken
s. 19

Tjenare!
Jag heter Fredrik men kallas Fnatte. Var-
för? Jo, mina föräldrar gillar Kalle Anka 
och alla andra figurer som Walt Disney 
skapat. Jag är 11 år och bor i Örebro som 
ligger vid Mälaren. Vet du var det är? Min 
bästa kompis heter Kalle. Vi ses varje dag i 
skolan. Kalle kommer från USA och heter 
egentligen Charles. Två gånger i veckan 
spelar vi fotboll. Vi älskar fotboll! Gör 
du? Du skulle sett vilket mål jag gjorde på 
senaste träningen. Wow! Jag har en syrra 
också. Hon heter Lena. Lena är jättetrist. 
Hon snackar bara om killar hela tiden. 
Hon går i sjuan och tycker att hon nästan 
är vuxen. Pust! Hon är livrädd för alla 
småkryp. Varför är vissa tjejer så rädda för 
maskar, spindlar och myror? Fast Lena är 
bra också. Hon ger mig godis ibland. Hon 
får mer veckopeng för hon är äldre säger 
pappa. Jag tycker det är orättvist. Hur 
mycket får du i veckopeng? Nu orkar jag 
inte skriva mer. Vi hörs!
Fnatte

Hjälp hjärnan att minnas
s. 24

Bilda�minnesord
1  a.

Förslag: lasto, otlas, talos, altos, stalo, lotas, 
salto, otals, oslat, ostla, ostal

s. 26

Om�du�hinner!�Där�bor�många
4  

De fem städer som har flest invånare är: 
Moskva, London, Sankt Petersburg, Berlin 
och Madrid.

Kalla kårar
s. 30

Vad svara du?
3  a.

Ungdomarna lyckas få upp dörren till Sil-
verrummet genom att bända upp den
med en gren.

b.
Silverrummet är ganska litet och har inget 
fönster. Stenväggarna är fuktiga och där 
finns dammiga trähyllor med verktyg och 
skålar. Mitt emot dörren finns en murad 
eldstad.

s.31

c.
De tar hjälp av en maskin som kallas 
Symphoneon för att försöka komma på vad 
DANTES DEL betyder.

d.
De provar olika bokstavskombinationer och 
kommer fram till ELDSTADEN.

e.
En eldstad är en öppen spis eller brasa.

f.
Ungdomarna tar sig ner genom eldstaden 
genom att använda en vinschanordning, 
alltså en sorts hiss.

g.
Där finns en smal och mörk gång som leder 
till ett litet rum med en stenbänk.

h.
De hittar benknotor, en dödskalle och ett 
träskrin.



� 5Facit till Praktisk Svenska 2 www.gleerups.se

i.
Benknotorna kommer nog från något djur 
och skallen är spräckt i två delar. Träskrinet 
är av guld med en blå fjäder på locket. Inuti 
skrinet finns en urna, en krigsmask och en 
skalp.

h.
De är mycket nyfikna och spända på vad 
som finns i skrinet.

s.32

Förstå�orden
5  a.

urna kruka, förvaringskärl, krus
förbannelse fördömelse, straffdom, evigt 

straff
tvinna  sno ihop
förmultna  sönderfalla, ruttna
sprint  stift, låspinne
mosaik  dekoration med små bitar av 

glas eller sten
skalp huden överst på huvudet, 

huvudsvål
sirlig  vacker, elegant
andäktig  spänd, högtidlig, gripen

s.33

I�marginalen
murslevmerit = Silverrummet
lam gud sken = guldmasken

Nu�kan�jag�–�olika�texttyper
Förslag:
Berättelse: Vad tror du händer?
Beskrivning: Polisrapport (till viss del), Vad 
svarar du? (uppgift b, g, i) Efterlysning.
Förklaring: Polisrapport (till viss del), Vad 
svarar du? (3 a, d, e, f, j), Förstå orden.

Förstasidan avslöjar
s. 34

Kolla�första�sidan
1  b.

En nyhet är en aktuell händelse, något som 
nyss har hänt.
En rubrik är titeln (överskriften) på en artikel.

Hitta�i�tidningen
2  a.

En artikel är en text i tidningar eller tid-
skrifter, till exempel en nyhetsartikel, en 
sportartikel eller ett reportage.

s. 35

b.
Sidorna med sport kallas sportsidor.
c.
En annons är ett betalt meddelande eller 
erbjudande i tidningar och andra medier.

Sidorna med bioannonser kallas nöjessidor.

På nöjessidorna finns också annonser och 
information om restauranger, teaterföre-
ställningar, konserter, konstutställningar 
och andra nöjen.

d.
Sidorna med tv-program kallas tv-sidorna 
eller tv- och radiosidorna.

Verb NU och DÅ
s. 37

1  
� a. smattrar, vaknar, vill, sova, ligger, lyss-

nar, viskar, fnissar, hör, kvittrar, regnar, 
skvalpar, ekar

� b. smattra, vakna, vilja, sova, ligga, lyssna, 
viska, fnissa, höra, kvittra, regna, 
skvalpa, eka

s.38

Olika�tidsformer
2  

Presens

3  
a. äter presens
b. såg preteritum
c. ska resa futurum
d. krockade preteritum
e. sprang preteritum
f. ska vinna futurum
g. ska spela futurum
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h. njuter presens
i. gillar presens
j. ska segla futurum
k. lagade preteritum
l. packar presens

s.39

Tema
4  

Infinitiv 
(att)

Preteritum 
(igår)

Supinum  
(har/hade)

äta åt ätit

se såg sett

resa reste rest

krocka krockade krockat

springa sprang sprungit

vinna vann vunnit

spela spelade spelat

njuta njöt njutit

gilla gillade gillat

segla seglade seglat

laga lagade lagat

packa packade packat

Långt ifrån cool
s. 42

2  
Förslag:
� a. Texten handlar om en tjej som heter 

Linnea som känner sig lite utanför i 
klassen.

� b. Det är i slutet av en lektion och det är 
lite stökigt. Fröken försöker hålla ord-
ning men lyckas inte riktigt.

� c. Några tjejer bildar en grupp som viskar 
och fnissar och håller ihop. Alla får 
inte vara med. Linnea känner sig uttit-
tad av Vanessa och hennes kompisar.

� d. Killarna kastar boll över klassrummet.
� e. –

s.43

� f. –
� g. Linnea känner sig utanför. Ingen frågar 

henne om hon vill vara med.

� h. Hon går till fotbollsplanen och sätter 
sig på en mur och tittar på dem som 
spelar fotboll.

� i. –
� j. –
� k. Vanessa är ledaren för tjejerna och den 

som alla vill vara med.
� l. Linnea är ganska osynlig och tillbaka-

dragen.
�m. –

Känslor här och nu
s. 46–49

Egna svar till alla uppgifterna.

Läs på olika sätt – översiktsläs
s. 50

Skaffa�överblick
1  

� d. Rubrikerna är Här får barnen hjälp med 
läxan, ”Jättebehov” och Spelar spel.

Ng, n eller g?
s. 53

1  
ng n g

säng spinkig lögn

lång plank signal

ballong stänka lugnt

gång tanke regnig

ringa vinka ugn

Ng-krysset
1. begagnad
2. sångerska
3. dygn
4. fängelse
5. bankomat
6. ungar
7. blank
8. ugn
9. hink
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God, godare, godast
s. 57

1  
Positiv Komparativ Superlativ

arg argare argast

lat latare latast

blank blankare blankast

förtvivlad mer förtvivlad mest  
förtvivlad

fantastisk mer fantastisk mest  
fantastisk

lång längre längst

smutsig smutsigare smutsigast

kritisk mer kritisk mest kritisk

ung yngre yngst

populär mer populär/
populärare

mest populär/
poulärast

optimistisk mer  
optimistisk

mest  
optimistisk

bra bättre bäst

kamratlig mer kamratlig mest  
kamratlig

2  
Hal som en ål
Hungrig som en varg
Listig som en räv
Klok som en uggla
Arg som ett bi
Flitig som en myra
Envis som en åsna
Glad som en lärka

Skapa spänning
s. 58

I�marginalen
Ordet spänning kan betyda mycket, till 
exempel nyfikenhet, spänt intresse, spänd 
förväntan, gastkramning (skräckfylld spän-
ning) och dramatik.
Spänning är sådant som fångar vår upp-
märksamhet och får oss att vilja läsa vidare 
och få reda på vad som ska hända.

Ord�ger�spänning
1  a.

”Det klickar till i låsmekanismen och den 
massiva dörren glider upp en liten aning. 
Anna drar fram en kraftig gren ur björn-
bärssnåret och med gemensamma krafter 
lyckas de bända upp dörren så att de kan se 
in. Det är alldeles kolmörkt och en isande 
kall vind drar plötsligt genom öppningen.”

b. 
ord sinne ord sinne

klickar hörsel se syn

massiv syn/känsel kolmörkt syn

glider syn isande känsel

drar syn kall känsel

kraftig syn/känsel vind känsel

bända syn/känsel drar känsel

c.
Det saknas två sinnen, nämligen lukt och 
smak.

s.59

2  
Några förslag: dödskalle, skelettdelar, 
guldmask, urna, krigsmask, skalp, fackla, 
förbannelsen, skugga.

3  a.
”Längs de fuktiga stenväggarna löper grova 
trähyllor och på väggen mitt emot dörren 
finns en murad eldstad.”
”Charlie känner på den skrovliga väggen.”
”Oscar lyser in i den mörka öppningen.”
”Den iskalla vinden sveper undan väven. 
Gången slutar i ett litet rum en bit framför 
dem. Mitt på golvet skymtar en tung sten-
bänk och ovanpå den ligger några benkno-
tor och en dödskalle spräckt i två halvor.”
”En skugglik gestalt med en flammande 
fackla närmar sig.”

b. 
Adjektiven hör ihop med syn och känsel.

4  a.
”Först händer ingenting, men efter några 
sekunder gnisslar det till och golvet bör-
jar röra sig. I nästa ögonblick knakar det 
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ordentligt och golvet i eldstaden hackar sig 
långsamt nedåt. Det gnäller och knarrar i 
den gamla hissen, …”

b. 
Verben hör ihop med hörsel och syn.

I�marginalen
Verben står i nutid.

s. 60

5  a.
Adjektiv Substantiv Verb 

smal vinschen stannar

tunga ryck öppnar

gång tycks

dunklet försvinner

Oscar tänder

ficklampan löper

sjok prasslar

spindelväv

gången

insektsben

I�marginalen
Oscar är egennamn.
Egennamn hör till ordklassen substantiv.

Artiklar med olika innehåll
s. 63

Vilka�sidor�innehåller�vad?
2  a.
ÅÅ Förstasidan – den allra första sidan där 
tidningens namn finns högst upp och där 
viktiga nyheter och olika artiklar presen-
teras, ofta med bilder
ÅÅ Utrikessidor – nyheter från länder runt om 
i världen
ÅÅ Inrikessidor – nyheter från Sverige
ÅÅ Lokalsidor – artiklar och reportage från 
hemorten
ÅÅ Sportsidor – olika typer av artiklar om 
sport och sporthändelser
ÅÅ Familjesidor – texter om och bilder med 
privatpersoner, till exempel födda, döda, 
födelsedagar och bröllop

ÅÅ Insändarsidor – artiklar där privatperso-
ner uttrycker sina åsikter i olika frågor
ÅÅ Kultursidor – artiklar om böcker, teater, 
musik, datorspel med mera
ÅÅ Nöjessidor – annonser och reklam om 
olika nöjen, till exempel bio, konserter, 
restauranger och teaterföreställningar
ÅÅ Radio- och tv-sidor – presentation av pro-
gram i olika kanaler i radio och tv

Var�står�vad?
3  

Uppifrån och ner:
bild
bildtext
rubrik
ingress
brödtext

4  
ÅÅ nyhetsartikel = längre text som redogör för 
vad som nyss har hänt; har rubrik, ofta 
en bild och bildtext
ÅÅ notis = mycket kort text om aktuella saker
ÅÅ reportage = längre text där den som 
skriver personligt berättar om händelser, 
människor och platser
ÅÅ insändare = text från läsare där de ut-
trycker sina åsikter i olika frågor
ÅÅ sportartikel = text där skribenten redogör 
för de senaste sporthändelserna

Personliga pronomen
s. 68

1  
a. hon
b. de
c. den
d. det
e. han
f. ni
g. han
h. vi
i. den
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2  
a. jag
b. du
c. han
d. hon
e. den
f. det
g. vi
h. ni
i. de

3  
Sing-
ular

Vem? Plural

jag 1:a person är den/de som talar vi

du 2:a person är den/de man talar till ni

han 3:e person är den/de man talar om de (dom)

hon

den

det

 s.69

4  
� a. Jag, jag
� b. du, den
� c. vi
� d. De
� e. ni
� f. Hon, hon
� g. han
� h. Det

Skriv en deckare
s. 70 - 72

Egna svar till alla uppgifterna.

Subjekt och predikat
s. 73

3  
a. Fåglarna kvittrar.
          s            p
b. Frans lyssnar på skivor.
       s         p
c. Fredde och Aisha dansar bugg.
        s                s          p
d. Tjejerna tränar varje dag.
         s           p
e. De jobbar hårt.
     s      p

O eller å?
s. 74

1  
stolpe
boll
storm
bråttom
troll
tjock
påsk
soffa
sång
åska
kartong
hallon
balkong
skorsten
kotlett
botten
båten
pjoskig
brons
frost
socker
toffla
hobby
våld
lock
råtta
golv
lång
ackord
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borste
sår
såpa
soppa
bacon

s.75

2  
a. morgon
b. plåster
c. doktor
d. lång
e. kopp
f. sover
g. skåp
h. rekord
i. bråttom
j. potta
k. råttor
l. vått

Skriv en dialog
s. 77

3  
– Jag vann på min lott! hojtade Arja.
Tor tittade upp från tidningen och sa:
– Grattis! Hur mycket?
Arja svarade:
– 100 kronor.
– Vad ska du göra med dem? undrade Tor.
– Köpa godis, svarade Arja.

Räkneord
s. 78

Bokstäver�eller�siffror
1  

Sjuttonde tre tjugofyra första åtta sjätte 
hundra trettiofjärde tvåhundratrettiotre 
femtioandra tionde tretusenfyra

s.79

2  3  
Grundtal Ordningstal Ordningstal  

med siffror

tre sjuttonde 17:e

tjugofyra första 1:a

åtta sjätte 6:e

hundra trettiofjärde 34:e

tvåhundratrettiotre femtioandra 52:a

tretusenfyra tionde 10:e

Läs och lär
s. 80 – 83

Egna svar till alla uppgifterna.

Hur använder du verben?
s. 88

Gör�verb�av�substantiv
6  

a. sola
b. bolla
c. segra
d. vattna
e. leka
f. informera

Nu tar vi dom!
s. 89–93

Ordförklaringar
Förslag:
sponsor person eller företag som ger 

pengar till t.ex. en idrottsman 
eller en tävling, och hoppas att 
det ska ge god reklam

reklam upplysning genom t.ex. annon-
ser för att få folk att köpa en viss 
vara

rink ishockeybana
barack skjul, enkel ofta tillfällig byggnad
bedrövlig sorglig, eländig
ockupera olagligt lägga beslag på t.ex. ett 

land
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vresig sur, butter
unna sig belöna sig själv
ideligen igen och igen
senig seg
ökänd känd för sina dåliga egenskaper
slavdrivare hård och alltför effektiv arbets-

ledare
vaska fram här plocka ut de allra bästa 

spelarna
sarg staket runt rink
parera avvärja ett anfall
förmå orka, kunna
tumult oväsen, bråk, slagsmål
omtöcknad virrig, inte vid klart medve-

tande
kritik anmärkning, granskning
kontra göra ett snabbt motanfall
finta låtsas, luras
stenansikte ett ansikte som inte visar några 

känslor
provocera utmana, reta
mundering utrustning för t.ex. soldat, spe-

lare; kläder
diktator envåldshärskare
babbla prata strunt, pladdra
svikare person som inte håller ett givet 

löfte

Jobba�med�texten
3  

Förslag:
� a. Brist på pengar och frivilliga ledare 

hade lett till att Sörgårdens HC skulle 
läggas ned.

� b. Peter har två systrar, Helena och Ma-
rie, och en pappa som heter Rune och 
en mamma. Syskonen tjafsar lite med 
varandra.

� c. Malmhammars IS ska kvala till Elitse-
rien.

s.94

� d. Malmhammars-Kuriren hade haft en ar-
tikel om dem och där stod att de var två 
av de mest lovande unga spelarna i länet.

� e. Han drömmer om att bli proffs.
� f. Han tycker det är viktigt att tänka 

positiva tankar om sig själv. Det gör att 
man tror på sig själv.

� g. Max är jättenervös, är grönblek i ansik-
tet och har inte sovit på hela natten.

� h. De har lovat att följas åt. Om bara en 
blir uttagen ska den andre tacka nej.

� i. Det är tränaren. Han är väldigt hård, 
en ökänd slavdrivare. Många spelare 
hatar honom. Han är kortväxt och 
senig, ca 30 år, ler sällan.

� j. Spelarna delas in i två lag. De får spela 
en uttagningsmatch som ska pågå till 
Säcken bestämt vilka spelare han vill 
ha med i juniorlaget.

� k. Peter blir inte uttagen. Han spelade 
inte för laget bara för sig själv.

� l. Max blir uttagen till juniorlaget.
�m. Peter lät sig provoceras, sneglade för 

mycket mot Säcken för att han skulle 
blåsa av. Han var inte tillräckligt hård.

� n. Peter tror att Säcken bara vill jävlas för 
att Peter sagt emot Säcken.

� o. Peter förväntar sig att Max ska tacka 
nej. Max tycker att Peter förstört för sig 
genom att babbla och att det de kom-
mit överens om bara var snack.

s.95

� p. Han tänker aldrig sätta sin fot på en is-
hockeyrink och han tänker aldrig prata 
med Max igen.

Titta�närmare�på�personerna
4  

a. Peter, Max och Säcken.

E eller ä?
s. 96

1  
fäkta
porträtt
mellan
sända
förrän
elfte
färsk
eller
träna
berätta
föräldrar
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endast
persilja
jäkta
människor
hett
svära
enkel

2  
� a. verk – värk
  Han har influensa så han har värk i 

hela kroppen.
  Shakespeare var väldigt ung när han 

skrev sina verk.
  Min farfar arbetade vid ett sågverk.

s.97

� b. fest – fäst
  Malin är så fäst vid sin hund.
  På lördag ska vi gå på fest.
� c. heller – häller
  Amos ville inte heller gå på matchen.
  Se till så du häller läsken i glaset.
� d. men – män
  Många män gillar fotboll.
  Zlatan frågade men fick inget svar.
� e. lett – lätt
  Det här är en lätt uppgift.
  Allt regnande har lett till att åkrarna 

står under vatten.
� f. meta – mäta
  Det är kul att meta när man har god 

fiskelycka.
  Kan du mäta avståndet mellan dörren 

och fönstret?
� g. streck – sträck
  Rita ett rakt streck mellan A och B.
  Sitt inte och häng. Sträck på dig!
� h. ende – ände
  Vill du gå till världens ände?
  Du är den ende som kan hjälpa mig.

Symbolspråk
s. 98

1  a.

I�marginalen
Hjärtat är också en symbol för hjärtat i 
kroppen, utedass och hjärter i spelkort-
leken. Ett krossat hjärta är en symbol för 
olycklig kärlek.

Repetera substantiv
s. 100

1  
himmel böckerna mobilen köer persika 
borden tröjor grodan

2  
Singular Plural

Obestämd 
form

Bestämd 
form

Obestämd 
form

Bestämd 
form

himmel himlen himlar himlarna

bok boken böcker böckerna

mobil mobilen mobiler mobilerna

kö kön köer köerna

persika persikan persikor persikorna

bord bordet bord borden

tröja tröjan tröjor tröjorna

groda grodan grodor grodorna

 varning för djur fred hane/man

 hona/kvinna sjukvård rörelsehindrade

 cykelbana information



� 13Facit till Praktisk Svenska 2 www.gleerups.se

s.101

3  
a. gardin, ko, sol, regn, stavar

b. glädje, sorg, ilska, mörker, kärlek, sömn, 
frihet

J- ljudet
s. 102

1  
jägare
göra
gädda
jaga
giftig
gympa
gömma
gök
julafton
gick
gärna
järn
jogga
just
genom
jord
jäkta
gäspar
jollra
ge
argt
sälj/sälg

s.103

2  
Jäst = lägger man i degen för att den ska 

jäsa, dvs. bli luftig
Gäst = någon som kommer och hälsar på

3  
dj lj hj gj

djungel ljud hjul gjorde

djup ljummen hjärna gjuta

djärv ljung hjärta

adjö ljus hjortron

djur ljuvlig hjälm

Lika uttal men olika stavning
s. 104

1  
� a. Havet är alldeles blått i dag.
  Blott betyder endast.
� b. Det känns tryggt att var inomhus när 

det stormar ute.
  Har du redan tryckt på hissknappen?
� c. Nalle Puh är en björn med en mycket 

liten hjärna.
  De hjälper gärna till med maten.
� d. De har inte tränat färdigt än.
  Det finns bara en ingång till bion.
� e. De är inte här. De har redan gått.
  Det här smakar riktigt gott.
� f. Förr eldade man med kol.
  Kaniner gillar kål.

Repetera alla ordklasser
s. 106

1  
Substantiv: bergen, brevet, träd, spade,
Adjektiv: bättre, glad, dyrast
Verb: rusat, ska plugga, skrika, skriver, 
sprang

2  
a. skrika, plugga
b. sprang
c. rusat
d. skriver
e. ska plugga
f. glad
g. bättre
h. dyrast
i. brevet
j. spade, träd
k. bergen
l. träd

s.107

3  
Ordklass Exempel
Pronomen du, jag, vi
Räkneord tredje, hundra, tre
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4  
Substantiv: älg, sjö, skogen, ekorre, älgen, 
älgjakten, ren
Adjektiv: liten, stora, nyfiken, bäst, ren
Verb: står, tvättar sig, kommer, frågar, tvät-
tar sig, svarar, börjar, är, att vara

2 tsk, v.t., m.m.
s. 108

Vad�står�det�i�receptet?
1  

Bjudscones
(8 st.) stycken
4 ½ dl mjöl deciliter
2 tsk bakpulver teskedar
½ tsk salt tesked
50 g smör eller margarin gram
2 dl mjölk deciliter
(russin)

I�marginalen
 f.Kr. = före Kristus
 e.Kr. = efter Kristus
 f.v.t. =  före vår tid
 v.t. = vår tid

s.109

Med�eller�utan�punkt
2  

Förkortningar	 Förkortningar
med	punkt		 utan	punkt
bl.a. ca
d.v.s./dvs. jfr
el. kr
fr.o.m. mm (millimeter)
kl. nr
m.fl.
m.m. (med mera)
o.s.v./osv.
s.
tel.
t.ex.
t.o.m.

3  
Följande ord kan förkortas utan punkt och 
med mellanslag: bl a, d v s, fr o m, m fl, o s 

v och t ex
Att använda punkt som i uppgift 2 är tyd-
ligare – exempelvis kan bl a och fr o m lätt 
missuppfattas som bla och from.
Förutom tel. kan du använda förkortningen 
tfn för telefon.

Speciella�förkortningar
4  a. 

dl, tsk, g – utan punkt
b. 
krm, msk, hg, kg – utan punkt

5  
sek. sekund
min. minut
tim/h timme

mm millimeter
cm centimeter
dm decimeter
m meter
km kilometer

s.110

Förkortningar�av�namn
6  a.

 BRIS = Barnens rätt i samhället
 EU = Europeiska unionen
 FN =  Förenta Nationerna (på engelska 

UN = United Nations)
 SJ = Statens Järnvägar
 OS = olympiska spelen
 E 4 = Europaväg 4

b.
 Svenska Dagbladet = Svd
 Dagens Nyheter = DN
 Göteborgs-Posten = GP
 Kamratposten = KP
 personal computer = pc
 science fiction = sf

I�marginalen
ABBA = Agneta, Benny, Björn, Anni-Frid
IKEA = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agun-

naryd
USA = United States of America som på 

svenska betyder Amerikas förenta 
stater.
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Nyheter – senaste nytt
s.112 -114

Egna svar till alla uppgifterna.


