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      Fantasy 
– magiska världar
s. 10

Vad�uppfattar�du?
3  a.

Personerna i avsnittet är Marcia, Jenna, 
Nicko och pojke 412.
b. Händelserna utspelas i ett rum någon-

stans i en obestämd tid.
c. Eget svar.
d. Eget svar.
e. Eget svar.
f. Eget svar.

Förklara�orden
3  a.

magi = trolldom, trollkonst, trolleri, mystik
b. Eget svar.
c. En magiker är en trollkarl
d. magisk =  övernaturlig, förtrollande, 

mystisk
e. magi = magic

magiker = magician 
magisk = magical

Vad betyder namnen?
s. 18

Alla uppgifter = egna svar.

Sök och hitta på biblioteket
s. 21

Leta�böcker�och�ämnen
1  a.

C = Religion
F = Språkvetenskap
I = Konst, musik, teater, film
K = Historia
N = Geografi
U = Naturvetenskap
Y = Musikinspelningar
Ä = Tidningar

b.
sagoböcker = H
kartböcker = N
böcker om fotboll = R
böcker om historia = K
lexikon i spanska = F
manga och tecknade serier = H
böcker om datorer = P
böcker om astronomi och rymden = U
böcker om sjukdomar = V
kokböcker = Q
böcker om svenska författare = G
miljövård = U
uppslagsböcker = B

s. 22

c.
Hc = Svensk skönlitteratur
Hcf = Småbarnsberättelser och  

skönlitteratur
Hcg = Skönlitteratur för mellanåldern 

(ungdomslitteratur)
Hci = Tecknade serier
Hå = Skönlitteratur på teckenspråk
Fe = Engelska
Få = Teckenspråk
Ij = Musik
Ue = Biologi
Äc = Tidningar, Sverige
Rb = Idrott och sport
Rbv = Olympiska spelen

s. 23

I�marginalen
En ljudbok, eller hörbok, är en bok som är 
inläst och som man kan spela upp i t.ex. 
mp3-spelare, cd-spelare, dator eller mobil-
telefon. 
En e-bok, dvs. elektronisk bok, är en digital 
motsvarighet till en tryckt bok som man 
kan läsa på t.ex. en dator, mobiltelefon eller 
en läsplatta.

TEMA
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Burkini, gamnacke och  
klimatsmart
s. 28

1  a.
gamnacke
bloggbävning
givomat
foppatoffel
kalsongbadare
kosläpp
kroppsskanning

b. 
bloggbävning = många bloggsidor som 

samtidigt tar upp ett 
visst ämne

foppatoffel = en sorts plastsko,  
Croc-sko

kalsongbadare = pojke som badar med 
sina märkeskalsonger 
under badbyxorna

kosläpp = släppa ut korna på bete
givomat = kortautomat för  

välgörenhet
gamnacke = krökt rygg efter för 

mycket sittande vid  
datorn

kroppsskanning = metod att med en appa-
rat lysa igenom en kropp 
vid säkerhetskontrollen 
på en flygplats

s. 29

2  a.
säg uttalande eller formulering
oflyt när det går dåligt
minnig ha gott minne
nixa spärra sin telefon mot samtal 

från försäljare
legga be att få se någons legitimation
blinga pryda med glittriga smycken
gala in  dra in pengar på en välgören-

hetsgala

3  
Några förslag: 
klimathot, klimatlarm, klimatneutral, kli-
matsäker, klimatmat, klimatvänlig, klimat-
tips, klimatlösning, klimatförsämring

I�marginalen
hemester = semestra hemma 
svemester = semestra i Sverige

En del ord slutar användas därför att en del 
saker inte finns eller används längre, och 
en del gamla ord försvinner för att de inte 
behövs eller så glöms de bort för att män-
niskor inte förstår dem längre.

s. 30

6  
1

2

3

4

5

6

7

8

9

M U N H O T A

M O B I L L Å N G F I L M

F J Ä R R N Y C K E L

B U R K I N I

L A D D S T O L P E

L J U D A F F I S C H

Ö D L E P L Å S T E R

F Ö R O R T A R E

C U R L A

1. hota muntligen, det vill säga med ord, 
och inte med vapen

2. långfilm inspelad med kameramobil
3. elektronisk nyckel som man öppnar billås 

med
4. baddräkt med långa ärmar och ben
5. plats där man laddar elbilar
6. reklamaffisch försedd med ljud
7. plåster som härmar de sugkoppar som 

finns på en geckoödlas fötter
8. person som bor i någon förort
9. skämma bort

I den lodräta raden står ordet minidator.

Repetera substantiv
s. 31

1  
Tessan, bröder, sandslott, stränder, sandlå-
dor, hink, spadar, timmar, sanden, brorsor-
na, sand, sandkorn, ögonen, gris, vågorna, 
byggnaden, krokodiltårar.
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2  a.
singular = ental; exempel sandslott, hink, 
sand, sandkorn, gris, byggnaden
b. plural = flertal; exempel bröder, stränder, 
sandlådor, spadar, timmar, brorsorna, sand-
korn, ögonen, vågorna, krokodiltårar

3   en, ett eller flera

4   den, det eller de

En eller flera konsonanter
s. 32

1  
papper flotte
karaff trast
släkting hylla
saft krafsa
locka fastna
träsk skratta
spänning klänning
kompis trappa
flaska päls
väska traska

s. 33

2  
bubbla äcklig
vissna prassla
sluddra toffla
gamla koppla
saffran himlen
pyssla fladdra
bättre skvallra
smuggla trassla
vissla klättra
snubbla glittra
lämna grubbla

Gammalt och nytt om adjektiv
s. 40

1  
röd, kort, speciell, tjatig, lugn, fet, dum, 
trevlig

2  
Positiv Komparativ Superlativ

röd rödare rödast

kort kortare kortast

speciell mer speciell mest speciell

tjatig tjatigare tjatigast

lugn lugnare lugnast

fet fetare fetast

dum dummare dummast

trevlig trevligare trevligast

s 41

3  

Positiv Komparativ Superlativ

ung yngre yngst

fantastisk mer fantastisk mest  
fantastisk

dålig sämre sämst

bra bättre bäst

liten mindre minst

förvånad mer förvånad mest förvånad

grov grövre grövst

hållbar mer hållbar mest hållbar

kritisk mer kritisk mest kritisk

energisk mer energisk mest energisk

egoistisk mer egoistisk mest egoistisk

låg lägre lägst

effektiv mer effektiv mest effektiv

rädd räddare räddast

tung tyngre tyngst

läcker läckrare läckrast

tuff tuffare tuffast

lång längre längst

4  
rik som ett troll
stark som en oxe
fattig som en kyrkråtta
glad som en lärka
frisk som en nötkärna
smutsig som en gris
dum som en gås
pigg som en mört
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5  
dråplig  = mycket rolig, festlig,  

skrattretande
disträ  = tankspridd, förvirrad
seriös  = allvarlig, högtidlig,  

uppriktigt menat
lösmynt  = som inte kan hålla tyst med en 

hemlighet
flyhänt  = snabb
frank  = uppriktig, rakt på sak

Sj-ljudet
s. 49

2  
sköta sjukhus
kamouflage journal
chef geni
vision skida
stjälk charmig
skjul sjåpig
sheriff sju
addition schack
skepp justera

Tala och lyssna
s. 50

Alla uppgifter = egna svar.

Demonstrera eller berätta
s. 54

Alla uppgifter = egna svar.

Mer om pronomen
s. 56

Pronomen är ord som används i stället för 
egennamn och andra substantiv.

1  
a. mig
b. honom
c. oss
d. dem

e. er
f. dig
g. henne
h. det
i. Den

s. 57

2  
Min bästa kompis heter Yasmine. Vi träffas 
varje dag efter skolan. Oftast går vi hem till 
henne. Hon bor alldeles i närheten av mig. 
Jag och Yasmine tycker lika om nästan allt. 
Yasmines lillebrorsa heter Yassir. Han är 
jättejobbig. När jag och Yasmine vill vara 
ifred stör han oss hela tiden och frågar 
alltid: – Vad ska ni göra? Jag vill leka med 
er. Vi säger åt honom att sluta tjata men 
det hjälper inte. Då drar Yassir oss/henne 
i håret och Yasmine illtjuter. Yasmines 
föräldrar jobbar jättemycket. De kommer 
inte hem förrän sent på kvällen. Då brukar 
vi laga mat tillsammans med dem. Det 
är jättetrevligt och sedan äter vi allihop till-
sammans.

Vad betyder orden? 
s. 58

Vad�betyder�ordet�pyramid?
1  

pyramid =  byggnad, speciellt egyptiska 
kungagravar, som liknar en 
pyramid

s. 59

I�marginalen
En pyramid har fem sidor.
pyramidal = enorm, fantastisk



� 6Facit till Praktisk Svenska 3 www.gleerups.se

Pyramidal�succé
2  b.

Ord
oerhörd, väldig, mycket stor enorm

rum för döda 
gravkam-
mare

plan avsats, jämn ”hylla” terrass
lång, smal gång korridor
för till, går till, (ut)mynnar i leder till
plats där en död placeras grav
byggnad eller grotta med  
gångar där man inte hittar ut labyrint
tungt, massivt stycke stenblock
utsprång, ”hylla” i bergvägg avsats

Fler�pyramidord
3  b.

mumie  = balsamerat lik, förtorkad och 
skrumpen kropp

sarkofag  = praktfull grav med likkista av 
sten, gravkista

dyrbar  = värdefull, ovärderlig
skatt  = fynd
täppa till  = stoppa igen, tillsluta, försegla, 

mura igen
röva bort  = stjäla, plundra, kidnappa

      På rymdpromenad
s. 60

Alla uppgifter = egna svar.

Tj-ljudet
s. 67

2  
kyrka käck
tjuta känga
kärlek tjuv
kirurg känner
tjock kyckling
kök källare
kejsare kött
kylig tjattra
tjänare körkort

Verb – tema och tempus
s. 68

1  
Infinitiv (att) Preteritum (igår) Supinum (har/hade)

tala talade talat

sjunga sjöng sjungit

komma kom kommit

skratta skrattade skrattat

bo bodde bott

läsa läste läst

plugga pluggade pluggat

shoppa shoppade shoppat

skära skar skurit

börja började börjat

titta tittade tittat

skriva skrev skrivit

s. 69

2  
a. preteritum
b. perfekt
c. presens
d. futurum
e. pluskvamperfekt
f. futurum
g. presens
h. perfekt
i. pluskvamperfekt
j. preteritum
k. perfekt
l. presens

3  
Infinitiv (att) Preteritum (igår) Supinum (har/hade)

springa sprang sprungit

köra körde kört

berätta berättade berättat

jogga joggade joggat

knyta knöt knutit

krama kramade kramat

somna somnade somnat

önska önskade önskat

kasta kastade kastat

smyga smög smugit

hoppas hoppade hoppats

TEMA
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      Japan 
– Möte med samurajer
s. 71
s. 73

1  
a. kami = gud, andeväsen, själ
b. futon = japansk säng, egentligen en 

madrass
c. shuriken = kaststjärna, japanskt 

kastvapen
d. tatami = traditionell japansk matta
e. ninja = lönnmördare
f. sayas = baljan, dvs. del av svärd
g. katana = stort, böjt svärd
h. tantõ = kortsvärd, japansk dolk, den 

kvinnliga samurajens huvud-
vapen och ninjas favoritvapen

i. shoji = träram täckt med ett genom-
skinligt papper, används som 
dörr eller avskiljare i Japan

j. shinobi 
 shozoku = traditionell dräkt för en ninja

s. 74

2  
Förslag:
a. Han kände på sig att det var någon an-

nan i rummet. Hans samurajträning sa 
honom att något var fel.

b. Den senaste månaden hade rykten om 
krig spridits. Man pratade om uppror 
och Tennos far hade rekryterats för att 
förhindra dem. Folk var rädda för att det 
skulle bli krig.

c. Han träffades av en kaststjärna, 
shuriken.

d. En ninja, dvs en japansk lönnmördare, 
hade kommit in i hans rum.

e. Han högg med sitt svärd mot ninjan men 
missade och kastades ut genom dörren 
till innergården, där han försökte ställa 
sig upp och skrika i panik.

f. Han upptäckte att kaststjärnan 
(shuriken) som träffat honom var förgift-
ad och att kroppsdel efter kroppsdel blev 
förlamad.

g. Han kom ihåg att hans far en gång 
berättat att ninjor använde insekternas 

ljud för att maskera sina rörelser. Tenno 
förstod att det var så ninjan tagit sig förbi 
vakterna oupptäckt.

s. 77

4  
Förslag:
a. Människorna tillhörde olika klasser och 

det fanns väldigt stränga regler för vad 
man fick göra beroende på vilken klass 
man tillhörde. Man fick heller inte vara 
otrevlig mot någon som tillhörde famil-
jen, då kunde någon annan i familjen be 
om ursäkt för den person som betett sig 
illa. Akiko känner sig, samtidigt som 
hon accepterar olikheterna, bunden och 
ofri. Hon kan inte göra sådant som by-
borna gör och som hon skulle vilja, t.ex. 
fiska pärlor.

b. Gaijin betyder barbar=vilde, ocivilise-
rad människa. Akiko menar att det är 
respektlöst av Yamoto eftersom Jack hör 
till familjen.

c. Han blir hela tiden avbruten och rättad. 
Jack får kämpa hårt för att lära sig grun-
derna i en enda rörelse.

d. Jack försöker vara artig och få Yamoto 
att visa honom respekt men Yamoto fort-
sätter att kalla honom gaijin.

Gammalt och nytt om  
räkneord
s. 80

1  
a. två – grundtal
b. första – ordningstal
c. sjunde – ordningstal
d. 3 – grundtal
e. ett – grundtal

2  
första = 1:a
sjunde = 7:e

3  
2002-09-23
den 23 september 2002

TEMA
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s. 81

4  
VII = 7
XII = 12
XIX = 19
XV = 15
IX = 9
XIV = 14

5  
Carl XVI Gustav – sextonde
Karl XIV Johan – fjortonde
Karl XII – tolfte

6  
Bokstäver används ofta:
– för räkneord upp till och med tolv:  

en, fyra, nio
– vid jämna, stora tal:  

femtio, hundra

Siffror används
– ofta för räkneord från 13 och uppåt:  

26, 37, 209, 2 008
– alltid när du anger mått, mängd och 

datum:  
3 hg te, löpning 400 m, 25 juli 2009

– alltid vid numrering:  
klass 5A, nr 32, Strandgatan 46

– när du vill ange något mycket exakt, som 
i tidtabeller och sportresultat:  
klockan 14.17, 9.52 sekunder.

Ordningstal kan skrivas så här:
Första – 1:a
Tredje – 3:e

De vanligaste sätten att skriva datum är:
2010-01-20
den 20 januari 2010

Ord med historia
s. 82

1  a.
kirurg arkitekt cyklop
fantom gladiator gymnast

s. 83

b.
Ord  Ordförklaring
arkitekt fackman inom byggnadskonst
cyklop enögd jätte
fantom spöke, vålnad, drömbild
gladiator man som kämpade mot andra 

män eller vilda djur i romerska 
riket

gymnast person som utövar kropps-
övningar, alltså gymnastik

kirurg läkare som utför operationer

I�marginalen
ett datum – flera datum 
ett centrum – flera centrum eller flera centra
ett museum – flera museer

Vad�är�vad?
2  

Ord Grekiska Betydelse Ordförklaring

atom atomos odelbar smådel, partikel

kosmos kosmos värld världsalltet

arkeo-
log

arkhaio-
logos

forn-
forskare

person som 
studerar material 
från äldre tider, 
bl.a. genom 
utgrävningar

Ord Latin Betydelse Ordförklaring

faktum factum något 
säkert, 
fastslaget, 
verklig 
händelse

sant påstå-
ende, sanning, 
något som 
finns eller har 
hänt i verklig-
heten

expor-
tera

expor-
tare

bära ut utföra (ur 
landet), sälja i 
utlandet

impor-
tera

impor-
tare

bära in, 
föra in

föra in (i lan-
det), köpa från 
utlandet
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s. 84

Längd,�vikt�och�tid
3  a. 

klocka
sekund
timme
minut

linjal
decimeter
centimeter
millimeter

våg
kilogram (eller kilo)
gram
hektogram (eller hekto)

b.
Ord Betydelse

Längdmått

kilometer grekiska khilioi = tusen

decimeter latin decem = tio

centimeter latin centum = hundra

millimeter latin mille = tusen

Vikt

gram
grekiska gramma = liten vikt eller 
bokstav

hekto grekiska hekaton = hundra

kilo grekiska khilioi = tusen

Tid

timme fornsvenska time = tid

minut
latin minuta = 1/60-del av en 
timme

sekund
latin secundus = 1/60-del av en 
minut

Träna tempus
s. 85

1  
tempus

a. Ridlägret börjar i dag. presens

b. Vi ska rida i skogen. futurum

c.  Plötsligt ramlade Lisa av 
hästen. preterium

d. Alla hade ridit i flera år. pluskvamperfekt

e. Har du ridit någon gång? perfekt

f.  Nästa år ska de åka på 
seglarläger i stället. futurum

g.  Förhoppningsvis blåser 
det inte varje dag.

h. Igår regnade det inte alls. preterium

i. Vågorna slog mot kajen. preterium

j. Flera båtar hade slitit sig. pluskvamperfekt

k.  Stormen har förstört flera 
hus. perfekt

l.  Det ska bli bättre väder i 
morgon. futurum

2  
pre-
sens

preteri-
tum

perfekt plus-
kvam-
perfekt

futurum

vaknar vaknade
har 
vaknat

hade 
vaknat

ska 
vakna

äter åt har ätit
hade 
ätit ska äta

jobbar jobbade
har  
jobbat

hade 
jobbat

ska 
jobba

svär svor
har 
svurit

hade 
svurit

ska 
svära

sover sov
har 
sovit

hade 
sovit

ska 
sova

sliter slet har slitit
hade 
slitit ska slita

blåser blåste
har 
blåst

hade 
blåst

ska 
blåsa

slår slog
har 
slagit

hade 
slagit ska slå

regnar regnade
har 
regnat

hade 
regnat

ska 
regna

blir blev
har 
blivit

hade 
blivit ska bli
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      Rädda jorden
s. 86
s. 88

1  
a. Nordpolen = Arktis

Sydpolen = Antarktis
b. Nordvästpassagen är en farled norr om 

amerikanska kontinenten mellan Atlanten 
och Stilla havet genom Norra ishavets 
packis och Kanadas arktiska skärgård.

c. Många djurarter kan försvinna, många 
människor, t.ex. de som bor på små öar, 
kan drabbas eftersom havsytan stiger 
vilket kan leda till översvämningar, 
människor som får dricksvatten från is i 
bergsområden kan också få problem.

d. Redan på 1800-talet började miljön 
förändras när de första stora fabrikerna 
byggdes. Medeltemperaturen på jorden 
har stigit för varje år.

e. Människor jagade isbjörnarna för deras 
varma vita päls.

f. Nu hotas isbjörnarna av värmen. Isbjör-
nar jagar sin föda, mest sälar, över po-
larisen och finns ingen is når de inte sin 
föda.

g. Pingviner kan inte flyga och behöver 
isen för att vara på. När isen minskar 
försvinner platserna där de föder upp 
sina ungar. Det blir också mindre fisk 
och kräftdjur, som är livsviktig föda för 
pingviner, när havet blir varmare.

h. 1,5 miljoner kvadratkilometer, lika 
mycket som tre Sverige.

i. Solens strålar värmer upp jorden men det 
mesta studsar tillbaka ut i rymden. En 
del värme blir kvar på jorden, atmosfären 
håller den kvar.

j. Utsläpp från bilar och fabriker åker upp 
i atmosfären och gör så att mer värme 
stannar kvar.

s. 90

3  
konsumtion = förbrukning, åtgång; det 

att äta och dricka
rutin = vana, det man gör på ett 

visst sätt, bestämd ord-
ning, arbetsgång

reglera = ordna, avpassa, justera, 
bestämma hur något ska 
göras

närproducerat = det som produceras i när-
heten av dem som köper 
det som produceras, t.ex. 
mat

ekologisk 
odling = en odling som i så liten 

utsträckning som möjligt 
använder konstgödsel och 
kemiska bekämpningsme-
del, balanserat jordbruk 
som i så hög grad som 
möjligt bygger på lokala 
naturresurser och där man 
försöker anpassa odlingen 
till rådande naturförhål-
landen. 

vegetarian = person som inte äter någon 
typ av kött

4  
a Förutsättningarna för matproduktion blir 

sämre i större delen av världen därför att 
det blir varmare och torrare.

b. I Sverige får vi lite längre odlingssäsong-
er; vi kan odla nya saker som inte klarat 
sig här tidigare.

c. Vi bör köpa närproducerat för att minska 
transporterna och energiåtgången.

d. Fler vegetarianer minskar köttätandet 
och därmed transporterna.

e. Viltkött är bäst från klimatsynpunkt, 
men även kyckling och gris är bättre än 
nötkött.

f. Många transporter för få produkter är 
inte bra för miljön, inte energieffektivt.

s. 93

8  
Förslag:
– välj grön el, om du har termostat hemma 

ställ in den så du har kallare på natten 
– använd lågenergilampor 
– släck lampor 
– undvik stand-by-läge på din tv, video el-

ler dvd 
– häng tvätten i stället för att använda 

torktumlare 
– släng papper i återvinningskärl 

TEMA
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– använd inte hushållspapper och plast i 
onödan 

– slösa inte med vatten när du duschar och 
badar 

– handla på loppis 
– byt kläder med varandra 
– köp begagnade kläder 
– köp ekokläder

Hur ska det heta?
s. 94

1  
a. Vi tittade på en gammal karta över 

Sverige.
b. Ställ kassarna på/under bänken!
c. Ställ disken i diskmaskinen.
d.  Sluta skratta åt honom. Han blir ledsen.
e. Först går de flesta barn på dagis.
f. Sedan börjar de i skolan.
g. Ivana gjorde det med flit.
h. Hon är mest intresserad av idrott.
i. Sofia letar efter sakerna i garderoben.
j. Jens letar efter sina gamla gympaskor på 

vinden.
k. Varför tittar han inte i källaren?
l. Anton bläddrar i en serietidning.
m. De blev berömda för sina häftiga låtar.
n. Räkna med att det blir kallt.
o. Han drömde om ett spännande äventyr.
p. Hon tänkte bara på sig själv.
q. De njöt av det härliga vattnet.
r. De längtar efter sommaren.
s. Han är kusin till min faster.
t. På måndagar har vi idrott.
u. Har du läst Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige?

s. 95

2  
a. Alla bör visa respekt för andra 

människor.
b. De arbetade under tystnad.
c. De gladde sig åt vinsten.
d. Han sa det bara på skoj.
e. Nu ska jag sjunga något bara för dig.
f. Vad är du ledsen för?
g. Vad är du arg på? 
h. Lisa är alltid alla till lags.

i. De arbetar från morgon till kväll.
j. Vi bör nog gå in nu med tanke på att de 

mörka molnen närmar sig.
k. Hon gillar inte att skriva på datorn, hon 

skriver hellre för hand.
l. Snattaren försvann snabbt i mängden.
m. Malin skrek av glädje.
n. Han är sin far upp i dagen.

3  
vara någon till lags = ställa upp och hjälpa 
andra så att de blir nöjda

4  
vara någon upp i dagen = vara väldigt lik 
någon

      Fakta om flygande stenar
s. 96

Rubriker,�avsnitt�och�stycken

s. 98

2  
a. huvudrubriken = Flygande stenar
b. mellanrubriker = Asteroider, Kometer,   

  Meteoroider 
c. underrubriker = Dinosauriechock,   

  Stjärnor med långt hår

3  a.
En asteroid är småplaneter som går i en 
bana runt solen mellan planeterna Mars 
och Jupiter. De består mest av sten och 
lyser inte själva utan reflekterar ljus från 
solen och har funnits sedan vårt solsystem 
bildades. 
En komet är rester av de första himlakrop-
parna som går i ellipsformade banor runt 
solen. De består av is, gaser och stoft. När 
de kommer nära solen bildas en lång svans 
av förångade gaser och partiklar. 
En meteor är det ord som används om en 
meteoroid när den kommer in i jordens 
atmosfär.
En meteorit är en meteor som faller ner på 
jorden.

TEMA
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b.
aster = stjärna
komet = stjärna med långt hår
meteor = svävande i luften

s. 99

Rymdtipset
4  
rymd rum takt m himlen, 

världsalltet

himla-
kropp

m planet raket jumbojet

bana spak m väg, 
omlopp

startplatta

bälte månsken skydds-
mask

m band, 
område

reflek-
tera

landa m ge 
återsken, 
spegla

starta

explo-
dera

m sprängas placeras lagras

frag-
ment

molntuss last m stycke, 
rest

stoft tyg m grus, 
damm

handske

parti-
kel

stjärna stråle m liten be-
ståndsdel

ellips cirkel rymdkapsel m oval

miss-
växt

liten planet m dålig 
skörd

dålig motor

diame-
ter

m linje tvärs 
igenom

linje runt 
om

linje på 
snedden

före-
båda

varna för m förutspå, 
tyda på

sätta stopp 
för

atmos-
fär

m lager 
med gas 
runt en 
himlakropp

lager med 
atomer 
runt en 
himlakropp

lager med 
ozon runt 
en himla-
kropp

Repetera alla ordklasser
s. 104

1  
Substantiv Adjektiv Verb

matsalen stor är

luncherna roliga koncentrerar sig

eleverna värst balanserar

bricka tyst händer

tallrik bättre snubblar

kniv taskigt tappar

gaffel kladdiga skvätter

glas snuskiga blir

soppa god söker

såser klantat sig

golvet börjar

rummet skratta

blicken klappa

händerna tappade

veckan klagar

tjej

fil

borden

maten

s. 105

2  
a. matsalen, golvet, rummet, blicken, 

veckan, maten
b. stor, roliga, tyst, taskigt, kladdiga, 

snuskiga, god
c. luncherna, eleverna, händerna, borden
d. är, koncentrerar sig, händer, snubblar, 

tappar, skvätter, blir, söker, börjar, klagar
e. bricka, tallrik, kniv, gaffel, glas, soppa, 

tjej, fil
f. glas, såser
g. skratta, klappa
h. värst
i. tappade
j. bättre

3  
den
de
Vi, de, honom
ni, Han
Vi
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Extra
De tre räkneorden i uppgift 3 är tredje, två 
och fyra.

4  
a. I
b. på, till
c. på
d. i
e. åt
f. med

Flera ord med historia
s. 106

Pussla�ihop�ord
1  

planet vandrare (grekiska)
explodera springa sönder, springa i luften 

(latin)
fragment stycke, spillra (latin)
partikel liten del (latin)
ellips oval, avlångt rund figur  

(grekiska)
atmosfär luftkrets, luft (grekiska)

s. 107

Ord�från�grekiska
2  

Ord Ordförklaring
teleskop stjärnkikare; stor kikare som 

används för att titta ut i rym-
den

telefon apparat där två eller flera per-
soner kan prata med varandra 
och numera ofta också skicka 
bilder med mera över stora 
avstånd

astrologi konsten att läsa ut hurdan en 
person är och vad som ska 
hända utifrån himlakropparnas 
ställning vid en viss tidpunkt

biologi vetenskapen om livet, det vill 
säga den levande naturen, djur 
och växter

fotografi bild av person eller föremål 
som framställts på material 
som påverkas av ljuset

telegraf anordning som överför medde-
landen över stora avstånd med 
hjälp av vissa tecken

grafologi läran om sambandet mellan en 
person och handstilen, det vill 
säga att handstilen 
kan berätta något om hurdan 
en person är

demokrati folkmakt eller folkstyre
bibliotek boksamling; lokal där man kan 

läsa eller låna böcker, tidning-
ar, skivor med mera

geografi läran om jorden och jordytan 
och hur den ser ut, även bebyg-
gelse, näringsliv med mera

s. 108

3  
astro stjärna
biblio bok
bio liv
demo folk
foto ljus
fon ljud
ge jord
graf/grafi skriva
krat/krati styra
log/logi lära
skop  se
tek förvaringsrum
tele  fjärran

Leta�fler�ord
4   Några förslag:

– astrofysik, astronom, astronaut, astro-
nom, astronomi, astronomisk

– bibliofil, bibliografi, bibliotekarie, biblio-
tekshylla, biblioteksfilial

– biografi, biokemi, biologilärare, biotek-
nik, biotop

– demograf, demokrat, demografi, demo-
krati, demokratisk

– fotoaffär, fotoalbum, fotoautomat, fotoa-
teljé, fotogenisk, fotokonst, fotolampa, 
fotomodell, fotoutställning

– fonograf, fonetik, mikrofon, diktafon, 
megafon, telefon

– geocentrisk, geofysik, geografibok, geo-
grafilektion, geologi, geometri, geotek-
nik
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– autograf, seismograf, telegraf, telegrafi, 
biografi, kalligrafi, geografi

– aristokrat, demokrat, aristokrati, demo-
krati, plutokrati

– geolog, psykolog, teolog, analogi, geo-
logi, psykologi, teologi

– stetoskop, teleskop
– bibliotek, diskotek, tvättotek
– teleavgift, telefon, telefonabonnemang, 

telefonapparat, telefonbok, telefonera, te-
lefonnummer, telegraf, telegrafi, telepati, 
telesatellit, teleskop, television

I�marginalen
diskotek = samling av (grammofon)skivor, 

danslokal med grammofon-
musik

autograf = egenhändig namnteckning 
eller skrift, namnteckning som 
en person själv skrivit

      Möte med författare
s. 110

1  a.
Facklitteratur�och�skönlitteratur
Facklitteratur är texter som innehåller fakta 
om verkligheten.
Exempel:  tidningsartiklar reklamtexter
 läroböcker uppslagsverk 
 informationstexter
Skönlitteratur är texter som innehåller 
påhittade berättelser.
Exempel:  romaner pjäser
 noveller sångtexter
 dikter

s. 112

Genrepyssel
3  a.

serier innehåller bilder och texter, 
pratbubblor, markeringar

dikter har korta rader som är indelade 
i grupper, har en viss rytm, 
ibland finns ord som rimmar

dagboks- romaner som är skrivna som en 
romaner dagbok med anteckningar om 

vad som hänt, personliga tan-
kar, egna ord och uttryck

sagor  prinsar, prinsessor, fattig pojke 
eller flicka ger sig ut på en resa 
och lär sig något, overkliga 
händelser och figurer, tretal eller 
sjutal

deckare   huvudpersonen söker efter led-
trådar för att lösa ett brott, en 
gåta eller ett svårt problem

fantasy utspelas i en annan magisk värld 
med troll, dvärgar, jättar alver, 
häxor, trollkarlar och andra 
varelser, huvudpersonen hamnar 
i en svår knipa

science spännande äventyr som ofta 
fiction  utspelas i en främmande värld 

i framtiden eller i rymden, ny 
teknik och nya sätt att leva är 
viktigt

skräck- handlar om personer som är 
böcker rädda för något som är livsfar-

ligt, till exempel en vampyr, en 
varulv, en demon, ett spöke eller 
en mördare

s. 113

b. 
gen = arvsanlag
genus = kön
generation = släkte, släktled, mansålder

TEMA


