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Facit Praktisk Ordkunskap 2
Författare Annika Bayard och Karin Sjöbeck

Cool, fett och softa 
s. 4
1a. 
cool = tuff, häftig  dissa = avvisa, förkasta, nobba  
fika = kaffe; dricka kaffe  flippa ut = bete sig underligt  
fjortis = omogen, osäker  tajt = tätt åtsittande; tidspressande
pallar inte = orkar inte  suger = dålig, kass, uselt

s. 5
2a.
Orden som är understrukna är de rätta 
abou aj oj nej
fett mycket, väldigt snyggt fult
gitta orka gå iväg, sticka  ta en omväg 
guss/guzz baby kille tjej
keff dålig bra lagom
len mjuk hörru du hund
parra/para bil cykel pengar 
softa  ta det lugnt traska springa
suger dåligt, tråkigt fastnar klibbar
äger är dålig är sjuk är bra, är bättre
habibi släkting älskling gamling
jalla gå din väg ta det lugnt skynda dig 

På väg och på räls
s. 6
Röd = förbjudet att köra
Gul = förvarning om omslag till rött och grönt, man får inte köra
Grön = tillåtet att köra

1a.
att cykla
att krocka
att pendla
att kollidera
att samåka

1b.
Krock och kollision är synonymer.

1c.
En person som varje dag åker mellan t.ex. förorten och arbetsplatsen i staden.

2.
fordon vagn, något att åka med på marken, t.ex. bil eller buss, inte tåg
trottoar gångbana vid sidan av en gata
allé gata eller väg kantad av planterade träd
trafikant person som reser med bil, buss eller tåg
asfalt beläggning på väg
trafikplats plats där många vägar möts och där extra utrymme finns vid sidan av körbanan
refug plattform för fotgängare, t.ex. mitt i gatan vid övergångsställ
hållplats plats där man går på och stiger av bussen
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s.7
3.
gräddfil särskild körbana för speciellt viktiga personer eller fordon
vägren vägkant mellan körbana och dike
rondell plats där trafiken cirkulerar, kallas även cirkulationstrafik
fil körbana
korsning ställe där vägar möts
påfart väg som leder upp på motorväg
avfart väg som leder ner från motorväg
bogsera dra något efter sig, t.ex. en bil, släpvagn

4.
p-plats =parkeringsplats

5.
E4 = Europaväg 4

6.
plattform plats där man stiger på och av tåget
räls skenor som tåget kör på
banvall platsen utanför rälsen
passagerare person som åker med i t.ex. bil, tåg, buss, flygplan
biljett ”kvitto” som visar att man betalat sin resa
kupé avdelning i tåg
godstrafik tåg som fraktar varor och inte passagerare
visering granskning av biljetter
bangård plats där tågen står parkerade när de inte körs
lok den första vagnen i ett tågset där föraren sitter
konduktör kontrollerar biljetterna

s. 8
7.
SJ = Statens Järnvägar

8.  
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9.
a. Triangelformade märken är varningsmärken.
b. Runt blått märke är ett påbudsmärke, dvs. det du bör göra.
c. Gult och rött runt märke är ett förbudsmärke.

Nästan lika
s. 9

Riddare och borgar
s. 10
1.

Vad betyder …
tornering = spel där ryttare i rustning kämpar mot varandra
duell = vapenstrid mellan två personer

1.
a. uppror
b. upprop
c. uppbrott

2.
a. kompott
b. komplett
c. komplott

3.
a. expert
b. export

4.
a. skandal
b. vandal
c. sandaler

5.
a. sneglade
b. seglade
c. speglade

6.
a. kaross
b. karott
c. kartong

7.
a. uppehåll
b. underhållning
c. underhåll
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s. 11
2. 
borg befäst plats, försvarsanläggning under medeltiden där människor bodde 

befästning försvarsanläggning

belägring  trupper innesluter eller omringar en fästning, by eller stad och förbereder sig  
för att storma, dvs. erövra fästningen eller orten

slagfält plats där härar möts i krig

plundra röva, stjäla, speciellt i krig eller vid upplopp

tornerspel övning eller tävling mellan ryttare i rustning

legend berättelse om ett helgons liv och underverk eller en annan speciell persons liv, saga, sägen

orden mer eller mindre hemlig sammanslutning med speciella regler, t.ex. av riddare

korståg  krigståg mot icke-kristna, syftar främst på de krigståg under medeltiden då kristna  
gav sig iväg till Palestina, Det heliga landet, för att befria landet från muslimerna

korsfarare deltagare i korståg  

Vad är …
Fattiga riddare är en maträtt som man gör av vitt bröd som man först lägger i en blandning av ägg,  
mjöl och mjölk och sedan steker. Ofta använder man vitt bröd som blivit lite gammalt och torrt.  
Fattiga riddare brukar serveras med sylt eller kanel och socker. I Norrland använder man gärna  
vetebröd med eller utan kanel och socker. 

På engelska heter riddare knight/knights.

3.
kung, riddarna kring runda bordet Arthur
Arthurs fru Guinevere 
trollkarl Merlin
stad med Arthurs slott Camelot
Arthurs förtrollade svärd Excalibur
helig bägare Graal
riddare som blev kär i Guinevere Lancelot
Lejonhjärta, engelsk kung och korsfarare Richard

Hel och ren
s. 12
1.
necessär liten väska för toalettsaker
manikyr nagelvård
pedikyr fotvård
fräsch i god form, ren
deodorant ett medel som förhindrar dålig lukt under armarna
tvål ett rengöringsmedel som löddrar sig i vatten
balsam gör håret lent och blankt
mousse ger stadga till håret
schampo tvättmedel bl.a. för hår

Man bör ha solskyddskräm när man är i solen för att skydda sig mot de ultravioletta strålarna  
som kan vara skadliga och ge hudcancer.

2.
Lukt = neutralt ord för lukter
Doft = god doft
Stank = obehaglig och otäck lukt
Odör = dålig lukt, stank
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3. 
stryka göra slät med hjälp av ett varmt strykjärn
centrifugera pressa ur vatten ur våta kläder i tvättmaskinen
torktumla lägga våta kläder i en maskin som gör kläderna torra
mangla göra t.ex. lakan, dukar och gardiner släta i en mangel
skölja lägga i vatten flera gånger så att tvättmedlet försvinner från tvätten

s. 13
4.
40 grader maskintvätt
Strykning låg temperatur
Kemtvätt
Kan torktumlas
Bör ej torktumlas

5.

6.
 

s. 14
Få något om bakfoten = missuppfatta något
På stående fot = göra något genast

Motsvarande engelska ord är:
 nail palm
 fingers wrist
 knuckles
 the back of the hand

Motsvarande engelska ord är:
 toes ankle
  ankle
  heel
  arch of the foot
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Kär och galen
s. 15
2a. 
Förslag:
gilla kär galen i älska
uppskatta förälskad blixtkär vara kär i  
tycka om förtjust i vara kär i tycka mycket om någon
förtjust i  tycka mycket om någon vanvettigt förälskad    
  vanvettigt förälskad
2b.
Förslag:
tycka bra om betagen besatt av         känna kärlek till någon
 glad i tokig i            vara förälskad i
 nere i  hålla av
 tokig i  dyrka
  tänd på  tillbedja      
    avguda     
   ha ömma eller djupa känslor för någon
3. 
I ordlistan eller synonymlexikonet finns bland annat de här synonymerna till käresta: älskade, hjärtevän, 
flamma, älskling, älskarinna, hjärtats dam, fästmö, brud.
Du använder säkert andra ord. Vilka har du skrivit?

Mat
s. 16
1.
a. livsmedel matvaror
b. gastronom matkännare, finsmakare
c. sandwich liten fin smörgås
d. husmanskost enkel vardagsmat från det svenska bondesamhället
e. krog enklare restaurang oftast i en stad
f. värdshus enklare restaurang oftast på landet
g. rötmånad augusti, årets varmaste tid då mat snabbt blir dålig
h. matvrak person som äter väldigt mycket
i. assiett liten tallrik avsedd för förrätt
j. marinad blandning av olja och kryddor att lägga fisk eller kött i för att få god smak
k. snacks tilltugg, t.ex. chips och jordnötter
l. landgång avlång smörgås med flera sorters pålägg

Dagens tre huvudmåltider heter frukost, lunch och middag.

2.
gourmand = storätare, matvrak
gourmet = finsmakare, kännare av finare mat

3.
specerier livsmedel
aptit matlust
gästabud bjudning
matnyttig användbar
karaff tillbringare
butelj flaska
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s. 17
4.
pirog  deginbakad fyllning t.ex. köttfärs eller grönsaker

meze orientalisk plockmat med spännande kryddor

moussaka gratäng med potatis och auberginer

kebab tunnskuret lammkött, äts gärna i pitabröd, från Turkiet

pizza  ugnsgräddad, platt, oftast rund bit bröd med tomatsås och ost,  
anses komma från Neapel i Italien

tapas smårätter med smakrika såser från Spanien

taco mexikanskt sätt att äta olika maträtter i tortilla som är ett runt platt bröd

nanbröd indiskt bröd bakat på bl.a. vatten, vetemjöl, mjölk, yoghurt, ägg

couscous  berberisk gryträtt från Nordafrika i många varianter,  
i Sverige menar vi dock oftast enbart grynen

sushi ris, rå fisk, wasabi, soja, lax och räkor, med ursprung i Japan

5.
baguette = avlångt franskt vitt matbröd bakat på vetemjöl, vatten och jäst

På kryssning – pirater i sikte
s. 18
1. 
Min kompis och jag köpte en paketresa långt norrut. Vi bokade den redan i julas och nu har vi kastat ankar 
på Grönland. Resan började med att vi åkte taxi till hamnen där ett kryssningsfartyg väntade vid kajen. 
Resväskorna var fulla och väl inne i hytten valde vi koj, packade upp våra grejor och hängde upp kläderna. 
Därefter gick vi en runda på däck och där stötte vi på kaptenen som hälsade oss välkomna ombord. Överfar-
ten till Grönland tog många timmar. Som tur var blev det ingen storm och ingen kraftig sjögång så vi slapp 
bli sjösjuka. Vi behövde varken använda livbåt eller livboj. Vårt fartyg klarade sig bättre än Titanic – allt har 
gått lyckligt och väl så ni kan vara helt lugna därhemma. Nu ska vi ut och kolla läget på Grönland. Vi hör av 
oss snart igen. 

Hälsningar från inuiternas land
Zina och Alex

Vad betyder …
Ordet inuit betyder ”människa” eller ”folk” och är namnet på det arktiska folk som lever i norra Kanada, 
Alaska, Grönland och i norra Ryssland. Ordet har ersatt eskimå. 
På grönländska kallas Grönland Kalaallit Nunaat, inuiternas land, vilket betyder ”människornas land”.

s.19
Vet du att …
Jungfruresa är ett fartygs första resa.
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Blommor och bin
s. 20

1a.  

I bikupan.
En drottning, eller vise, är en hona som lägger massor med ägg.
En drönare är en hane som parar sig med en drottning.
En arbetare är en hona med outvecklade könsorgan och hon utför många uppgifter i bisamhället,  
bland annat samlar hon nektar och pollen och matar larverna.

s.21
2. 
gro börja växa
vissna torka, brytas ner, blomma ut, ”dö”
multna ruttna
äng område med gräs, blommor och några få buskar eller träd
åker fält, mark där man odlar
hage inhägnad mark där kor och annan boskap betar
mosse träsk, kärr, fuktig och blöt mark 
lavar växter som består av svampar och alger

Sök på internet …
Carl von Linné är en världsberömd svensk vetenskapsman som levde på 1700-talet. 
Han hittade på ett system där han ordnade växter och djur i olika klasser. 
Charles Darwin är en känd engelsk biolog som skapade utvecklingsläran eller evolutionsläran  
där han visade att djur och växter förändras och utvecklas. En av hans viktigaste böcker heter  
Om arternas uppkomst. Darwin levde på 1800-talet.

stjälk

blad

rot

ståndare

pollen

pistill

blomma

bi

honung

fröämnen

bikupa
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Sport
s. 22
1.
a.  derby match mellan två lag från samma ort
b.  semifinal näst sista omgången vid tävling
c.  taktik metod, speluppläggning
d.  arena stadion, tävlingsområde
e.  proffs idrottsman som försörjer sig på sin sport
f.  revansch seger över en motståndare som man tidigare förlorat emot
g.  defensiv försvarsberedd
h.  sarg staket runt t.ex. en ishockeyrink
i.  dribbla driva en boll framför sig genom små lätta sparkar
j.  offensiv anfallsberedd
k.  rekord det högsta eller bästa resultat som någon nått
l.  jogga småspringa

2.
kick-off  avspark
bodybuilder kroppsbyggare
doping  dopning
cup  turnering
fair play  just spel
champion  mästare
walkover  ge upp en match
forward  anfallsspelare

s. 23
3.
serve tennis
peg golf
värja fäktning
dressyr ridning
inspark fotboll
barr gymnastik
knock out boxning
parterr brottning
crawla simning
jaktstart längdskidåkning
flip konståkning
ribba höjdhopp

4.
Förslag
serve  första slaget i t.ex. tennis i varje set

peg hållare för golfboll

värja långt och smalt vapen att hugga eller sticka med

dressyr träning av djur; en tävlingsgren i ridsport

inspark  i fotboll, efter att bollen har spelats över kortsidan (utanför mål) av en anfallande spelare, 
får en spelare (vanligen målvakten) i det försvarande laget sparka bollen i spel igen

barr avlångt redskap i gymnastik

knock out ett slag som fäller motståndaren

parterr utgångsläge vid brottning, då den ena brottaren står på knän och händer eller underarmar

crawla simsätt

jaktstart  de tävlande startar i tidsordning efter den tid de hade i föregående tävling,  
den som kommer först i mål vinner, används i bl.a. längdåkning och orientering

flip hopp i konståkning
ribba lång liggande stav att hoppa över i höjdhopp och stavhopp
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5.
SM Svenska mästerskap
EM Europamästerskap
VM Världsmästerskap
OS Olympiska spel

Till skogs
s. 24
1.
myr d
sav g
glänta f
flora a
fauna i
tjärn k
kärr b
kåta j
källa e
tjäle c
älv h

Tjälskott = när asfalten på vägen spricker på grund av att marken fryser under asfalten

2.
En tjärn är en liten skogssjö, ett kärr är sumpmark och ingen riktig sjö.
En äng är inte uppodlad, en åker är uppodlad.
Ett fjäll är högre än ett berg och finns i norra delen av Norden, ett fjäll har ingen växtlighet på den övre delen, 
ett berg är vanligtvis lägre än ett fjäll och är ibland skogsklätt.

3.
hallon  blåbär smultron    lingon hjortron

s. 25
5.
faun  naturväsen med en mans överkropp och en bocks ben, svans, klövar
älva ett kvinnligt naturväsen som dansar på ängen
näcken spelar fiol och lockar människor ner i bäcken
skogsrå en vacker kvinna med ihålig rygg som lockar vandrare i olycka
enhörning vit häst med ett vridet horn i pannan
grådvärg otäcka varelser som ofta kommer fram i mörkret och dras till dem som är rädda
vättar underjordiska tjuvaktiga väsen som gärna bosatte sig under människors boningar

6.
a. Bada utan kläder.
b. Om grådvärgar kan man läsa i Ronja Rövardotter.
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Väder
s. 26
1.
soligt
regnskurar
molnigt
snöfall
halvklart
regn
snöblandat regn
åska
dimma
hård vind
mulet
varmfront
kallfront

s.27
2.
 nord
väst  öst
 syd

5.
En kompass används för att man ska hitta i naturen. Med hjälp av karta och kompass ställer  
man in kompassen i den riktning man ska gå. Kompass används i orientering.

6. 
a. SMHI betyder Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

b. SMHI ska förvalta och utveckla information om väder, vatten och klimat. Titta gärna på SMHIs hemsida. 

s. 28
7.
den vädertyp som finns inom ett område  klimat

tar reda på och berättar hur vädret ska bli meteorolog

snö, regn, hagel med mera nederbörd

ger ofta svalt ostadigt väder med blåst, regn eller snö lågtryck

ger ofta torrt och soligt väder högtryck

gränsen mellan varm och kall luft front

hård vind kuling

nederbörd i form av små iskärnor hagel

instrument som mäter lufttrycket barometer
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Hälsa och sjukdom
s. 29

1.
kompress h hopvikt gasbinda som man lägger på sår

vårdcentral j läkarmottagning

motståndskraft p kroppens förmåga att stå emot sjukdomar

kirurg o läkare som utför operationer

dropp k vätska eller näring som man får direkt i blodet

sutur l tråd som läkare använder när de syr en patient

konvalescent n person som håller på att bli frisk igen efter en sjukdom

pipett a glasrör där man suger upp små vätskemängder t.ex. vid blodprov

kanyl m sprutspets

migrän b svår huvudvärk

narkos e bedövning som gör att man sover under en operation

sekretess f tystnadsplikt, när man måste hålla något hemligt

krämpa i mindre allvarlig sjukdom

journal g anteckningar som läkaren skriver om patienten

immun d inte mottaglig för smitta

prognos c bedömning av hur en sjukdom kommer att utvecklas

2.
a.  migrän
b.  sutur
c.  journaler
d.  immun
e.  kanylen
f.  vårdcentralen
g.  prognosen
h.  kirurger
i.  sekretess
j.  narkos

Välj ord efter person
s. 30
1c.
Exempel på synonymer till gå: röra på benen, röra på påkarna, ströva, strosa, trippa, lufsa,  
vanka, knata, knalla.

2a.
springa löpa, kuta, jogga, ila

titta se, betrakta, iaktta, granska, blicka, kika på, glo, glutta, blänga, spana in 

slå till slå, klippa till, boxa till, smälla till, puckla på, lappa till, daska till 

gråta lipa, grina, snyfta, snörvla, tjuta, böla

skratta fnissa, fnittra, flina, garva, flabba

skrika ropa, tjuta, vråla, gapa, hojta, gasta, ryta, ge hals 

le smila, dra på munnen, småle, dra på smilbanden

berätta meddela, rapportera, skildra, redogöra för

skriva anteckna, notera, plita, knacka ned, författa, nedteckna
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Från ljuv till macho
s. 32
1.
lummig e lövrik
lynnig f ombytlig, som snabbt växlar humör
mesig m feg, rädd, ängslig
monoton r enformig, tjatig
ljuv a behaglig, underbar
medvetslös n avsvimmad
läcker i mycket god; snygg
makaber l hemsk, kuslig, spöklik
lömsk j opålitlig, falsk
lyxig g elegant, flott
melerad q blandad, spräcklig
långfingrad h tjuvaktig
lojal c pålitlig
lillgammal b förståndig för sin ålder, används om barn
muskulös s som har kraftiga muskler
macho u tuff
mygla t fiffla, var oärlig
loj d lat, slö
maffig k stor och god, väldig
matt p svag, kraftlös
marig o svår, besvärlig

2.
a.  ljuva
b.  medvetslös
c.  marig

s. 33
d.  lömsk
e.  makaber
f.  läckert
g.  matt
h.  mesiga
i. lojal
j.  lillgammal
k.  långfingrade
l.  muskulös
m.  lummiga
n.  lynnig
o.  melerad
p.  maffig
q.  macho

3.
a.  lätt  marig
b.  opålitlig lojal
c.  modig mesig
d.  pigg loj
e.  stark matt
f.  äcklig läcker
g.  omväxlande monoton
h.  trevlig lömsk/lynnig
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Vem är vem i familjen?
s. 35
1a. 
• Anna och hennes nye man Ricardo bor i Umeå. De lever ihop som sambor utan att vara gifta. 
• Anna har tidigare varit gift och hon har tre barn från sitt tidigare äktenskap.
• Barnen bor för det mesta hos Anna och Ricardo så nu har Ricardo fått tre styvbarn. 
• Tidigare levde Ricardo med sin son Marco. Han var då en ensamstående pappa. 
• Anna är nu Marcos styvmor och Marco är Annas styvson. 
• Ricardo är styvfar till Annas tre barn och de är styvbarn till Ricardo. 
• Marco är styvbror till Annas tre döttrar, och de är styvsystrar till Marco.

Vilket ord …
styvmor, dvs. styvmorsviol

1b. 
Jonas bor ihop med sin partner Micke. I våras fick de en dotter som heter Alma.
Jonas har sonen Alfred tillsammans med sin före detta hustru som han var gift med tills för två år sedan  
då de skilde sig. Alma och Alfred är halvsyskon. Alma är Alfreds halvsyster eller bonussyster och Alfred  
är Almas halvbror eller plastbror. Micke har fått Alfred som bonusbarn eller extrabarn. Jonas och Mickes  
goda vänner Isabella och Ahmed är gifta och lever ihop som hustru och man. De har inga egna barn utan  
har adopterat en flicka från Thailand som heter Bam. Isabella och Ahmed är alltså adoptivföräldrar och  
Bam är deras adoptivdotter 

s. 36
3. 
Vacker flicka som hade avundsjuk och elak drottning som styvmor? Snövit
Hade avundsjuka styvsystrar som inte ville att hon skulle få gå på bal. Askungen
Farmor Anka är Kalles fars mor. 
Tant Brun, tant Grön, tant Gredelin och farbror Blå
Syskon som var kompisar med Pippi Långstrump? Annika och Tommy
Syskon som träffade en häxa i ett pepparkakshus. Hans och Greta 

Spännande främmande ord
s. 37

2.  3.
a.  Fel Urinvånarna i Australien kallas aboriginer.
b.  Rätt
c.  Fel Geishor finns i Japan.
d.  Fel Beduiner hör till nomadfolken som vandrar omkring och ofta byter bostad
e.  Rätt
f.  Fel En oas är en grönskande plats i öknen.
g.  Rätt
h.  Fel En boulevard är en stor gata med träd på båda sidorna och ibland även i mitten i en stad.
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Följ med in i riddarborgen
s. 38
1a. 
 
adelsdam 
lekare
gycklare 
trubadur
jungfru
fru
hovdam
tjänare
tjänarinna
hövisk
dygd

1b. 
fru

s.39
2.
Kvinnorna hade många olika uppgifter. De broderade och sydde, och med hjälp av en slända 
spann de tråd av ull och lin. De såg till att det fanns mat och dryck i förråden och att gäster  
som besökte dem blev väl mottagna. 

Riddarhustrun hade tjänstefolk till hjälp och när riddaren inte var hemma fick hon ta ansvar  
för mycket. 

Hon kontrollerade räkenskaperna och såg till att bönderna på gårdarna skötte sitt arbete  
och levererade de produkter de skulle. 

En del kvinnor var välutbildade och talade och läste latin eller något annat språk. 

De lärde sina döttrar att läsa och skriva och hade hand om uppfostran. 

De kunde rida och tyckte om att jaga vilda djur. Då använde de armborst eller en pilbåge  
som kallades långbåge.

Sök på internet
Jeanne d´Arc var en fransk bondflicka som levde på 1400-talet i Frankrike. Hon påstod att hon i uppen-
barelser från Gud och Jesus fått besked om att hon skulle ingripa i hundraårskriget mellan Frankrike och 
England. Jeanne klädde sig i rustning och ledde bland annat de soldater som befriade Orléans – en stad  
som engelsmännen hade belägrat. Senare tog engelsmännen henne tillfånga och anklagade henne  
för att vara en häxa. Hon dömdes till döden och brändes på bål. År 1920 blev hon helgon.
 
Tristan och Isolde är en berättelse från medeltiden. Den handlar om Tristan, som var adoptivson till kung 
Marc, och Isolde som var Marcs fru. Av misstag dricker Tristan och Isolde en magisk dryck som gör att  
de blir kära i varandra. Isolde gifter sig med kung Marc, men Tristan och Isolde dras hela tiden till varandra. 
De råkar ut för flera missförstånd och motgångar som till slut leder fram till att de dör.

Vad menas …
barnsäng = de första veckorna efter en förlossning
amma = en kvinna som ammar, ger bröstmjölk till, ett annat barn än sitt eget

t r u b a d u r p g

j j u n g f r u g b

ä a ä t a K n l i g

n c r n ä n l i g y

a K l m a d v o h c

r e j s f r d r b K

i l e K a r e d j l

n o K i g o u y a a

n h ö v i s K g p r

a m a d s l e d a e
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Byggnader
s. 40
1.
a.  hus
b.  hydda
c.  loft
d.  altan
e.  gravkammare
f.  ateljé
g.  skjul
h.  högt hus

Uttrycket ”att ha tomtar på loftet” betyder att man är lite dum eller lite tokig.

2.
En arkitekt är en person som har till yrke att rita hus, vägar, broar m. m.

3. 
  dass
   tält
 torn
gärdsgård  bastu kåta

s. 41
4.
förråd förvaringsutrymme 
torp liten gård, stuga
altare bord som används vid gudstjänst i kyrkan
lada byggnad där man t.ex. förvarar hö
stall byggnad för hästar; byggnad för lok
ladugård byggnad för boskap
staket inhägnad, stängsel
labyrint system av gångar som man lätt går vilse i
lobby stor hall i hotell
mur vägg av sten, tegel eller cement
paviljong mindre byggnad i närheten av en huvudbyggnad
pergola pelargång med slingerväxter
lounge väntrum t.ex. på en flygplats
aula stor samlingssal med sittplatser
salong elegant sällskapsrum
flygel sidobyggnad till t.ex. ett slott

Spindeln i nätet och andra uttryck
s. 42–43
1a. Förslag till betydelser: 1d.
Gå som katten kring het gröt.  Att inte säga vad man menar utan istället uttrycka   
 sig snårigt och inlindat.

Leva som hund och katt.  Vara ovänner.

En svala/fluga gör ingen sommar.  Man ska inte dra för snabba slutsatser, ett enda   
 exempel har ingen avgörande betydelse.

Bättre en fågel i handen än tio i skogen.  Det är bäst att ta det säkra före det osäkra.

Surt sa räven om rönnbären.   Det man inte kan få låtsas man gärna att man  
inte vill ha.
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1b. 1d.
Döm inte hunden efter håren. Dra inte för snabba slutsatser.
Spindeln i nätet.  Person som samordnar många saker.
Åsna mellan två hötappar. Tveka, svårt att välja.
Han har en räv bakom örat. Vara oärlig och slug, listig, klurig.
Här ligger det en hund begraven.  Något som är mystiskt eller oklart, ana oråd.
Jag har en gås oplockad med honom.   Ha något ouppklarat.
Sådan herre, sådan hund.  Man påverkas av en person man är beroende av. 

1c. 1d.
Arga katter får rivet skinn.  Om man hetsar upp sig råkar man illa ut.
I mörker är alla katter grå.  Det är svårt att uppfatta saker när det är mörkt.

När katten är borta dansar råttorna  När den som bestämmer inte är där passar man på att 
på bordet. göra som man vill.

Det är svårt att lära gamla hundar sitta.  Det man en gång lärt sig är svårt att ändra.

På land går de största hajarna.  Det finns människor som är opålitliga i vår närhet.

Man ska inte köpa grisen i säcken.   Tacka inte ja till ett erbjudande innan du är säker på  
vad det innebär.

Man ska inte kasta pärlor för svin.  Gör inte saker som andra inte uppskattar eller förstår.

Väck inte den björn som sover.  Ta det lugnt, säg eller gör inget i onödan.

Sälj inte skinnet förrän björnen är Gör inget förrän du är säker.
skjuten.

s. 43
2d.
Det första djuret berättar vem du tror att du är.
Det andra talar om hur andra uppfattar dig.
Det tredje avslöjar vem du egentligen är.

Till havs
s. 44
1.
ebb  lågvatten 
flod  högvatten
arkipelag  skärgård
stiltje  vindstilla hav
kuling  hård vind
bris  svag vind
kobbe  liten kal ö
farled  segelled
grynna  grund som ligger nära ytan

2a.
bleke ingen vind
tsunami jättevåg 
knop mått på fartygs hastighet, knut (på sjömansspråk)
skär liten kal ö

2b.
bleke = stiltje
skär = kobbe

3.
En mistlur är en apparat som tutar vid dimma för att leda fartyg rätt.
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4.
En manet är ett geléaktigt vattendjur med (ofta) långa trådar som kan brännas.

5.
En lots leder båtar rätt till t.ex. en hamn.

s.45
6.
paddel katamaran vass
kajak kanadensare livboj tång

7.
få vatten på sin kvarn d.  få rätt
gå över ån efter vatten b.  krångla till saker i onödan
kunna något som ett rinnande vatten e.  kunna något väldigt bra
i de lugnaste vatten går de största fiskarna  f.  att råka ut för en opålitlig person när
ta sig vatten över huvudet a.  ta på sig mer än man klarar av
storm i ett vattenglas c.  göra något värre än det är

Mat och recept
s. 46
Vad betyder …
ingrediens = råvaror, livsmedel eller tillsatser (som man använder när man lagar mat eller bakar)
animaliska produkter = livsmedel från djurriket (t.ex. kött, fisk och skaldjur)
vegetabiliska produkter = livsmedel från växtriket (t.ex. grönsaker, spannmål, rotfrukter och bär)

1a. 

Mjölk och mjölkprodukter
yoghurt
smoothie

Fisk, kött, ägg
rödspätta 
makrill 
kotlett
kyckling
äggröra

Frukt och bär 
ananas
hjortron
banan

Grönsaker
kantarell
kikärter
purjolök
aubergin
champinjon

Potatis och rotfrukter 
morötter
rödbetor

Bröd, mjöl och gryn 
müsli
baguette
pasta

Matfett 
majonnäs
dressing
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Brått eller brott?
s. 48
1.
Varför har du alltid så brått?
Fångarna hade begått många svåra brott.

Det finns flera sätt att besvara en fråga.
Har du sett den senaste filmen om piraterna?

Har du släckt lampan?
Han är släkt med den berömda fotbollsspelaren.

Vi bromsade hårt när en hjort sprang över vägen.
Vad har du gjort? Hela köket är ju uppochnervänt.

Affärerna hade redan stängt.
Lera och grus hade stänkt upp på hennes kläder i regnet.

Han gillar verkligen att fiska. Det roligaste han vet är att meta.
Vi måste kunna mäta resultatet av undervisningen.

Gården är byggd någon gång på 1800-talet.
Området runt Siljan anses vara en vacker bygd.

Stormen har fällt många träd.
Många fält är numera inte uppodlade.

Knep vid sammansättning
s. 50
1. 
kärlek + s berättelse = kärleksberättelse

saga + o väsen  = sagoväsen
läsa + e bok  = läsebok
gata + u kök  = gatukök
arbete + s sätt  = arbetssätt

groda -a man = grodman
riddare -e spel = riddarspel

2a. Bokstav läggs till Bokstav tas bort Bokstav ändras

fotboll + lag fotbollslag
ficka + lampa  ficklampa
sällskap + djur sällskapsdjur
plugga + häst  plugghäst
historia + bok   historiebok
skola + mat  skolmat
koka + bok  kokbok
idrott + gala idrottsgala
tugga + gummi  tuggummi
rida + häst  ridhäst
kropp + del kroppsdel
trolla + karl  trollkarl
sova + morgon  sovmorgon
fråga + sport   frågesport
trappa + steg  trappsteg
kedja + brev   kedjebrev
flyga + foto  flygfoto
hemlighet + maker hemlighetsmakeri
sopa + kvast  sopkvast
gosa + djur   gosedjur
svära + ord  svärord
kela + gris  kelgris
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s. 51
2b. Bokstäverna är här markerade med rött.

2c. Bokstäverna som ändrats är understrukna.

2d. 
Den bokstav som tas bort är a.

Gott och blandat om internet
s. 52
1. 
chatta
lana
surfa
messa 
googla
blogga
mejla 

2.
messa  skicka textmeddelanden och bilder (sms-meddelanden) på mobiltelefonen
googla söka information genom att använda sökmotorn Google
chatta prata med någon genom att skicka meddelanden på internet
mejla skicka meddelanden, brev, på internet
blogga prata med andra på webben, det vill säga internet
surfa ta sig fram mellan olika webbplatser på internet
lana  spela datorspel tillsammans över nätverk i samma lokal

s. 53
3a. 
dator-  data-
datormus  datakurs
datorskärm  dataöverföring
datorspel  dataterm
datorvirus  databas
datorutrustning  datanörd
datornät  dataregister
datorprogram  dataavdelning
datorväska  dataexpert
datorfel  datalag

På restaurang
s. 54
1.
kock g.  den som lagar maten
dricks f.  extra pengar till den som serverar
supé j.  lättare och finare kvällsmåltid
kallskänka h.  har hand om de kalla rätterna på en restaurang, t.ex. sallader
buffé k.  bord med många rätter att välja mellan
kypare c.  serverar mat på restaurang, servitör
dessert a.  efterrätt
hovmästare d.  chef för serveringspersonalen på en restaurang, visar gäster till borden
boka bord e.  beställa en plats vid ett bord innan man kommer till restaurangen
garderob i.  plats där man hänger av sig ytterkläderna på en restaurang
meny b.  matsedel
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2. 3.
a.  Rätt
b.  Fel Dessert äter man efter huvudrätten.
c.  Fel En kypare serverar maten.
d.  Fel Dricks är de extra pengar man ger för servicen.
e.  Rätt
f.  Fel En aperitif dricker man före maten.
g.  Fel Parmesan är en ost.
h.  Rätt
i.  Fel Det är inte fint att prata med mat i munnen.
j.  Rätt

Få något till livs = få något att äta
Maten tystar mun = man pratar inte med mat i munnen

s. 55
4.
”Vett och etikett” talar om hur man bör bete sig i olika situationer, t.ex. när man går på restaurang  
eller vid finare middagar som gäst i en familj.

5. 
Kniven ska ligga på höger sida om tallriken.

6.
Skeden till efterrätten ska ligga ovanför tallriken.

7.
Servetten lägger man i knät.

8.
Besticken lägger man fint bredvid varandra på tallriken.

Detektiv bland orden
s. 56
1a. 
fefor = offer
irgpa = gripa
röfröh = förhör
lånhala = anhålla
tobrt = brott
mistumyre = mysterium
skamrea = maskera
skimtstän = misstänkt
röveföra = förövare
ibila = alibi
vikttede = detektiv
årn = rån
goslikt = logiskt
ulkrig = klurig
sillnirk = snillrik
drömare = mördare
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s. 57
1b.
detektiv person som löser mordgåtor, rån och andra brott

brott  handling som innebär att man bryter mot en lag och som man ska straffas för

offer  person som blir utsatt för en brottslig handling

förövare  person som utför en brottslig handling

mördare  person som avsiktligt dödar en annan människa och enligt lagen begår ett mord

misstänkt  person som man tror kan ha utfört ett brott

alibi  bevis för att man har varit någon annanstans än på brottsplatsen när brottet begicks 

rån  ett brott där man stjäl något genom att hota en person eller använda våld

maskera  täcka ansiktet så att man inte ska bli igenkänd

förhör   polisen intervjuar och frågar ut de som varit närvarande vid ett brott och den  
som är misstänkt för att ha begått ett brott

anhålla   låsa in en person som är misstänkt för att ha begått ett brott medan polisen  
tar reda på mer om brottet, det är en åklagare som beslutar om detta 

snillrik  uppfinningsrik, full av idéer

mysterium  gåta, hemlighet, problem som är svårt att lösa

logiskt  tänka förnuftigt, klart och i ordning steg för steg 

klurig  listig, finurlig, småslug

gripa  ta fast en person som är misstänkt för brott

s. 58
2a. 
tjuv polis detektiv gripa påföljd fängelse
brottsling  polisman hemlig polis häkta straff finka
skurk konstapel  arrestera  straffanstalt
förbrytare snut  deckare fängsla  bur
 kommissarie  fånga  arrest
     häkte
     kåk
2b. 
Förslag:
skurk
snut
deckare
fånga
straff
finka, bur, kåk
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Livet som riddare
s. 59
Titel – vad är det?
Titel är ord som anger vilket yrke, utbildning eller ställning en person har.
Några exempel på titlar: lantbrukare, kassörska, lärare, snickare, sjuksköterska, läkare, psykolog, professor och 
drottning.

1a.  De rätta orden är understrukna.

trohet inbillning ärlighet pålitlighet

tapperhet envishet uthållighet djärvhet

dygd god egenskap dålig egenskap dåligt uppförande

dubbning bli utnämnd till riddare bli av med riddartiteln bli vald till kung

hjälte halt person rik person tapper person

kämpe tjänare fattig riddare krigare 

page ung adelsman som äldre adelsman som ung adelsman som tjänade
 stred till fots  ingick i kungens livvakt hos förnäma personer

väpnare ung man som  ung man som lärde sig ung man som till-
 stred till fots  använda vapen och  verkade vapen
 med vapen ville bli riddare 

sven god vän ung krigare, väpnare ovän 

hertig titel på borgare titel på präst titel på adelsman eller 
   kunglig person

greve titel på adelsman titel på präst titel på borgare

prins son till kung eller furste son till präst son till bonde

furste annat ord för hjälte annat ord för regent annat ord för riddare
  eller titel på adelsman

stupa dö i strid sluta strida segra i strid

svinga tappa rida svänga

      
Till fjälls
s. 60

1.

 

ren  ripa  tjäder  lodjur  

björn kungsörn järvfjällämmel
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2.
a.  övre delen av fjället där inga träd växer  kalfjäll

b.  ras av stora snömassor lavin

c.  klyfta, djup dal med branta väggar ravin

d.  bergsbestigare alpinist

e.  packad is som rör sig glaciär

f.  som har med alper eller fjäll att göra alpin

g.  motordrivet fordon på medar skoter

h.  stort isblock som flyter i havet isberg

i.  fartyg som är specialbyggt för att bryta sönder is isbrytare

j.  bländad av solljus och snö snöblind

k.   en apparat som blåser ut konstgjord snö över  
skidbackar och skidspår snökanon

l.  hård skorpa på snön skare

m. bana för slalom, störtlopp m.m. pist

n.  snö som blåst eller plogats ihop till en hög snödriva

o.  frusen dagg på ytor rimfrost

p.  vindskydd som man grävt i snön bivack

q.  isränna, öppen ränna mellan iskanter råk

r.  när snön smälter, töväder blidväder

3.
Höga snötäckta berg med kal topp i Europa utanför Norden kallas alp, snötäckta berg 
med kal topp kallas fjäll i norra Norden.

4. 
a.  valla
b.  stavar
c.  termos
d.  lift
e.  pjäxor
f.  hjälm
g.  hjortron
h.  anorak
i.  bivack

Rätt ord på rätt plats
s. 62

1.
a.  Man vet aldrig var man har Kalle. Han är så lynnig.

b.  Så här kommer det inte att vara länge. Det är bara en tillfällig lösning.

c.  De konsulterade flera läkare för att få rätt diagnos.

d.  Spelaren log självsäkert efter sitt tredje mål.

e.  Det blev stor skandal när chefens stöld avslöjades.

f.  Varje gång Pelle förlorar vill han ha revansch.

g.  Min cykel är trasig så jag har lämnat in den för reparation.
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2.
lynnig ombytlig, växlar snabbt humör
tillfällig som inte varar länge
konsultera rådfråga
självsäker säker på sig själv
skandal något upprörande
revansch seger över en motståndare som man tidigare förlorat mot
reparation lagning

Lurifax och andra ord på l
s. 63

1.
finsmakare, en som vill ha det allra bästa av mat  läckergom

bedrägeri, fusk lurendrejeri

sak eller upplysning som hjälper till att lösa ett problem ledtråd

person som alltid ser till att komma med på kort linslus

hemlig dörr, dörr som inte syns lönndörr

plats där man säljer begagnade saker utan större värde loppmarknad

plastkort med foto som intygar vem man är legitimation

person som gråter vid minsta anledning lipsill

maträtt, potatismos med kött i lappskojs

frestelse, dragningskraft lockelse

förmåga att hitta rätt och veta var man är lokalsinne

filur, skojare lurifax

slingerväxt i tropiska skogar lian

slyngel, drummel lymmel

rep med snara i ena änden lasso

tillfälligt nedsatt pris på en vara lockpris

ordbok lexikon

ljushårigt barn lintott

affisch som gör reklam för innehållet i en tidning löpsedel

4.
Alla orden är substantiv.

5.
lappskojs, lasso, ledtråd, legitimation, lexikon, lian, linslus, lintott, lipsill, lockelse, lockpris, lokalsinne,  
loppmarknad, lurendrejeri, lurifax, lymmel, läckergom, lönndörr, löpsedel
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Synonymer och motsatsord
s. 64

1.
 Synonym Motsatsord
glad upprymd ledsen
matt kraftlös blank
enformig långtråkig varierande
naiv barnslig vuxen
loj slö pigg
ängslig orolig lugn
gigantisk jättestor minimal
blyg osäker framåt
optimistisk hoppfull pessimistisk
rik välbärgad fattig
intelligent klyftig korkad
djärv tapper feg
tycka om älska hata
energisk flitig lat
flott snygg trist
fuktig våt torr
slarvig vårdslös ordentlig
snäll hygglig elak

2.
Förslag
otrevlig
otrygg
missbelåten
missnöjd
olycklig
olydig


