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Alba och Aron1

Vilken fritidsaktivitet har Alba?

A  Hon spelar fotboll.
B  Hon spelar innebandy. 
C  Hon går på dans.
D  Hon rider.

Hur märker man att pappa är stressad?

A  Han är arg och skriker på Alba och Aron. 
B  Han tjatar på Alba och Aron att de måste skynda sig. 
C  Han letar efter mobilen fastän han har den i handen. 
D  Han letar efter bilnyckeln fastän han har den i handen.

Varför tycker inte Aron om ridning?

A  Aron gillar bara bollsporter.
B  Aron är lite rädd för hästar.
C   Aron tycker att man bara går runt i cirklar när man rider.
D  Aron tycker att ridning är för svårt.

Vad menas med att spelarna springer runt som yra höns?

A  De är svimfärdiga och kan inte spela. 
B  De håller inte sina platser på planen.
C  De kacklar som höns gör. 
D  Alla springer in i målet. 

1

2

3

4

Hur tycker Alba att man ska spela fotboll?

A  Alla ska ha varsin boll.
B  Man ska inte ha en domare. 
C  Man ska bara ha ett lag. 
D  Man ska inte ha några mål. 
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Varför får Alba också spela i matchen?

A  Alba tröttnar på att klättra i träd.
B  Alba tycker att det ser roligt ut. 
C  Laget saknar en spelare på planen. 
D  Pappa ber henne att spela.
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Vilket stämmer mest in på Aron?

A  Han är ledsen.
B  Han är glad.
C  Han är arg. 
D  Han är besviken. 

Vad kallas en spelare som ofta är framför motståndarnas mål?

A  Spelaren kallas för back.
B  Spelaren kallas för anfallare.
C  Spelaren kallas för målvakt.
D  Spelaren kallas för avbytare.
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Vilka färger har motståndarna på sina matchkläder?

A  De har svarta tröjor och blå byxor.
B  De har blå tröjor och röda byxor.
C  De har röda tröjor och vita byxor.
D  De har röda tröjor och blå byxor.

Varför lyssnar Aron inte när Alba skriker  
”Heja dom som vinner, byxorna försvinner”?

A  Han har lämnat planen.
B  Han är koncentrerad på matchen. 
C  Han har skadat sig. 
D  Han har precis gjort mål. 
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Vad betyder det att en spelare är avbytare ?

A  En avbytare står i mål.
B  En avbytare spelar som anfallare.
C  En avbytare är en domare.
D  En avbytare byter av en annan spelare.

I vilken ordning händer det? 

A  Domaren visslar igång matchen. 
B  Alba ersätter Aron i matchen. 
C  Aron får näsblod. 
D  Aron nickar in bollen i mål. 
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Fotboll2

Varifrån kommer fotbollen som vi spelar nu för tiden?

A  Den kommer från Sverige.
B  Den kommer från Frankrike. 
C  Den kommer från USA. 
D  Den kommer från England.

Hur många domare finns det inne på planen under en match?

A  Det finns en domare. 
B  Det finns två domare. 
C  Det finns tre domare. 
D  Det finns fyra domare. 

Vad betyder det när en domare visar ett rött kort?

A  Spelaren har gjort mål.
B  Spelaren blir utvisad.
C  Spelaren har fått en varning.
D  Spelaren får spela vidare. 

Vad stämmer med texten?

A  Domaren har en visselpipa under matchen. 
B  Domarna och tränarna har en visselpipa under matchen.
C  Ingen har en visselpipa under matchen. 
D  Målvakten har en visselpipa under matchen.
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Vilken form har en fotbollsplan?

A  Den är en kvadrat. 
B  Den är en oval. 
C  Den är en rektangel. 
D  Den är en cirkel.

5

Hur lång är en fotbollsmatch mellan två vuxna lag innan tilläggsminuter?

A  Den är 45 minuter. 
B  Den är 90 minuter. 
C  Den är 60 minuter. 
D  Den är 80 minuter.
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Vad betyder oavgjort?

A  Det ena laget gör flest mål.  
B  Det andra laget gör flest mål. 
C  Båda lagen gör inga eller lika många mål.
D  Domaren blåser av matchen innan den är slut.

Vad stämmer inte?

A  Fotbollsplanen ramas in av vita linjer.
B   Utanför straffområdet får målvakten ta bollen med händerna. 
C  En fotbollsplan har två mål.
D   Planen brukar vara omkring 100 meter lång och 60 meter bred.
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Vad kallas det när en spelare får skjuta bollen från straffpunkten?

A  Det kallas hörna. 
B  Det kallas straffspark. 
C  Det kallas inkast. 
D  Det kallas frispark.
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Hur många spelare är på planen samtidigt?

A  Det är 17 spelare. 
B  Det är 11 spelare. 
C  Det är 14 spelare.
D  Det är 22 spelare.
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Vem är ledare för laget på planen?

A  Det är tränaren.
B  Det är domaren. 
C  Det är målvakten. 
D  Det är lagkaptenen.

Vad handlar texten på sidorna 14–17 mest om?

A  Den handlar om hur fotbollen uppfanns.
B  Den handlar om hur man tränar fotboll på sommaren.
C  Den handlar om domarens uppgifter.
D  Den handlar om hur fotboll spelas och dess regler.
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Alba i full fart3

När blåser domaren inte i sin pipa under matchen?

A  När Alba tar bollen med handen.
B  När någon måste dricka vatten.
C  När Alba sparkar motståndarna på benen. 
D  När halvleken är slut. 

När kan domaren ge en spelare gult kort?

A  Om spelaren går av fotbollsplanen.
B  Om spelaren har fel strumpor. 
C  Om spelaren tar bollen med handen.
D  Om spelaren missar att skjuta bollen i mål.

Vad händer om en fotbollsdomare visar rött kort?

A  Matchen är slut.
B  En spelare har blivit skadad.
C  Matchen tar en paus.
D  En spelare blir utvisad.

Vad betyder det att Alba har bra kondition?

A  Det betyder att Alba är duktig på fotboll.
B  Det betyder att Alba orkar springa länge. 
C  Det betyder att Alba är duktig på att rida.
D  Det betyder att Alba är vig.
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Varför skrattar Alba åt sin bror?

A  Hon tycker att han ser rolig ut.
B  Han drar ett skämt.
C  Han får inte spela i andra halvlek.
D  Han kan inte reglerna i fotboll.
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Vad blev resultatet i fotbollsmatchen?

A  Det blev 1–1.
B  Det blev 1–2.
C  Det blev 0–0.
D  Det blev 2–2.
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Hur gör Alba mål?

A  Hon nickar bollen i mål. 
B  Hon skjuter ett löst skott.
C  Hon skjuter en tåfjutt.
D  Hon slår in den med höger knä.

Var sitter en backspegel?

A  Den sitter i ett stall.
B  Den sitter på en fotbollsplan. 
C  Den sitter inuti en bil.
D  Den sitter i ett badrum. 
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Vad är ett stall?

A  Det är en bostad för hästar. 
B  Det är ett ridhus.
C  Det är en bostad för människor.
D  Det är där man förvarar hästens foder. 

Hur ser Albas favorithäst ut?

A  Den är svart.
B  Den är ljusbrun. 
C  Den är vit.
D  Den är mörkbrun.
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Hur många brukar det vara i Albas ridgrupp?

A  Det brukar vara sex elever.
B  Det brukar vara tre elever. 
C  Det brukar vara fem elever. 
D  Det brukar vara sju elever.

I vilken ordning händer det?

A  Aron tar ur sina bomullstussar ur näsan. 
B  Alba gör mål.
C  Alba tar på bollen med handen.
D  Alba, pappa och Aron är framme vid ridskolan.
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Olika sporter4

Vad är handboll för en sorts sport?

A  Det är en motorsport.
B  Det är sport som man utövar ensam.
C  Det är en lagsport.
D  Det är en racketsport. 

Från vilket land kommer ordet sport från början? 

A  Det kommer från USA.
B  Det kommer från Frankrike.
C  Det kommer från England. 
D  Det kommer från Tyskland.

Vad betyder det att man tävlar på lika villkor inom ridsport?

A  Det betyder att bara tjejer får tävla mot varandra. 
B  Det betyder att bara killar får tävla mot varandra. 
C   Det betyder att killar och tjejer tävlar med och mot varandra.
D  Det betyder att alla är likadant klädda. 

I vilken sport använder man ett racket?

A  I golf använder man ett racket. 
B  I ishockey använder man ett racket. 
C  I basket använder man ett racket. 
D  I padel använder man ett racket.
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Vad står SM för?

A  Det står för svenska mästerskapen. 
B  Det står för Sveriges mästerskap.
C  Det står för sportens mästerskap. 
D  Det står för sportliga mästerskapen. 
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Hur ser den olympiska flaggan ut?

A  Den är blå med fem ringar i olika färger. 
B  Den är vit med fem enfärgade ringar.
C  Den är vit med fem ringar i olika färger.
D  Den är blå med fem vita ringar.
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Vad betyder ordet rekord?

A  Det betyder tävlingar i flera olika sporter.
B  Det betyder att det är många som tävlar. 
C  Det betyder att det är ett mästerskap.
D  Det betyder ett resultat som är bättre än tidigare resultat. 

Vilket stämmer in på de olympiska spelen?

A  De äger rum vartannat år.
B  De äger rum varje år.
C  De äger rum vart fjärde år.
D  De äger rum vart tredje år. 
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Hur ser tävlingsbanan i dressyr ut?

A  Den är formad som en triangel.
B  Den är formad som en kvadrat.
C  Den är formad som en rektangel.
D  Den är cirkelformad.

Vad bedömer domarna i dressyr?

A  De bedömer hur väl rörelserna utförs.
B  De bedömer hur hästen hoppar över hinder.
C  De bedömer hur snabbt hästen kan trava.
D  De bedömer hur många varv ryttaren rider runt banan.
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Vilken är inte en ridsportsgren i OS?

A  Fälttävlan
B  Hoppning
C  Trav
D  Dressyr

Vad handlar texten på sidorna 30–33 mest om?

A  Den handlar om fotboll.
B  Den handlar om varifrån sporten kommer.
C  Den handlar om hur man utövar olika sporter. 
D  Den handlar om tävlingar inom olika sporter. 
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Ridskolan5

Vilken utrustning sätter de på Blixten innan ridlektionen? 

A  Blixten har träns på huvudet och en hästfilt över ryggen.
B  Blixten har en hästfilt över ryggen.
C  Blixten har nya hästskor och sadel på ryggen.
D  Blixten har en sadel på ryggen och träns på huvudet.

Vad kallas hästens plats i stallet?

A  Den kallas för en sadelkammare.
B  Den kallas för en box.
C  Den kallas för ett träns.
D  Den kallas för en stigbygel.

Vilket stämmer i texten?

A  Aron ger Blixten en sockerbit. 
B  Pappa ger Blixten en sockerbit. 
C  Pappa ger Blixten en morot.
D  Aron ger Blixten en morot. 

Vad betyder att det är dunkelt ljus?

A  Det är ett svagt ljus.
B  Det är soligt väder.
C  Det är starka lampor i taket.
D  Det finns ingen el.
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Vilken färg har Blixten?

A  Blixten är svart.
B  Blixten är ljusbrun. 
C  Blixten är mörkbrun.
D  Blixten är vit. 

5

Vad används ett träns till?

A  Det används för att skydda ryttaren. 
B  Det används för att skydda hästens hovar.
C  Det används för att styra hästen. 
D  Det används för att ge hästen mat.
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Vilken utrustning måste Aron ha när han rider?

A  Han måste ha ridväst och ridhjälm.
B  Han måste ha ridvantar och gummistövlar. 
C  Han måste ha ridjeans och en tjock tröja.
D  Han måste ha ridjacka och ridspö.

Vad betyder mule?

A  Det är hästens svans.
B  Det är hästens hov.
C  Det är hästens nos.
D  Det är hästens rygg.

7

8

Vad ska de träna på under ridlektionen?

A   De ska träna på att gå från skritt till galopp och hoppa över 
hinder.

B   De ska träna på att gå från skritt till trav och hoppa över hinder.
C   De ska träna på att gå från trav till galopp och hoppa över 

hinder.
D   De ska träna på att gå från trav till skritt och hoppa över hinder.

Hur kommer Aron upp på hästen?

A  Han använder en stege. 
B  Han får lite hjälp av pappa. 
C  Han hoppar upp i sadeln. 
D  Han får lite hjälp av ridläraren.
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Vad handlar texten på sidorna 38–42 mest om?

A  Hur man sitter av en häst. 
B  Hur man rider under en ridlektion.
C  Hur man förbereder hästen innan ridlektionen. 
D  Hur man ger hästen mat att äta och vatten att dricka.

I vilken ordning händer det?

A  Aron och pappa leder ut Blixten ur stallet. 
B  Aron matar Blixten med en morot.
C  Aron sitter upp på Blixten. 
D  Aron ryktar Blixten.

11

12



Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Hitta svaret F

6

För hur länge sedan började man tämja hästar?

A  Det var för ungefär 1 000 år sedan. 
B  Det var för ungefär 2 000 år sedan. 
C  Det var för ungefär 4 000 år sedan.
D  Det var för ungefär 6 000 år sedan.

Varför var hästen bondens bästa vän?

A  Hästen fick bonden att inte känna sig ensam.
B  Hästen hjälpte bonden med det tunga arbetet.
C  Bonden tog långa ridturer med den. 
D  Bonden kunde starta en ridskola.

Vad betyder avel?

A  Det betyder att djur används i arbetet.
B  Det betyder att föda upp djur. 
C  Det betyder att hästar lever tillsammans.
D  Det är en av hästens gångarter.

Vad stämmer om hästar?

A  De flesta hästar lever fritt i naturen. 
B  Det finns cirka en halv miljon hästar i Sverige. 
C  Det finns tre grupper av ponnys.
D  De flesta hästar bor i ett stall.
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Hästar

Vad kallas hästens fötter?

A  De kallas för hovar. 
B  De kallas för tassar.
C  De kallas för klövar.
D  De kallas för labbar.

5

Hur många av hästens gångarter nämns i texten?

A  Två gångarter nämns. 
B  Fem gångarter nämns. 
C  Tre gångarter nämns.
D  Fyra gångarter nämns.
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På vilket sätt har människan förr i tiden haft mest nytta av hästen?

A  Människan har haft hästen till sällskap.
B   Människan har haft hästen till att dra vagnar och tunga 

redskap.
C   Människan har haft hästen till att hoppa över hinderbanor. 
D  Människan har haft hästen till uppvisningar.

Vem brukar sko hästen?

A  En bonde skor hästen.
B  En djurskötare skor hästen.
C  En veterinär skor hästen.
D  En hovslagare skor hästen.
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Hur många ägnar sig åt hästsport i Sverige?

A  350 000 ägnar sig åt hästsport.  
B  250 000 ägnar sig åt hästsport.  
C  50 000 ägnar sig åt hästsport. 
D  500 000 ägnar sig åt hästsport.

Hur hög får en ponny vara som högst?

A  Den får högst vara 140 cm.
B  Den får högst vara 107 cm.
C  Den får högst vara 130 cm.
D  Den får högst vara 148 cm.
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Vad stämmer om polishästar i texten?

A  Polishästar har ett års utbildning. 
B  Alla hästar kan bli polishäst. 
C  Polishästar måste vara modiga.
D  Polishästar måste vara starka.

Vad handlar texten på sidorna 46–49 mest om?

A  Den handlar om hur hästar tävlar mot varandra. 
B  Den handlar om hur hästar används av människor. 
C  Den handlar om hur hästar använts i krig. 
D  Den handlar om hur hästar lever vilda i naturen.
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Ridlektionen7

Vad har Sara förberett på ridbanan?

A  Hon har ritat vita linjer.
B  Hon har satt ut röda konor.
C  Hon har lagt ut morötter till hästarna.
D  Hon har satt ut vita konor.

Hur gör Aron för att få hästen att röra sig framåt? 

A  Han drar i tyglarna, mot magen.
B  Han hoppar upp och ner i sadeln. 
C  Han säger till pappa att sätta fart.
D  Han trycker lätt med benen mot hästens sidor.

Varför vill Aron inte rida fortare?

A  Han tycker att sadeln sitter löst.
B  Han känner sig osäker i sadeln.
C  Han vill inte tävla med sin häst. 
D  Han har glömt att ta på sin ridhjälm.

Hur lång är ridlektionen?

A  Den är mer än en timme.
B  Den är mindre än en timme.
C  Den är mer än två timmar.
D  Den har ingen bestämd tid.

1

2

3

4

Hur tar de hand om hästarna efter ridlektionen?

A  Hästarna sadlas av, badas och ställs in i sina boxar. 
B  Hästarna sadlas av, ryktas och ställs in i sina boxar.
C  Hästarna ryktas, får mat och släpps ut i sin hage.
D  Hästarna får morötter, ryktas och ställs in i sina boxar.

5

Vad tyckte Alba var roligast med dagens ridlektion?

A  Alba tyckte det var roligast att rida i galopp.
B  Alba tyckte det var roligast att rida runt konor.  
C  Alba tyckte det var roligast att rida i trav.
D  Alba tyckte det var roligast att hoppa över hinder.
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Vad handlar texten på sidorna 54–57 mest om?

A  När Alba fick prova på att rida.
B  När Aron trillade av en häst. 
C  När Aron fick prova på att rida.
D  När Alba red över höga hinder.

I vilken ordning hände det?

A  Alba tar täten och rider först.
B  Aron säger att han vill nog börja rida på ridskolan. 
C  Aron lutar åt vänster och håller på att trilla av hästen.
D  Alba skojar med Aron i bilen.
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Däggdjur8

Vad har alla däggdjur gemensamt?

A  De andas med lungor och lägger ägg.
B  De föder levande ungar som lever i havet.
C  De föder levande ungar som andas med lungor.
D  De lägger ägg och diar sina ungar.

Vad menas med att däggdjuren är jämnvarma?

A   Däggdjuren har samma temperatur som luften omkring dem. 
B   Däggdjuren har alltid en temperatur på 30 – 40 grader i 

kroppen.
C   Däggdjuren har en jämn temperatur i kroppen även om det 

är kallt eller varmt i luften.
D   Däggdjuren har en temperatur på dagen och en på natten.

Vad är motsatsen till jämnvarma djur?

A  Det är djur som lever i vatten.
B  Det är djur som lever där det är kallt.
C  Det är djur som är växelvarma.
D  Det är djur som lever i öknen.

Vad lärde sig de första människorna?

A  De lärde sig att läsa och skriva.  
B  De lärde sig göra upp eld och tillverka verktyg.
C  De lärde sig att bygga stora städer.
D  De lärde sig att rida på hästar.
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Vad kallas den moderna människan?

A  Den kallas modern man. 
B  Den kallas däggdjur. 
C  Den kallas Homo sapiens.
D  Den kallas Tellus.
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Vilket däggdjur lärde sig göra upp eld?

A  Det var gorillorna.
B  Det var Homo sapiens.
C  Det var aporna.
D  Inga däggdjur kan göra upp eld.

Vad stämmer om människan?

A  Människan utvecklades för 20 000 år sedan.   
B  Det blir färre människor på jorden för varje år.
C  På jorden finns det nästan 8 miljoner människor.
D   Människans sätt att leva påverkar jordens natur och klimatet.

Vad betyder ordet utrotad?

A  När växter och djur inte är till någon nytta.
B  När växter och djur inte har något namn.
C  När växter och djur håller på att försvinna.
D  När växter och djur är farliga.
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