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Till dig som använder detta facit
Sidnumren hänvisar till övningsboken.

Till några uppgifter står det ”elevens eget svar” i facit. Med det menas att det 
kan finnas flera olika svar. Om du är osäker på om ditt svar är rätt, så fråga din 
lärare.
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Konsten att lära sig nya saker 
s. 4–17

Hjärngympa
1.  Hjärngympa är att träna (”motionera”) sin hjärna.

2.  Om man tränar hjärnan kan man bli bättre på att minnas. 

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

5.  Land Huvudstad 
 NORGE OSLO
 DANMARK KÖPENHAMN
 STORBRITANNIEN LONDON
 ÖSTERRIKE  WIEN
 SPANIEN  MADRID
 PORTUGAL LISSABON
 SCHWEIZ BERN
 FRANKRIKE PARIS
 ITALIEN ROM
 BELGIEN BRYSSEL

6. 

ÖVA

FUNDERA

SNILLE

ARBETE

KOMMA IHÅG

BÖRJAR ALFABETET

NORSKA, SVENSKA, ENGELSKA

i
 S C H A C K
 S T J Ä R N A
 H J Ä R T A
  T R Ä N A
 T Ä N K A
   G E N I
   Y R K E 
   M I N N A S
  S P R Å K
   A B C

HJÄRNGYMPANyckelordet är ___________________________________________
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7. 

Minnesknep
1–4. elevens eget svar 

Här lagras dina minnen
1. a. Historiska minnet
 b. Kunskapsminnet
 c. Historiska minnet
 d. Automatiska minnet
 e. Kunskapsminnet
 f. Automatiska minnet

2.  STICKA, RÄKNA, DRIBBLA, VADA, DANSA, PADDLA, SKEJTA, SKRIVA, CYKLA, 
LÄSA, SIMMA

Tre sätt att läsa en text
1. Jag sökläser om jag snabbt vill hitta något i en text.
 Jag översiktsläser om jag snabbt vill ta reda på vad en text handlar om.
 Jag djupläser en text när jag vill kunna något riktigt ordentligt.

2.  Det är bra att kunna läsa en text på olika sätt beroende vad jag vill ha ut av den.

3. 1, 1, 3, 2, 2 (3), 3, 2

4. a.  4,2 g
 b.  kolhydrater (83,1g)
 c.  mättat fett (0,7g)
 d.  kl.06.03
 e.  kl.05.15
 f.  Torget

5 1 7 2 9 4 6

9 6 7 1 4 8 5 3

2 4 5 3 6 7 9 1

2 8 4 6 3 9 5

6 5 9 2 1 3 4 7

1 4 3 7 5 6 2 8

3 1 5 6 9 4 8 7

4 8 3 1  7 5 6 9

7 9 6 8 5 1 3 4

7  3 8

  1 5  9 2  

5 6 4  8 1 9

 3 1  8  2

 8  6  7  

4  3  7 8

2 3 1  6 4 9

 6 8   2 5  

1 9  2

  3      8
       2
 8
  7      1
     8
    9
         2
   2    
      2

  9 2 6 4 1  5
 3 8   7   6 4
    2  3   7 
 9  7  5  4  6
 2 1  9  4  3 5 
 6  5  2  9  1 
 8   7  5
 4 7   9   1 3
  5  4 3 6 8 7
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5.  a.  Den heter Como special.
 b.  Pasta al Ragu innehåller köttgryta med rotfrukter, basilika,  

 parmesanost och pasta.
 c.  Det finns två stycken kebabpizzor.
 d.  Grekisk sallad innehåller fetaost.
 e.  Företaget heter Pizza Italia.
 f.  Du ska ringa 0182-570 223 38 eller 0771-133 980.
 g.  En vegetarian kan äta en Margherita.
 h.  Du kan tidigast få min mat hemlevererad kl.14.00.
 i.  Du kan tidigast hämta maten kl.11.

6.  elevens eget svar

7.  elevens eget svar

8.  elevens eget svar

Skrivarskola
s. 18–29

Vem ska jag skriva om?
1.  elevens eget svar 

2.  elevens eget svar

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

Miljöbeskrivningar
1.  En miljöbeskrivning är en text där läsaren får veta hur det ser ut,  

luktar och låter på det ställe där berättelsen utspelas.

2.  En miljöbeskrivning …

 … ger läsaren en andningspaus.

 … skapar stämning.

 … höjer spänningen.

  … ger läsaren information.

3.  elevens eget svar

4.  Förslag:
 snö – gnistrande, knarrig, luddig, bomullslik, bländande
 sol – brännhet, stekande, bländande, citron- eller apelsinfärgad
 moln – som en gräddklick/fjäder på himlen, dunigt, svävande, disgrått, ulligt
 hav – blygrått, grönskimrande, bråddjupt, gungande, en vågfabrik, sugande

5.  elevens eget svar
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Att bygga en berättelse
1.  Dramaturgi betyder konsten att bygga upp en historia. 

2.  Inledning
 Förklaring
 Uppbyggnad
 Höjdpunkt
 Avslutning

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

Två supertips
1.  Stryk alla förflyttningar som inte behövs.
 Plantera allt som är viktigt för berättelsen.

2.  elevens eget svar

3. a) Förslag:
 Margit Vejlenberg var 11 år gammal, fast hon skulle  

faktiskt fylla 13 inom en vecka och hon älskade att  
spela flöjt. Hennes flöjtlärare hette Hans och brukade  
köra omkring i en liten röd bil, en Fiat. En dag frågade  
rektorn i skolan där Margit numera gick – hon hade  
gått i en annan mindre skola tidigare– om Margit ville  
vara med på den stora vårkonserten som alltid hölls  
första måndagen i maj om det inte regnade för då blev  
det flyttat till en annan dag i samma vecka.

Det var inget lätt beslut för Margit att ta. Hon grubb-
lade länge på hur hon skulle göra. Visst ville hon vara  
med på konserten, men hon tyckte samtidigt att det var  
lite läskigt. Tänk om hon spelade fel i det där svåra  
partiet lite efter mitten och alla började skratta … 

Till slut hade hon i all fall bestämt sig. Det var kvart 
över nio den 18 februari som hon skrev ett enda ord med  
sin blåaste penna på ett fyrkantig grått papper. Hon vek  
ihop papperet med det enda ordet tills det var bara fyra  
centimeter på alla håll. Sedan gick hon till rektorns  
expedition, fast det inte var rast än, och la det gråa papperet  
i den gröna brevlådan som hängde nedanför det frostade  
glaset på dörren.

 b)  elevens eget svar
 c)  elevens eget svar
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 d) Förslag:
 Margit Vejlenberg var 11 år gammal, fast hon skulle  

faktiskt fylla 13 inom en vecka och hon älskade att  
spela flöjt. Hennes flöjtlärare hette Hans och brukade  
köra omkring i en liten röd bil, en Fiat. En dag frågade  
rektorn i skolan där Margit numera gick – hon hade  
gått i en annan mindre skola tidigare– om Margit ville  
var med på den stora vårkonserten som alltid hölls  
första måndagen i maj om det inte regnade för då blev  
det flyttat till en annan dag i samma vecka.

Det var inget lätt beslut för Margit att ta. Hon grubb-
lade länge på hur hon skulle göra. Visst ville hon vara  
med på konserten, men hon tyckte samtidigt att det var  
lite läskigt. Tänk om hon spelade fel i det där svåra  
partiet lite efter mitten och alla började skratta … 

Till slut hade hon i all fall bestämt sig. Det var kvart 
över nio den 18 februari som hon skrev ett enda ord med  
sin blåaste penna på ett fyrkantig grått papper. Hon vek  
ihop papperet med det enda ordet tills det var bara fyra  
centimeter på alla håll. Sedan gick hon till rektorns  
expedition, fast det inte var rast än, och la det gråa papperet  
i den gröna brevlådan som hängde nedanför det frostade  
glaset på dörren.

 e)  elevens eget svar
 f)  elevens eget svar

Så här bearbetar du din text
1.  Du ändrar, rättar, skriver om och förbättrar texten.

2.  Texten blir bättre och lättare att läsa om den är bearbetad. 
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3.  Förslag:
 En dörr slår igen samtidigt som en bil rivstartar. Det är kol svart kolsvart ute  

och någonstans ifrån kan man höra en hund skäla skälla. 
(Nytt stycke) En röd hårig rödhårig flicka, Meja, springer som om det gällde

livet. hon Hon vet att de har sett henne och (flyttat hit:) de vet att hon har tagit
nyckeln till boden där de har gömt alla saker.

(Nytt stycke) nu Nu gäller det bara att komma hem så fort som möjligt. 
(Nytt stycke) Hon är blöt av svett och hennes kläder är sönder rivna  

 sönderrivna av taggtråden som hon var tvungen att klättra över. 
(Nytt stycke) Nästa dag vid frukosten frågar mamma

varför Meja kom hem så sent i går kväll. Meja mumlar något
om att hon glömde bort tiden, och hoppas att mamma inte
ska fråga mer. Hon har gjort det hon skulle och känner sig
nöjd. Hon har ju inte jort gjort något fel. Det är ju de som har
gjort fel. och de vet att hon vet och de vet att hon har tagit
nyckeln till boden där de har gömt alla saker. 

4.  elevens eget svar

Hur ser texten ut?
1.  hand-svett 

lands-man 
fönster-hake 
hammar-skaft 
bok-mal

2.  jul/grans/ljus 
hål/fots/inlägg 
rygg/rads/biff 
kött/bulle/macka 
fot/bolls/back 
färg/ut/skrift

3. trä-skål, träsk-ål 
skum-plast, skump-last 
maskin-samling, mask-insamling 
stork-ungar, stor-kungar 
glass-kola, glas-skola 
skogs-katt, skog-skatt 
fisk-låda, fis-klåda
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Lyssna lyhört och prata proffsigt
s. 30–37

Vi talar inte som vi skriver
1.  Talspråk är det språk vi använder när vi talar.

2.  Skriftspråk är det språk vi använder när vi skriver.

3.  Skriftspråk ser lika ut överallt i hela landet. Mitt talspråk varierar beroende på 
vem jag är, hur gammal jag är, var jag bor och vem jag talar med.

4.  något, fungera, tidning, pannkaka

5.  rädd, pojken, vecka, högfärdig, skräp

Gör din röst hörd
1.  Har Janna vunnit en tusenlapp? Eller har jag drömt det?

Har Janna vunnit en tusenlapp? Eller är det hennes bror som har vunnit?
Har Janna vunnit en tusenlapp? Eller har hon hittat den på gatan?
Har Janna vunnit en tusenlapp? Eller är det flera stycken?
Har Janna vunnit en tusenlapp? Eller har hon vunnit en hundring?

2.  Åk, inte vänta på mig! Betyder ungefär: Det är lugnt. Jag kommer efter er sedan.
Åk inte, vänta på mig! Betyder ungefär: Hjälp! Lämna mig inte kvar här ensam!

Att berätta och beskriva
1.  Mina fem sinnen är syn, lukt, känsel, smak, hörsel.

2.  Om jag ger en bra och levande beskrivning med hjälp av alla sinnen,  
kan den som lyssnar se en bild framför sig.

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

Redovisa ett arbete muntligt
1.  elevens eget svar

2.  elevens eget svar

3.  elevens eget svar
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Att ge respons
1.  Det är underbart att höra att man är bra på någonting. Då växer man som  

människa. När man får respons får man också reda på vad man kan förbättra.

2.  elevens eget svar  

3.  Exempel på positiv respons: 
Du kunde ha pratat lite högre.  
Du kunde ha övat ännu mer på det du skulle prata om. Då hade du behövt  
mindre stöd av papperet. 
Tänk på att vänta tills alla är tysta innan du börjar prata. Då hänger alla  
med från början. Du kunde ha tittat ännu mer på publiken när du pratade. 
Du kunde ha övat lite till på det du skulle säga.  
Tänk på att prata något långsammare nästa gång.

Diskutera och argumentera
1.  elevens eget svar

2.  elevens eget svar

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

5.  En kompromiss är när t.ex. två personer ger efter lite grann och går  
halva vägen var för att komma fram till en gemensam lösning på  
ett problem.

6.  elevens eget svar

Lust att läsa
s.38-51

Gillar du fakta?
1.  Fakta betyder ”något verkligt”.

2.  Texten till vänster Vem behöver en hjärna? är en faktabok.

3.  Förslag: Faktaböcker handlar om verkliga saker, och man kan lära sig något  
om en speciell sak eller ett speciellt ämne. 
Berättelseböcker kan vara helt påhittade med mycket fantasi.

4.  elevens eget svar
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Hur är en faktatext uppbyggd?
1. s. 39:

Två familjer: tvåtåiga och tretåiga sengångare
Här finns de: Centralamerika från Nicaragua och söderut.    
 Sydamerika från Venezuela till nordöstra Brasilien    
 och norra Peru.
Längd och vikt: tvåtåiga: 58–70 cm (ingen svans), vikt 4–8 kg
 tretåiga 56–60 cm (svans 6–7 cm), vikt 3,5–4,5 kg
Päls: grov, gråbrun till beige
Det här äter de: blad, skott och frukt
Så länge lever de: cirka 12 år (i fångenskap ända upp till 30 år)

Beskrivande, förklarande och instruerande texter     

39

 Kopiering förbjuden

Hur är en faktatext uppbyggd?
En faktatext är indelad i stycken och kan ha faktarutor, rubriker, bilder    
och bildtexter.

1  Skriv orden på rätt plats i bubblorna: 

berättande text      rubrik      stycke      faktaruta      bild      bildtext

Sengångare – djur som lever upp och ner

Sengångare är mycket långsamma djur. Nästan hela livet hänger de    
upp och ner i träden i regnskogen. Där äter de blad och frukt. 
De sover, parar sig och föder ungar medan de hänger i träden. 
Ungefär en gång i veckan tar de sig ner på marken för att kissa och bajsa.

Sengångare har runda huvuden och små öron som knappast syns.                             
De kan vrida huvudet 180 grader. Det gör att de lätt kan leta mat i träden.

De flesta sengångare är aktiva på natten. Men de rör sig mycket långsamt.

Sengångare lever hela sitt liv i träd. Djuren har långa, kraftiga och 
böjda klor. De använder klorna som hakar för att hålla sig kvar i 
trädgrenarna både när de sover och när de rör sig för att skaffa mat.

___________________________________________________________

rubrik

faktaruta

bild

bildtext

berättande 
text
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s. 40: 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter     

40
 Kopiering förbjuden

Sengångare har låg kroppstemperatur. Det hjälper dem att spara    
energi när det regnar och när de inte rör sig. Det gör också att de     
bara kan leva i varma, tropiska regnskogar.

Sengångarens grova päls växer från magen till ryggen. På så     
sätt rinner regnvattnet av, trots att djuret hänger upp och ner.    
Pälsen skimrar i grönt. Den gröna färgen kommer av alger som    
växer i pälsen. Algernas färg fungerar som kamouflage och gör     
att det är svårt att upptäcka sengångaren i de gröna träden.

Sengångare är fredliga djur, men det händer att de går till    
angrepp om de måste försvara sig. Sengångare jagas av jaguarer     
och kan bli byte åt stora rovfåglar.

2  Hur kan rubriker vara till hjälp för den som läser texten?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 

När en sengångarunge föds, faller den ut ur 
honan och blir hängande i navelsträngen. 
Honan hjälper den upp på sin mage för att dia. 
Ungen diar ungefär en månad. Sedan äter den 
blad, precis som honan. Ungen lever mellan   
sex och nio månader på mammans mage.

___________________________________________________________

bildtext

bild

Beskrivande, förklarande och instruerande texter     

40

 Kopiering förbjuden

Sengångare har låg kroppstemperatur. Det hjälper dem att spara    
energi när det regnar och när de inte rör sig. Det gör också att de     
bara kan leva i varma, tropiska regnskogar.

Sengångarens grova päls växer från magen till ryggen. På så     
sätt rinner regnvattnet av, trots att djuret hänger upp och ner.    
Pälsen skimrar i grönt. Den gröna färgen kommer av alger som    
växer i pälsen. Algernas färg fungerar som kamouflage och gör     
att det är svårt att upptäcka sengångaren i de gröna träden.

Sengångare är fredliga djur, men det händer att de går till    
angrepp om de måste försvara sig. Sengångare jagas av jaguarer     
och kan bli byte åt stora rovfåglar.

2  Hur kan rubriker vara till hjälp för den som läser texten?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 

När en sengångarunge föds, faller den ut ur 
honan och blir hängande i navelsträngen. 
Honan hjälper den upp på sin mage för att dia. 
Ungen diar ungefär en månad. Sedan äter den 
blad, precis som honan. Ungen lever mellan   
sex och nio månader på mammans mage.

___________________________________________________________

berättande text 
(stycke)
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2.  Rubrikerna berättar vad de olika avsnitten handlar om.  
De hjälper dig att förstå texten bättre.

3.  elevens eget svar

4.  Stycken delar in texten och gör den lättare att läsa.  
Ett stycke har ofta ny information. 

5.  Bilder och bildtexter ger extra information och gör att texten  
blir lättare att förstå.

6.  a) elefant     b) trubbnoshörning     c) vattenbuffel     d) kaskelot

7.  elevens eget svar

En faktaboksförfattare berättar
1.  Förslag: Det är svårt att förklara något för någon annan,  

om man själv inte förstår.

2.  elevens eget svar

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar

Vad är en dikt?
1.  elevens eget svar

2.  elevens eget svar

3.  a)  Att få hjärtat krossat
 b)  Kärlek vid första ögonkastet
 c)  Att vara hopplöst förälskad
 d)  Kärleken är blind
 e)  Gammal kärlek rostar aldrig
 f)  I krig och kärlek är allt tillåtet
 g)  Kärleken övervinner allt
 h)  Att vara kär och galen

4.  Förslag:
 a)  Man blir oerhört olycklig av att inte bli älskad tillbaka.
 b)  Man blir kär första gången man ser någon.
 c)  Man är så kär att man inte kan tänka på annat.
 d)  Man ser inte (eller vill inte se) några fel hos den man älskar.
 e)  Tidigare förälskelser går inte riktigt över.
 f)  Allt är tillåtet för att få den man är kär i.
 g)  Man klarar många svårigheter om man är riktigt kär.
 h)  Man kan göra saker som man inte skulle ha gjort annars.

5.  Haiku är en japansk diktform. Den har bestämda regler.

6.  elevens eget svar

7.  elevens eget svar
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 8.  elevens eget svar

 9.  elevens eget svar

 10. elevens eget svar

 11.   Anfall är bästa försvar, fånga råttorna som gömt sig både här och var.  
– dammsugare 
Denna bok har inga mord, ingen kärlek, inga ord. – plånbok 
Fast den mycket pengar kostar, står den bara där och rostar. – brödrost 
Med denna fyrbenta varelse kan du springa och ha kul, det är något  
du önskat dig varje jul. – hund

 12.  elevens eget svar

Serier
 1.  Förslag: zzzzzzz, bam, pang, iiiiiiiiii

 2.  elevens eget svar

 3.  Förslag: Figurerna visar känslor tydligt. De har ofta stora ögon.  
Man läser manga från höger till vänster.

 4.  elevens eget svar

 5.  elevens eget svar

 6.  elevens eget svar

 7.  Förslag: En hjälte är någon som många ser upp till. Hon eller han hjälper andra. 
En superhjälte har ofta övernaturliga krafter

 8.  elevens eget svar

 9.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

10.

9.

5.

   S K u R K A R
  H E R o
  S T Y R K A
   S P I N d E l
 B R o T T
   M o d
   o N d S K A
 d E v I l
  B A T M o B I l
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Bland bokstäver och ord
s. 52-69

Ord kan ha olika former
1.  Grundformen är den form som ett ord har i en ordlista.

2.  Följande ord ska bort: skyndade, målad, vackrast, tråkigare, cyklar, varmare

3.  cykla: Elis cyklar/cyklade varje dag till skolan.  
I går cyklade han också till träningen.

 vänta: Allan väntar/väntade på sin kompis.  
Nu har han väntat i tio minuter och börjar tröttna.

 snabb: Det går snabbare för Greta att cykla till träningen än till skolan.  
Men det går förstås snabbare/snabbast om hon blir skjutsad med bil.

 varm: När det blir vår och varmt/varmare tränar Elis utomhus.  
När det är som varmast på sommaren tränar han inte alls.

 jacka: Ruben letar bland alla jackor/jackorna i affären. 
 Äntligen hittar han jackan som han har letat efter så länge!

Ordklasser
1.  En ordklass är en grupp av ord där orden har något gemensamt.

2.  elevens eget svar

Substantiv är ord för saker
1.  tå, kvinna, råtta, ko, hus, mjölk, socka, Danmark, loppa, Olof,  

sill, Paris, bomull, flicka, elefant

2.  tår, kvinnor, råttor, kor, hus, sockor, loppor, sillar, flickor, elefanter

3.  konkreta: basketboll, tangentbord, björk, hund, simbassäng,  
apelsin, pojke, keps

 abstrakta: kärlek, idé, glädje, respekt, sorg, rädsla, oro
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4.

Adjektiv beskriver substantiv
1.  De här orden är inte adjektiv: fiol, potta, kyckling, fåtölj, päron, jacka, kråka

2.  Förslag: Smilla såg en intressant dokumentär om en spännande kvinna  
som var mycket orädd för det mesta. Hon besteg höga berg, dök efter  
gamla vrak och simmade långa sträckor på djupt vatten. Ingen utmaning  
var för stor för henne. Hennes glada och pigga ögon glittrade när hon  
pratade om sina farliga äventyr. Smilla tänkte att så modig skulle hon  
också vilja vara.

3.  Förslag: Smilla såg en tråkig/ointressant dokumentär om en tråkig kvinna  
som var mycket feg/rädd för det mesta. Hon besteg låga berg, dök efter  
nya vrak och simmade korta sträckor i grunt vatten. Ingen utmaning var  
för liten för henne. Hennes sura/arga och trötta ögon glittrade när hon  
pratade om sina ofarliga äventyr. Smilla tänkte att så feg/rädd skulle hon  
också vilja vara.

55

 Kopiering förbjuden

  konkreta                                                   abstrakta

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4  Skriv i tabellen de böjningsformer som saknas. 

singular/ental plural/flertal

   obestämd    bestämd    obestämd    bestämd

   en/ett …    den/det …    flera …    de …

  basketboll   basketbollen   basketbollar   basketbollarna

  lok

  jordgubben

  ögonen

   skor

  orm

  hjälmar

  cykeln

  öar

Språkets struktur

  loket  lok loken

 jordgubbe  jordgubbar jordgubbarna

 öga ögat ögon 

 sko skon  skorna

  ormen ormar ormarna

 hjälm hjälmen  hjälmarna

 cykel  cyklar cyklarna

 ö ön  öarna
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4.  Den soliga dagen förändrades snabbt. Ett förfärligt oväder bröt ut.  
Nu sprakade gula blixtar över himlen och de svarta molnen såg ut  
som vilda odjur. Sven hade just satt sig upp på sin svarta häst för att  
återvända hem till den nybyggda gården. Sven hade just deltagit  
i den stora torneringen för de förnämsta riddarna vid kungens  
stora hov. Han hade också vunnit det högsta priset. Det var med  
den vackra svarta häst som han nu red. Ingen hade sett dess like  
i socknen hemma. Den svarta hästen gnäggade när ett väldigt  
åskmuller spred sig över de öppna fälten.

5.  Dagen förändrades snabbt. Ett oväder bröt ut. Nu sprakade blixtar  
över himlen och molnen såg ut som vilda odjur. Sven hade just satt  
sig upp på sin häst för att återvända hem till gården. Sven hade just  
deltagit i torneringen för riddarna vid kungens hov. Han hade också  
vunnit priset. Det var med den häst som han nu red. Ingen hade sett  
dess like i socknen hemma. Hästen gnäggade när ett åskmuller spred  
sig över fälten. 

6.  Texten blir inte lika ”målande” utan adjektiv. 

7.  Förslag: i en spännande deckare, i en säljannons

8.  hög högre högst 
liten mindre minst 
stor större störst 
glad gladare gladast 
ung yngre yngst 
gammal äldre äldst 
lugn lugnare lugnast

Verben berättar
1.  Golvplankorna knarrar högt, när Vera smyger mot dörren till trädgården.  

Glassen smälter och rinner över handen. Bra om lillebror inte hör. Han  
fullkomligt älskar alla sorters strutglass. Gardinen fladdrar i vinden när  
hon öppnar dörren mot trädgården. Hon lyssnar till hur vågorna kluckar  
nere vid bryggan. Då sticker plötsligt en geting henne i handen. Vera  
skriker och lillebror vaknar förstås. Men inte nog med det. En svart bil  
bromsar och en egendomlig figur, klädd i svart slängkappa kliver ur …

2.  elevens eget svar

3.  går gick ska gå 
får fick ska få 
skyndar skyndade ska skynda 
diskar diskade ska diska 
flyttar flyttade ska flytta 
ruskar ruskade ska ruska 
springer sprang ska springa 
kan kunde ska kunna
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4.  fnissig – fnissa 
skratt – skratta 
gnissel – gnissla 
rosslig – rossla 
buller – bullra 
rostig – rosta 
vatten – vattna 
glitter – glittra 
pratig – prata

5.  substantiv – Människor, djur, städer och länder hör hit.  
De är namn på saker.

 adjektiv – De talar om hur något är eller ser ut.  
De berättar mer om ett substantiv.  
De talar om hur någon eller något ser ut.

 verb – De talar om vad som händer. 

Prepositioner, räkneord och interjektioner
Prepositioner beskriver var
1.  Jag vill gå på bio.  

Vem ska gå till centrum?  
Katten gömde sig under bordet.  
Fartyget låg vid kajen. 
Månen lyste över hustaken.  
Magnus var trött på mig och gick sin väg.  
Min morfar gick till sjöss när han var ung.

2.  med – utan 
under – över 
framför – bakom 
efter – före

3.  att lägga näsan i blöt 
att gå över ån efter vatten 
att inte vara torr bakom öronen 
att ta sig vatten över huvudet 
att sväva på små moln 
att se mellan fingrarna

Räkneord kan skrivas med siffror
1.  grundtal: sjuttio, tre, etthundra, åttionio, femton, 56, 45 

ordningstal: trettonde, 6:e, trettiotredje, 4:e, tjugofjärde, tredje, 5:e

2.  elevens eget svar

3.  elevens eget svar

4.  elevens eget svar
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 11. 14.

9. 10.

12.

13.

j g hj

dj gj lj

 jagande  gärna hjärnor

 jättestora genom hjälptes

 jägarna sig hjärtans

  sorgligt ihjäl

  arga

 djärva gjorde ljög

 djuren

 djungeln

  S     S   G   C
  T  S  S K S G I  S H
 S J u K S K ö T E R S K A
 J Ä S E H Ä N J N A K I N
 u R C P o R T Ä I f Ä N S
  N H P w   l  f R K A
  A         M A R

Interjektioner är utropsord
1. Förslag: Oj! Hej! Aj! Hejdå!

2. Förslag: Mjau, Voff, Muuu, Kuckeliku

3. elevens eget svar

Stavning
1.  skjorta, stjärna, skilja, skjuta, skägg, schack, sjuk, chock, show, giraff

2. 

3.  X, 2, 1, X, 1, 1, 2, X, 1, X, X, 1

4.  De jagande djärva djuren slog sina kloka hjärnor ihop. De ljög inte,  
utan hjälptes hjärtans gärna åt. Det gjorde livet lättare för dem,  
när de skulle ta sig genom djungeln. Det var sorgligt men de var  
tvungna att möta de arga, jättestora jägarna som ville slå ihjäl dem.

5.  17

6. 
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 7.  – Jag har redan gjort läxan! ropade Stella argt. Säsongen för att jaga hjort  
hade just börjat. 
Kan datorer verkligen lösa problem precis som en mänsklig hjärna?   
Jag kommer gärna till träningen på lördag. 
När jag skulle baka upptäckte jag att jag glömt köpa jäst. När maten  
var klar ringde det på dörren. Det var vår middagsgäst. 
I år längtar jag verkligen efter jul. Då kommer Linda hem från USA.  
Jag hörde mamma muttra i garaget. Hon höll på att byta hjul på cykeln.

 8.  citron, cirka, cykel, psalm, cello, jazz, musik, central, zenit, racerbil,  
centrum, cirkus, medicin, centrifug

 9.  c, z, zz, ps, s

I massmediernas värld
s. 70–79

Mediebruset
 1.  Media är alla de sätt som en avsändare kan använda för att nå dig  

med ett budskap. 
 2.  elevens eget svar
 3.  elevens eget svar
 4.  Övertyga Underhålla 

Förklara Underhålla (och lite Förklara) 
Övertyga

Det finns text överallt
 1.  Övertyga

 2.  Att läsaren ska tycka att det är en cool hjälm och vilja köpa den.

 3.  barn och ungdomar

 4.  Annonsören försöker övertyga genom att använda ord som ”cool”, ”snygg”  
och ”kanonpris”. 

 5.  Man får betala extra för en massa grejor som inte ingår.

 6.  elevens eget svar

 7.  Det står inget om ifall hjälmen skyddar bra.

 8.  Förklara

 9.  Det är viktigt att ha en bra hjälm som skyddar huvudet.

 10.  elevens eget svar

 11.  Barn upp till 7 år bör ha småbarnshjälm. Cykelhjälmen ska vara CE-märkt.  
Efter fem år bör man byta hjälm.

 12.  elevens eget svar

 13.  elevens eget svar
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Vad hände egentligen?
 1.  Texten är förklarande.

 2.  elevens eget svar

 3.  elevens eget svar

 4.  Förslag:
  Den överraskande glassen!
  Glassen som inte liknar någon annan!
  Äntligen! En glass med attityd!
  Glassen för dig som vill ha något nytt!
  Den här glassen är unik!

Språkhistoria
s. 80–83

Språken i Norden
1.  svenska, danska, norska, isländska, färöiska

2.  danska, norska, finlandssvenska

Lika men ändå olika
1.  danska och norska: usedvanlig, sukke, lærare, skolen, forstå,  

hente, igjen, kinderne, særlig 
svenska: ovanligt, sucka, lärare, skolan, förstå, hämta, igen,  
kinderna, särskilt

2.  a)  elevens eget svar

 b)  

 c)  elevens eget svar

   danska                                     svenska                                              norska

blød 

fløde 

mangle 

springe 

spille 

løve 

ganske 

hjem

 mjuk, tokig, dum bløt
 grädde fløte
 fattas, sakna(s) mangle
 hoppa springe, hoppe
 spela spille
 lejon løve
 alldeles, ganska ganske
 hem hjem
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En bok på tre språk
1.  Sluta! Hold opp! Hold op! 

skrattade, grinede, lo 
ovanligt, usedvanlig, usædvanlig 
suckade, sukkede, sukket 
sprang, løb, löp

2.  a)  Moni Nilsson (Moni Nilsson-Brännström)
 b)  snart översatt till tjugo språk
 c)  en yogurtsås med gurka och vitlök
 d)  Grekland
 e)  Samuel Haus
 f)  Guldsolen
 g)  Rumänien
 h)  elevens eget svar

Sveriges minoritetsspråk
1.  meänkieli, samiska, jiddisch, romani chib, finska

2.  Språket innehåller många tyska ord och talas av många judar i världen.  
Språket talas av 4 000 svenskar. – jiddish

 Språket talas i ett område som heter Sápmi (i de norra delarna av Norge,  
Sverige, Finland och nordvästra Ryssland). Det talas av ungefär 7 000 svenskar. 
– samiska

 Ett språk i Norden som tillhör en annan språkfamilj än svenskan och som  
talas av ungefär 300 000 personer i Sverige. – finska

 Språket liknar finskan. Det innehåller en del svenska ord och talas av många 
människor i Norrbotten. – meänkieli

 Språket hör till den indoariska språkfamiljen. Namnet betyder ”romskt språk” 
och det talas av cirka 40 000 svenskar. – romani


