
Gåtan av Lindsey Collen 

1. instängd när man inte kommer ut Claudine förstod att getingen 

var arg och kände sig instängd i 

den lilla glasburken. 

2. slamra bullra med starkt och 

störande ljud 

Ahmad brukar inte slamra med 

sin nyckelknippa. 

3. nyckelknippa 

(en) 

samling av något som 

sitter ihop i ena änden 

4. uppsats (en) en övning i att skriva 

om ett speciellt ämne i 

skolan 

Elias uppsats handlar om hans 

första dag i den svenska skolan. 

5. titel (en) 1. namn på en bok eller 

film (finns flera 

betydelser) 

Ifrah kom ihåg bokens titel. 

6. reducera minska eller göra något 

mindre 

Isman köpte sina vinterskor till 

reducerat pris. 

7. upprörd arg Varför blev läraren så upprörd? 

8. hugga slå hårt på något med 

en  yxa 

Ismail, brukar du vara i skogen 

och hugga träd? 

9. trottoar (en) del av vägen för de som 

går eller joggar 

Jama joggar på trottoaren. 

10. genväg (en) kortare väg än den 

vanliga 

Ismail tog en gen väg till 

skolan. 

11. strö sprida ut något Nancy brukar inte strö salt i 

såren. 

12. inbjuden när man är välkommen Nathalies  pappa är inbjuden 

till föräldramötet.  

13. tumla falla eller rulla runt Barnen tumlade runt på 

gräsmattan. 

14. skräna skrika på ett störande 

sätt 

IVIK-eleverna brukar inte 

skräna på ett störande sätt. 

15. frieri (ett) när man ber att få gifta 

sig med någon 

Om någon frågar dig:  

- Vill du gifta dig med mig? 

så är det ett frieri. 

16. fastnaglad sitta fast så att man inte 

kan komma loss 

Nazia satt fastnaglad vid sin 

Tv, hon tyckte att filmen var så 

bra. 

17. dröja stanna kvar eller vänta - Var god dröj! 

Så säger ofta en telefonist då du 

har ringt till en växel. 

 

 



 

18. bälte (ett) ett band av läder eller 

annat som man har runt 

midjan för att hålla 

uppe ett par byxor 

Massoud har köpt ett nytt läder 

bälte. 

19. kloster (ett) en byggnad där munkar 

eller nunnor lever 

Är det någon här som har 

besökt ett kloster. 

20. avlägsna sig försvinna, gå iväg Tjuven avlägsnade sig snabbt 

från brottsplatsen. 

 

21. avlägsna ta bort Elias, kan avlägsna klottret från 

bänkarna! 

22. uppenbar tydlig och som man 

direkt kan se 

Det finns en uppenbar risk  för 

skogsbrand. 

23. faktum (ett) något som stämmer 

med verkligheten 

Det är ett faktum att ni alla bor i 

Sverige just nu. 

24. skramla låta med ett hårt ljud Fathiya skramlade med 

några mynt i fickan. 

25. förvisa (en) när man tvingar 

någon att lämna en 

plats och flytta till 

en annan 

Att bli förvisad från sitt 

land är ett grymt öde. 

26. virrvarr något som är helt 

utan ordning 

Sladdarna till Zing-Thas 

dator var ett enda virrvarr. 

27. snara (en) ett rep med en ögla Brukar svenskar jaga djur 

med en snara? 

28. universum (ett) rymden och alla 

planeterna 

tillsammans 

Ahmad och Claudine 

funderar på hur stort 

universum är. 

 


