
Ordlista till boken Såld av Sally Grindley 
ord förklaring mening 

sidan 7-8   

brant (en) mark som lutar mycket Huset låg på en brant. 

dunkel (adj.) mörk eller otydlig Det var svårt att se vem det var i dunklet. 

effektiv (adj.) 1.hinner arbeta mycket utan att det tar lång tid 
2.som hjälper och ger ett bra resultat 

Eleven jobbade väldigt effektivt. 

fruktan (en) vara rädd för något hela tiden Amir kände en stor fruktan för hunden. 
förbränd (adj.) bränna upp något Stugan var helt förbränd. 

gnälla (att) klaga över något hela tiden Maria gnällde över att matten var så svår. 
grep (att gripa) ta, fånga Polisen grep inbrottstjuven. 

grumlig (adj.) vätska som man inte kan se igenom Man såg inte fisken i det grumliga vattnet. 

handled (en) led som sitter mellan handen och armen Lisa har ett silverarmband runt handleden. 

jordlott (en) en liten bit jord att odla på Bonden odlade majs på sin jordlott. 

lyfta (att) använda händerna för att föra någonting uppåt Orkar du lyfta en elefant? 

marknad (en) en plats där man köper och säljer något Vi köpte apelsiner och lök på marknaden. 
protestera (att) att man säger eller visar att man tycker att något 

är fel eller orättvist 
Eleverna protesterade mot alla prov de hade. 

skimra (att) att lysa svagt och vackert Havet skimrade i blått. 

skrämd (adj.) rädd Den lilla pojken blev skrämd av spöken. 

släpa (att) dra Sofia släpade fötterna efter sig. 

slät (adj.) jämn yta Hennes hy var slät som en persika. 

smärta (en) något som gör ont Pär kände en hemsk smärta i sin vänstra fot. 

stadig (adj.) 1.kraftig 2. som inte flyttas eller ändras 2. Bordet var väldigt stadigt. 

start (en) början Vi startar lektion klockan 8.15. 

ström (en) 1.vatten som rinner snabbt 2.el 1. Simma inte mot strömmen! 

såld (att sälja) ge något till någon och få pengar för det Är din bil såld? 

terrass (en) 1.mark som ligger som i en trappa 2.stor balkong 2. Vi åt middag på terrassen. 

undra (att) vilja veta något Jag undrar vem du är? 
utbrast (att 
utbrista) 

plötsligt ropa eller säga något Sadie utbrast: ”Vilken härlig dag!” 
Sadie utbrast:  
-Vilken härlig dag!                              

virvel (en) snabb rörelse som snurrar runt i spiral t.ex. i vatten De torra löven snurrade runt i virvlar. 

ynklig (adj.) liten och svag Vilken liten ynklig hundvalp! 
ögonblick (ett) kort stund Vi börjar om ett ögonblick. 
sidan 9-14   
anföll(att anfalla) börja slåss mot någon Tyskland anföll Polen 1939. 

anka (en) fågel som man äter  Tycker du om anka? 

axel (en) där armen sitter fast  Axeln gick ur led. 

balja (en) stort kärl av plast eller metall som man diskar eller 
tvättar i 

Små barn kan bada i en balja. 

brista (att) gå sönder Fiolsträngen brast under konserten. 

böna (en) en grönsak Bönor är nyttigt. 

drake (en) 1.leksak som flyger i luften 2.fantasidjur som 
sprutar eld 

I Afghanistan är det vanligt att flyga med drakar. 

dussin (ett) tolv stycken Det låg ett dussin ägg i hönshuset. 

envis (adj.) man ger sig inte Åsnan är ett envist djur. 
erkände(att 
erkänna) 

säga att man är skyldig Sune erkände att han hade gjort fel. 

favorit (en) som man tycker bäst om Vilken är din favoritfärg? 

ficka (en) en påse av tyg som finns i kläder och som man 
stoppar saker i 

Har du fickor i dina byxor? 

flytt (att fly) lämna något snabbt Familjen flydde över gränsen. 
frös (att frysa) huttra när det är för kallt Frös du igår när du åkte skridskor? 

fånig (adj.) dum, som man skrattar åt Nu tycker jag du är fånig! 

förmå (att) kunna Jag förmår inte mer nu. 
galoppera (att) springa som en häst Hästen galopperade in i skogen. 
gapskratta (att) skratta mycket högt Barnen gapskrattade åt clownen. 



gest (en) rörelse med armarna, händerna eller huvudet Polisen visade med en gest vart de skulle gå. 

gigantisk (en) väldigt stor Flodhästen är ett gigantiskt djur. 

glittra (att) lysa med ett ljus som ändar sig snabbt Havet glittrar i solen. 
godmodig (adj.) snäll En sådan godmodig mormor skulle jag vilja ha. 

hacka (en) verktyg för att göra hål i marken kan jag få låna en hacka? 

halm (en) torrt gräs Hästarna behöver ny halm. 
hopfällbar (adj.) som går att fälla ihop Den hopfällbara stolen blev platt när vi fällde ihop den. 

huller om buller 
(adv.) 

kaos, oordning Böckerna låg huller om buller. 

höna (en) en fågel En höna värper ägg. 

i sträck (ett) hela tiden, i följd Omar pratade i ett sträck. 

karp (en) en fisk Det fanns många karpar i sjön 

kika (att) titta Sara kikade in genom nyckelhålet. 

kila iväg (att) springa iväg Kan du kila iväg och hämta ett glas vatten? 

knyte (ett) litet paket av tyg Hon bar på ett litet knyte med bröd i. 

kock (en) en som lagar mat Det var en fantastiskt duktig kock på restaurangen. 

kors och tvärs 
(adv.) 

hit och dit Vi sprang kors och tvärs. 

kryddor (en 
krydda) 

som man smaksätter mat med Mamma kryddade riset med nejlikor. 

kullersten (en) liten rund gatsten Förr i tiden hade man kullerstenar på gatorna. 
kurragömma (en) lek där man ska leta efter varandra Barnen lekte kurragömma på skolgården. 

kväva (att) kan inte andas för man får för lite luft Luften i rummet var kvävande. 

läcka (att) 1.släppa in vatten 2.berätta något som är hemligt Det var en läcka i poolen. 

lödder (ett) bubblor från schampo eller tvål Det var fullt med lödder i badkaret. 

mark (en) en bit jordyta Vem äger marken? 

matrest (en)  det som blivit kvar när man ätit färdigt Vad gjorde du med matresterna? 

missnöje (ett) något som inte är bra Missnöjet med läraren växte. 

muttra (att) tala lågt och otydligt för att man är sur Vad muttrar du om? 

nudda (att) röra lite lätt Deras händer nuddade vid varandra. 

näsduk (en) tyg eller papper som man snyter sig i Kan jag få låna din näsduk? 

odla (att) låta något växa i jorden Bonden odlade potatis och broccoli. 

plaska (att) skvätta vatten Barnen plaskade i bassängen. 

ranglig (adj.) ostadig Stolen var ranglig. 

redskap (ett) ett verktyg Vilket redskap tog du för att vända jorden? 

risfält (ett) mark där man odlar ris Ett risfält är blött. 

schack (ett) ett spel Kan du spela schack? 
skrek (att skrika) att ropa med hög röst Anders skrek högt av smärta. 

skumpa (att) hoppa Vi skumpade fram på den gropiga vägen. 

skölja (att) tvätta eller blöta i vatten Vi sköljde tvätten i ån. 

skörda (att) ta hand om det man odlat Bonden skördade oliverna. 

slipa (att) göra vassare Kan du vara snäll och slipa mina knivar tills imorgon? 

sluttning (en) en lutning i marken Bollen rullade ner för sluttningen. 

smacka (att) tugga högt Smacka inte när du äter! 

soppa (en) flytande maträtt Vilken soppa tycker du bäst om? 

spruta (att) rinna mycket snabbt med kraft Vattnet sprutade ur kranen. 

stoja (att) föra oväsen, låta mycket Sluta stoja, vi har lektion! 

stoppa in (att) sätta in Stoppa in hörlurarna i öronen. 

svag(adj.) inte stark Jag är så svag i armarna. 

svänga (att) börja åka eller gå åt ett annat håll Sväng åt höger vid nästa korsning. 

tempel (ett) heligt, religiöst hus Det finns många tempel i Burma. 

tillbringa (att) vara Var ska du tillbringa sommarlovet? 

uppgiven (adj) när man har gett upp Varför är du så uppgiven? 

uttryck(ett) ett sätt att säga något Zarina uttryckte sig så bra på svensklektionen. 

villig(adj.) när man vill Är du villig att jobba helger? 

yta(en) område Ytan på bordet var helt slät. 



sid. 15,16,17   

by (en) 1.en liten grupp med hus på landet 2.en kraftig 
vind som kommer snabbt 

1.Elina kommer från en liten by i Dalarna. 

dal (en) ett lågt område mellan två berg I dalen rinner en älv. 

fuktig (adj.) lite blöt Tröjan var alldeles fuktig. 

kaka (en) ett sött bröd som man äter till kaffe Kan jag få en kaka till? 

klättra (att) flytta sig uppåt med hjälp av händerna eller 
fötterna 

Vi klättrade uppför berget. 

knuffa (att) plötsligt röra vid någon så den måste flytta sig Knuffa mig inte i ryggen! 

landskap (ett) 1.en del av Sverige 2.ett område med en viss typ 
av natur 

1.Sverige har 24 landskap. 

mungipa (en) ena hörnet av munnen Hon hade tandkräm i mungipan. 

samtal (ett) när man talar eller diskuterar med varandra Vi samtalade om hur det var igår i skolan. 
småningom (adv.) när det har gått en tid Så småningom började hon trivas i det nya landet. 

strunta i (att) inte göra något Han struntade i att gå till skolan. 

sömnig (adj.) man är trött och vill sova Jag är så sömnig! 

tillgiven (adj.) som bryr sig om någon och visar det Khaled är en tillgiven vän. 

trösta (att) göra någon mindre ledsen Pappan tröstade sin son. 
utsvulten (adj.) mycket hungrig Vargarna var helt utsvultna. 

vinka (att) röra sin hand i luften för att t.ex. hälsa Lisa vinkade när hon klev på tåget. 

vändning (en) 1.när något vänder 2.en plötslig förändring 2.Det var en oväntad vändning. 
sidan 18-21   

avsiktlig (adj.) som man gör för att man verkligen vill det och inte 
av misstag 

Jag gjorde det verkligen inte med avsikt. 

begrep(att 
begripa) 

förstå Anna begrep ingenting av det läraren sade. 

beredd (adj.) vara klar, ha tid att göra något Jag är beredd att starta nu. 
bestämma (att) 1.säga hur något måste bli 2.säga till vad någon 

måste göra 
2. Försök inte bestämma över mig! 

blinka (att) 1.stänga och öppna ögonen snabbt 2.ljus som 
kommer och försvinner snabbt 

1. Hon blinkade bort tårarna. 

böjd (att böja) göra så att något inte är rakt längre Han böjde sig ner och tog upp skräpet. 

börda (en) 1.ett tungt arbete eller ansvar2.något tungt som 
man bär 

Resväskan var verkligen en börda. 

fabrik (en) en byggnad där man tillverkar saker Man tillverkade skidor på fabriken i Falun. 

fostra (att) att lära barn vad som är rätt och fel och hur man 
ska uppföra sig 

Han fostrades till en ordentlig pojke. 

fånga (att) 1.ta fast något och hålla det kvar2.dra till sig något 
3.beskriva något på ett bra sätt 

3. Filmaren hade fångat stämningen på ett bra 
sätt. 

försörja (att) se till att någon får det den behöver för att leva Mamman fick försörja hela familjen. 

förvänta (att) tycka att man borde få något eller att något borde 
hända 

Jag förväntar mig att du gör ditt bästa! 

göra något med 
flit 

gör något av mening Gjorde du det med flit? 

ignorera (att) inte låtsas se eller höra Peter ignorerade sina klasskamrater. 

ilska (en) vara mycket arg Omar var alldeles röd i ansiktet av ilska. 

kejsare (en) en typ av kung Kejsaren hette Ivan. 

mena (att) 1.betyda något 2.tycka något 2. Jag menar att det är orättvist! 
oförmögen (adj.) som inte kan Jag var helt oförmögen att springa längre. 
olyckshändelse 
(en) 

när något går sönder eller någon skadas utan 
att det är någons fel 

Moa tappade koppen i golvet av olyckshändelse. 

passande (adj.) bra eller rätt i en viss situation Det är inte passande att rapa vid bordet. 
regelbundet 
(adj.) 

som händer flera gånger eller som man gör på 
samma sätt varje gång 

Vi har ord i läxa regelbundet. 

respektera (att) 1.uppskatta eller beundra någon 2.acceptera 
något/någon 3.följa t.ex. en regel 

2. Du måste respektera att jag inte vill. 

rikedom (en) 1.mycket pengar eller egendom 2.en stor mängd 
av något 

Mannen har en stor rikedom. 

rusig (adj.) 1.som är berusad 2.som känner något mycket 
starkt 

2. Maria var rusig av lycka. 

seger (en) när man vinner över någon/något Det vare en seger att vinna simtävlingen. 



självisk (adj.) när man bara tänker på sig själv Jag tycker att Ann är en mycket självisk person. 

skrocka (att) skratta tyst för sig själv Hon skrockade tyst. 

slicka (att) 1.dra tungan över något 2.snabbt röra vid något Hunden slickade på glassen. 

sparka (att) 1.stöta något hårt med foten 2.röra 
benen i luften 

2. Babyn låg på filten och sparkade. 

stillsam (adj.) lugn Det var en mycket stillsam fest. 

sällan (adv.) inte så ofta Det är sällan åskväder nu för tiden. 

särskilt (adv.) allra mest, speciellt Hela familjen älskar havet, särskilt mamma. 
tillräcklig (adj.) som det finns så mycket av att det inte behövs mer Har du tillräckligt med vatten med dig? 
tjäna pengar (att) 1.få pengar för att man arbetar 2.spara eller få ha 

kvar pengar 
Hur mycket pengar tjänar du på jobbet? 

uppförande (ett) 1.ett sätt att vara mot andra människor 2.när man 
spelar teater eller musik för publik 3.när man 
bygger något 

Kyrkan uppfördes 1832. 

vara redo (att) vara klar, beredd Är ni redo att börja nu? 

välgång (en) när det går bra för någon i livet Jag önskar dig lycka och välgång. 
vända sig om 
(att) 

vrida sig åt andra hållet Hon vände sig om och såg efter honom. 

äldre(gammal) 
(adj.) 

mer gammal Petter är äldre än Olof. 

sid. 22-27   

askgrå (adj.) grå som när en eld brunnit ner Pojken var askgrå i ansiktet. 

belåten (adj.) nöjd och glad Jag är mycket belåten med era resultat på provet. 
betydelsefull 
(adj.) 

som betyder mycket Hon var en mycket betydelsefull person för eleverna. 

citera (att) säga efter någon Kan du citera något ur Hamlet?  

darra (att) skaka  Pappan skakade rädsla. 

detalj (en) liten del av något En klocka består av många små detaljer. 

fnittra (att) skratta lite Nu får ni sluta fnittra! 
fördunkla (att) göra mörkare Dagen fördunklades av den hemska händelsen igår. 

gratulera (att) säga eller skriva att man önskar någon lycka  Vi gratulerade henne på födelsedagen. 

heja på (att) vilja att det ska gå bra för någon/något Vilket lag hejar du på? 

hejda (att) stoppa någon/något Nu får ni hejda er ett tag! 
höja på 
ögonbrynen (att) 

lyfta på ögonbrynen,bli förvånad Hon höjde på ögonbrynen när han kom in genom dörren. 

jollra (att) småprata utan ord Bebisen jollrade mycket. 

kalufs (en) ett hår som är stort eller okammat  

kind (en) den mjuka delen på båda sidor om näsan och 
munnen 

Tårarna rullade nerför kinderna på honom. 

knubbig (adj.) lite tjock Det var en knubbig liten gris! 

koka (att) 1.vara så varmt att det bubblar 2.laga mat i hett 
vatten 

2. Kan du koka potatis åt mig? 

krävde något (att 
kräva) 

1.säga att man måste få något 2.be att få tillbaka 
något som man lånat ut 

1. Jag kräver en ursäkt av dig. 

leksak (en) en sak som barn leker med Lenas bästa leksak var en nalle. 

log (att le) att dra på munnen Hon log för hon var så glad. 

medeltid (en) 1.tiden mellan 400-1500 i Europa 2.något som är 
gammalt och omodernt 

2. De har en inställning till kvinnor som är helt medeltida. 

mätta (att) göra någon mätt Pasta mättar. 

närhet (en) när något är nära Hon känner närhet till sin man och sina barn. 

orolig (adj.) 1.rädd och osäker på vad som ska hända 2.som gör 
att man blir rädd eller osäker 3.som bråkar mycket 

Det var en väldigt orolig grupp med elever. 

pröva (att) testa något Jag ska pröva att simma. 

robust (adj.) kraftig och stadig Det var verkligen en robust ek jag såg. 

ropa (att) skrika högt Ropa efter henne! 

siden (en) tyg som man får av silke Jag fick en blus av siden i present. 

själ (en) 1.det som finns i varje människa och som tänker, 
känner och vill 2.den del av människan som 
fortsätter leva då kroppen dör 3.en typ av 
människa 

3. Hon var en konstnärssjäl. 



skrik (ett) högt rop Vi hörde ett skrik från skogen. 

skugga (en) 1.enplats dit solen inte når 2.något som känns som 
ett hot 3.en person som man inte ser så tydligt 

1. Det var så skönt att sitta i skuggan och läsa. 

skydda (att) stoppa något som man inte vill ha eller är farligt Lejonhonan skyddar sina ungar mot andra djur. 

slöseri (ett) använda för mycket av något Det är slöseri att betala så mycket för lunchen. 

streck (ett) en rak linje som man ritar eller skriver Dra ett streck över det du redan kan. 

svala (en) en liten fågel Svalan satt på hustaket. 
svartsjuk (adj.) som tror att man inte är lika älskad eller omtyckt 

som någon annan 
Pojken var svartsjuk på sin lillebror. 

svett (en) vätska som kommer ur huden när man är varm Jag blev så svettig på idrottslektionen. 

i synnerhet  särskilt Hon tycker mycket om frukt, i synnerhet äpplen. 

sög(att suga) dra in något i munnen Gubben sög på en sockerbit. 

tiger (en) ett rovdjur som finns i Asien Tigern är ett vackert djur, tycker jag. 

tonfall (ett) läge på rösten Hon hade ett väldigt högt tonfall. 

tygstycke (ett) en tygbit Jag lagade byxorna med ett litet tygstycke. 

vagga (att) en gunga för bebisar Bebisen somnade så sött i sin vagga. 

vaggvisa (en) sång man sjunger för att bebisen ska somna Mamman sjöng en vaggvisa för sin son. 

varna (att) tala om att något är farligt Varning för hunden! 

viska (att) prata tyst Kan du viska det rätta svaret till mig? 

värna (att) skydda och ta ansvar för något Vi måste värna om miljön. 

öra (ett) 

 

Jag har så ont i örat. 

sid.28,29,30   
antog (att anta) att förmoda eller tro någonting Hon antog att de inte skulle plugga tillsammans. 
avkomma (en) de ungar som ett djur får Avkomman såg så fin ut. 

balkong (en) 1.ett golv med räcke som sitter på utsidan av ett 
hus 2. rad av bänkar där publiken sitter på teater 
eller bio 

1. I vår lägenhet finns två balkonger. 

besluta (att) bestämma Nu måste ni besluta er för var ni ska! 

block (ett) 1.häfte av papper som man skriver på 2.stort 
stycke av något hårt t.ex. av is 

1. Kan du låna mig ditt block en stund? 

broms (en) 1.något som man använder för att stanna en cykel 
eller annat fordon 2.en insekt som kan bitas 

Cykelns bromsar var dåliga. 

chaufför (en) person som kör en bil eller buss Chauffören fick vänta länge. 

chockad (adj.) som har fått en chock Kvinnan blev alldeles chockad av det hon såg. 

dammig (adj.) som är lite smutsig av damm Det är så dammigt under sängen. 

enfald (en) stor dumhet Jag trodde i min enfald att han skulle hjälpa till. 

fullfölja (att) göra klart Nu måste ni se till att fullfölja era uppgifter! 

färd (en) en resa Färden gick mot norr. 

förfallen (adj.) som har blivit förstörd för att det inte 
har skötts 

Slottet var helt förfallet. 

hagla (att) små korn av is som kommer ner från himlen Det haglade igår kväll. 

hotfull (adj.) som verkar farlig eller hotar Mannen ser så hotfull ut. 
jämsides (adv.) bredvid varandra Löparna låg jämsides strax före mål. 

räcke (ett) 1.ett staket på t.ex. en bro 2.en stång i en trappa 
som man håller sig i 

Räcket i trappan var gjort av rep. 

skjul (ett) Ett litet hus för t.ex. redskap Jag har spadarna i skjulet. 

slunga (att) kasta något med stor kraft Mannen slungade sten. 

svordom (en) Ett ord sim man använder när man svär t.ex. 
”jävlar” 

Försök att inte använda svordomar! 

säte (ett) 1.en plats där man sitter 2.en plats där t.ex. ett 
företag ligger 

2.Astra har sitt säte i Södertälje. 

tvärvända (att) vända sig om helt och snabbt Hon tvärvände och sprang tillbaka. 

tätt (adv.) 1.mycket nära 2.mycket ofta Husen låg mycket tätt. 

vindla (att) först till höger sedan till vänster sedan till höger 
igen, o.s.v. 

Vägen vindlar nedför berget. 

ägna (att) ge eller använda något Han ägnar all sin tid åt fotboll. 

ödslig (adj.) som gör att man känner sig ensam eller övergiven. Det var väldigt ödsligt i aulan. 



sid.31-35   
anletsdrag (ett) hur någons ansikte ser ut Han hade så vackra anletsdrag. 
desperat (adj.) så pressad att man inte kan tänka klart Jag känner mig helt desperat. 

elak (adj.) mycket dum Det var en mycket elak flicka. 
fruktansvärt 
(adv.) 

1.som gör att man blir mycket rädd 
2.mycket ful 3. tråkig eller jobbig 

Vi var på en fruktansvärt tråkig bio igår. 

förmå(att) 1.få någon att göra något 2.kunna Nu förmår jag inte mer! 

förnuft (ett) förmåga att tänka klart och förstå t.ex. vad som är 
bäst 

Nu får du ta ditt förnuft till fånga! 

försumma (att) 1.inte bry sig om 2. glömma bort 1. Pappan försummade sina barn. 

hylla (en) en skiva som man har böcker eller andra saker på Kan du ta ner boken från hyllan? 

häpen (adj.) mycket förvånad Jag blev så häpen att jag tappade hakan. 
klängde(att 
klänga) 

hänga kvar med händerna så att man 
inte faller 

Apan klängde i trädet. 

konstig (adj.) inte normal eller ovanlig Det var en konstig insekt. 

kärra (en) enkel vagn med två hjul Åsnan drog en kärra. 
medkänsla (en) man kan förstå hur andra känner Sjuksköteskan hade medkänsla med de gamla och sjuka. 

midja (en) 

 

Hanna är smal om midjan. 

orörd (adj.) som inte har använts Marken är orörd. 

påkörd (adj.) som någon har åkt på och kanske skadat Flickan blev påkörd av bilen. 
sannerligen (adv.) det är verkligen sant Människan är sannerligen en komplicerad varelse. 

skar ( att skära) 1.använda en kniv för att ta bort eller dela något 
2.låta eller kännas starkt och obehagligt 

Barnens skrik skar i öronen. 

sorg (en) som man känner när man är mycket ledsen Kvinnan var full av sorg. 
spred (att sprida) låta många få eller få veta något Brasan spred värme i hela huset. 
strök (att stryka) 1.dra handen längs med något 2.göra något slätt 

3.breda ut t.ex. smör 4.dra ett streck över något 
som ska bort 

4. Stryk ett streck över kapitel tre. 

stöd (ett) 1.något som man håller i för att inte ramla 2.hjälpa  Vad behöver du för stöd av din lärare? 

tårar (en) salta droppar som rinner från ögonen Tårarna rann nedför kinden. 

vanära (att) göra något som får andra att skämmas mycket Han drog vanära över släkten. 

öm (adj) 1.som gör ont när man rör den 2.varm och 
full av kärlek 

Hon viskade ömma ord i hans öra. 

sid.36-38   

avfärda (att) säga nej Han avfärdade beslutet. 

bro (en) byggnad över en flod där man kan gå elleråka 
bil över 

Det finns en bro mellan de två städerna. 

chans (en) en möjlighet att något bra händer Jag tror det finns en chans att jag får b på provet. 

dämpa (att) göra så att något blir svagare Dämpa musiken är du snäll! 

förfärad (adj.) mycket rädd Jag blev förfärad över resultatet på matteprovet. 

grop (ett) hål eller fördjupning i t.ex. marken Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv 
däri. 

illavarslande 
(adj.) 

som tyder på att det ska sluta illa De mörka molnen är illavarslande. (=Det kan bli 
regn.) 

klippa (en) en utskjutning från ett berg En örn satt på klippan. 

lida (att) ha ont eller må mycket dåligt Hon lider för hon har så ont hela tiden. 
nödvändigt (adj.) som man måste ha eller göra Det är nödvändigt att dricka . 

skuld (en) det man är skyldig någon Jag har en obetald skuld till dig. 

skyndsamt snabbt Tjuven försvann skyndsamt. 

smal (adj.) tunn, inte tjock Tjock är motsatsen till smal. 
snäste (att snäsa) svara på ett otrevligt sätt Hon snäste av sin kompis på ett otrevligt sätt: 

stig (en) en liten slinga i skogen där man kan gå Stigen ringlade sig in i skogen. 
önskvärd (adj.) som man önskar eller vill ha Det vore önskvärt med mindre läxor. 
sid.39,40,41,42   

belöning (en) pris eller pengar man ger till någon som 
gjort något bra 

Han fick 1000 kr. i belöning. 



bevisa (att)  visa att något är sant Jag ska bevisa att jag är oskyldig. 

färsk (adj.) ny Vill du ha färskt bröd? 
förmögen (adj) en som har mycket pengar Hon kom från en förmögen familj. 
försumma (att) inte sköta eller bry sig om någon tillräckligt Pappan försummade sina barn. 

gam (en) en fågel som äter döda djur Gamarna satt i trädet och väntade på att få kasta sig över 
liket. 

gryning (en) när solen går upp, när natten blir dag Jag gick upp i gryningen. 
kontrollera (att) ha koll på Polisen kontrollerade körkortet. 

kraft (en) ork Ferdinand hade ingen kraft att lyfta soffan.  
krav (ett) 1.något som man säger att man måste få 

2.uppmaning att betala pengar som man är skyldig 
Jag har ett krav från Telia att betala 300 kr. 

motvillig (adj.) när man inte vill, men ändå gör något  

nicka (att) böja huvudet upp och ner Han nickade instämmande. 

ogräs (ett) växter som man inte vill ha i sin odling Nu har jag rensat bort allt ogräs. 

plikt (en) något man måste göra Plikten framför allt! 

portion (en) mängd mat som är lagom för en person En portion räcker för mig. 
promenera (att) gå Barnen promenerade hem. 

sloka (att) hänga ner på ett löst och slappt sätt Blommorna slokar i värmen. 

snopen (adj.) förvånad och besviken Vi blev snopna när vi såg att restaurangen var stängd. 

spion (en) en person som försöker få hemlig information t.ex. 
från ett annat land 

Vilket land var han spion åt?  

underbart (adj.) fantastiskt Det var underbart väder igår. 
underlägsen 
(adj.) 

sämre eller svagare än någon/något  Han kände sig underlägsen för att han inte kunde 
simma så fort. 

uppdrag (ett) viktig uppgift Hon har många uppdrag i styrelsen. 

utflykt (en) kort resa eller promenad Klassen gjorde en utflykt till skogen. 

utmaning (en) uppmaning att tävla mot någon Antar du utmaningen att tävla mot mig? 

vinglig (adj.) osäker och som kanske faller omkull Den berusade mannen gick med vingliga steg. 

äventyr (ett) när det händer något ovanligt och 
spännande 

Vi var med om en hel del spännande äventyr på 
resan. 

sid.43-49   
angelägen(adj.) som mycket gärna vill något eller är mycket 

intresserad av något 
Hon var angelägen om att bli klar före fem. 

bekymrad (adj.) lite rädd eller orolig Vi blev bekymrade när vår dotter inte ville äta längre. 

bunt(en) mängd av något som sitter ihop Kan du ge mig en bunt papper? 
böna och be (att) be någon mycket och länge De bönade och bad att få börja i ridskolan. 

dölja (att) gömma något eller hålla något hemligt Han försökte dölja sanningen. 

fientlig (adj) som tycker mycket illa om någon Varför är du så fientlig mot henne? 

fotografi (ett) en bild som man tagit med en kamera Du kan väl ta ett fotografi av familjen och skicka 
till oss. 

främling (en) en människa som man inte känner En främling kom till byn. 
förberedd (adj.) som man har planerat eller gjort i ordning i förväg Maten var redan förberedd. 
förkrossad (adj) mycket ledsen och som ångrar sig Hon blev förkrossad när hon slog sönder glaset. 
förödmjukad 
(adj.) 

kränka eller förnedra Han förödmjukade henne inför alla arbetskamrater. 

handelsvara något som man köper eller säljer Ibland är människor handelsvaror. 

hoppfull (adj) som vågar tro att något ska bli bra Han var ganska hoppfull efter 
anställningsintervjun. 

hord (en) en stor grupp människor Horder av turister vällde fram på gatorna. 

häpen (adj) mycket förvånad Flickan blev häpen när hon fick räkningen. 

högljudd 
(adj.) 

pratar skrattar eller skriker för högt  Var inte så högljudda! 

inspektera(att) kontrollera att något är tillräckligt bra Vakterna inspekterade nödutgångarna. 

kostym (en) byxa och kavaj i samma tyg Mannen hade en skräddarsydd kostym. 

lada (en) byggnad där man förvarar hö eller säd Nu var ladan full med hö. 

luta sig (att) stödja sig mot någonting Han lutade sig mot väggen. 

lydig (adj) som gör precis som någon annan bestämt Jonas hade en lydig hund. 



mardröm (en) 1.otäck dröm 2. hemsk upplevelse 2. Båtresan blev en riktig mardröm i det hårda vädret. 

moln (ett) 

 
Himlen var täckt av gråa moln. 

nervositet (en) när man är orolig Han kände hur nervositeten växte inför provet. 
obehaglig(adj.) gör att man blir t.ex. irriterad eller rädd Det är obehagligt att gå i skogen när det är mörkt. 

olustig (adj.) 1. tråkig eller otrevlig 2. inte nöjd eller glad 2. Jag kände mig lite olustig efter grälet. 

plakat (ett) stor skylt med en text eller en bild på Ser du vad som står på plakatet. 

proper (adj.) snygg och vårdad Han är alltid proper. 

ryck (ett) plötslig och snabb rörelse Ahmed öppnade dörren med ett ryck. 

skam (en) när man känner att man har gjort fel och ångra sig Han höll på att dö av skam. 

stank (en) mycket dålig lukt Stanken var fruktansvärd i soprummet.  

sträv (adj.) 1.ojämn och inte mjuk 2. lite sur och ovänlig Katten har sträv tunga. 
tillmötesgående(
adj.) 

som anstränger sig för att någon ska bli 
nöjd 

Kyparen var mycket tillmötesgående. 

tjänare (en) person som är anställd i ett rikt hem för att hjälpa 
till 

Familjen hade tio tjänare. 

underkastelse 
(en) 

när man gör exakt som någon annan 
bestämmer 

Kungen tvingade slavarna till underkastelse. 

underlig (adj.) konstig Vilken underlig hund du har. 
undersöka (att) studera något noggrant för att få veta något Läkaren undersökte patienten. 

uppfatta (att) förstå Hon uppfattade inte vad jag sa. 
uppföra sig (att) vara på ett särskilt sätt mot andra t. ex. trevlig eller 

otrevlig 
Jag tycker att du uppförde dig väldigt dumt mot 
henne. 

vrede (en) stark ilska Hon kände stor vrede mot diktatorn. 

väsa (att) låta hest Han är så förkyld att han bara väser. 

äckla (att) göra så att någon mår mycket illa Lukten från toaletten äcklade honom. 

ärr(ett) märke i huden efter ett sår som försvunnit Jama hade ett ärr på kinden. 
sid.50-64   
annorlunda(adv.) inte som den som man jämför med Hon klär sig annorlunda.(=lite ovanligt) 
anstränga sig(att) arbeta hårt eller göra något så att man blir trött Du måste anstränga dig mer i skolan. 

ansvar(ett) vara tvungen att se till att något fungerar och att 
göra något om det blir fel 

Vems ansvar är det att du lär dig svenska? 

bedrövad(adj.) ledsen eller dyster Läraren var bedrövad över provresultatet. 

befara(att) vara orolig för att något ska hända eller har hänt Man befarar att alla passagerare har omkommit. 

beordra(att) bestämma att någon måste göra något Presidenten beordrade militären att stoppa demonstrationen. 

beslutsamhet(en) när man vet vad man vill göra och också gör det Rektorn visade stor beslutsamhet. 

besvikelse(en) när man blir ledsen för att något inte blir som man 
har tänkt sig 

Besvikelsen var stor när laget hade förlorat matchen. 

blåmärke(ett) färgat märke på huden efter t.ex. ett 
slag 

Hon fick ett blåmärke på armen när hon cyklade omkull. 

bortkommen(adj.
) 

osäker och ovan Vi kände oss ganska bortkomna på det stora lyxhotellet. 

bråte(en) saker som man inte kan använda till något t.ex. 
gamla bräder och kartonger 

Det låg en massa bråte på gården. 

brännande(adj.) mycket viktigt just nu och som måste få en lösning 
snabbt 

Det var en brännande fråga. 

butik(en) ett ställe där man kan köpa något Har du handlat i den nya butiken? 

börda(en) tungt arbete eller tungt ansvar Arbetet och hemmet är en stor börda för kvinnan. 

chock(en) stark känsla som kommer plötsligt när något 
hemskt har hänt 

Hon fick en chock när han hörde att planet hade 
störtat. 

dingla(att) hänga och slänga hit och dit Han satt och dinglade med benen. 

droppe(en) 
 

Det var droppen som fick bägaren att rinna över. 

dåsa(att) vila och nästan sova Hon dåsade till i solen. 

evig (adj.) som alltid kommer att finnas Många människor tror på ett evigt liv. 
fnyste, fnös(att 
fnysa) 

1.andas ut genom näsan så att det hörs 
2. visa att man inte tycker att något är bra 

Hon fnös åt förslaget. 

frukta(att) när man är rädd för något hela tiden Hon fruktade kriget mer än något annat. 

frö(ett) ett korn som kan bli en växt Han satte fröet i jorden för att det skulle växa. 



fukta(att) bli lite blöt Torka av bordet med en fuktig trasa. 

fånga(att) ta fast Polisen fångade tjuven. 
försäkra sig om 
något(att) 

kontrollera något Hon försäkrade sig om att dörren var låst. 

förvärra(att) göra så att något blir värre eller sämre Läget i Kina har förvärrats. 

grepp(ett) 1. när man håller något  Hon tog ett hårt grepp om armen på honom. 

gröda(en) växter man odlar för att äta Vilken gröda odlar bonden? 

het(adj.) mycket varm så att man bränner sig Sätt in handen på den heta plattan. 

hink(en) 

 

Vi plockade en hel hink full med blåbär. 

hål(ett) en öppning som man kan se rakt igenom Det har blivit ett hål i jackan. 

hälla (att) luta t.ex. en flaska så att vatten rinner ut Häll inte vatten på mig. 

höjdpunkt(en) det bästa av något Höjdpunkten på nyårsafton var fyrverkeriet. 

innerlig(adj.) som man känner innerst inne Han kände en innerlig glädje över att få återse sin syster. 

jämmer(en) gnällande och utdraget ljud från en person som 
har ont eller är ledsen 

Patientens jämmer hördes ut i korridoren. 

kackla(att) låta som en höna I en hönsgård hörs det mycket kackel. 

klappa(att) 1. ge någon lätta vänliga slag med handen eller 
smeka någon 

Mamman klappade sitt barn på kinden. 

knaka(att) låta som när trä håller på att brytas sönder Golvet knakade när hon gick på det. 

kompress(en) en bit tyg som man lägger på ett sår för att det ska 
sluta blöda 

Han fick en kompress på såret. 

kritisera(att) säga vad man tycker är fel och vad man inte är 
nöjd med 

Du kritiserar alltid mig, fast du gör samma fel själv. 

krossa(att) göra så att något går sönder Vem har krossat glasrutan? 

kvick (adj.) snabb Han var en liten kvick fotbollsspelare. 

lustig(adj.) 1.som får människor att skratta 2.lite underlig 1.Han berättade en lustig historia.2. Hon har lustiga idéer. 

långsam (adj.) rör sig sakta Han går med långsamma steg. 

läcka(att) 1.släppa in vatten 2.berätta något som är hemligt 1. Båten läcker. 2.Någon i styrelsen läcker. 

min (en min) uttryck i ansiktet som visar vad man tycker eller 
känner 

I klassen var det många glada miner när de vunnit 
fotbollsmatchen. 

misslyckas(att) försöka men ändå inte kunnat göra 
något bra 

Han misslyckades helt på provet. 

måltid(en) maten som man äter t.ex. vid frukost, lunch och 
middag 

Hur många måltider äter du varje dag? 

odling(en) där man odlar Odlingen var full med ogräs. 

ohyra(en) insekter som skadar t.ex. inne i hus eller 
lägenheter 

Huset var fullt med ohyra. 

olidlig(adj.) nästan omöjlig att tåla Värmen var olidlig. 

olycka(en) något tråkigt eller något farligt händer så att något 
går sönder eller någon skadas 

Flera personer skadades i bilolyckan. 

onyttig(adj.) inte bra för kroppen  Är hamburgare nyttig mat? 

oreda(en) när det inte är städat och saker ligger på fel ställe Vilken oreda du har i ditt rum? 

orsak(en) en förklaring till att man gör något eller till att 
något är på ett visst sätt 

Det finns ingen orsak att klaga. 

otålig(adj.)  som blir irriterad för att han/hon behöver vänta Han blir ofta otålig när han måste stå i kö. 
oupphörligt(adj.) som fortsätter hela tiden Det var ett oupphörligt regnande. 

plåga(att) något som gör mycket ont eller som är mycket 
obehagligt 

Det är en plåga att arbeta när det är 40 grader 
varmt. 

porslin(ett) vitt och hårt material som används t.ex. tallrikar Vilket vackert porslin ni har! 
presenning(en) stor tät duk som används utomhus för att skydda 

t.ex. mot regn 
Hon lade presenningen över båten. 

provisorisk(adj.) som gäller tills något nytt eller bättre kommer Han lagade cykeln provisoriskt. 
reflektera (att) 1. kasta tillbaka ljus 2.tänka el. fundera på något 

länge 
1.Fönsterrutorna reflekterade solljuset. 
2.Eleverna har börjat reflektera mer. 

rensa (att) ta bort det som man inte vill ha kvar Han rensade bort ogräset i sin trädgård. 

råd(ett) 1. ett förslag om hur någon ska göra något 2. 3. Jag fick ett gott råd av min mamma. 

röja upp(att) 1.ta bort det man inte vill ha kvar 2.3.4.5. Kan du hjälpa mig att röja på vinden 

situation(en) hur t.ex. livet är för någon Tidningen skriver om de hemlösas situation. 



skrubba(att) 1.gnida hårt med en borste t.ex. för att göra rent 2. 
få ett sår på huden t.ex. när man ramlar 

1. Han skrubbade trappan ren. 

skräckslagen(adj.) så rädd att man inte kan tänka klart Hon blev helt skräckslagen när den stora hunden sprang emot 
henne. 

skål(en) 

 

Skålen var fylld med frukt. 

slank in (att slinka 
in) 

röra sig snabbt och så att det nästan inte märks Rådjuret slank in i skogen. 

snyfta(att) gråta och andas i stötar genom näsan Barnet snyftade högt. 

spreja(att) spruta vätska på något Vem har sprejat färg på väggarna? 

spricka(att) en lång och smal öppning i något Hon lagade sprickan i muren. 

stirra(att) titta länge på någon/något Stirra inte på mig så där! 

stolthet(en) mycket nöjd med sig själv eller något som man har Han är stolt fader till sina två barn. 

strupe(en) den del av halsen som sitter längst fram Strupen är en känslig del av kroppen. 

strömma(att) 1.rinna eller komma med stor kraft 2. Vattnet strömmade nerför gatan. 

stöna(att) låta klagande  och ganska tyst Hon stönade när han fick fotbollen i magen. 

sval(adj) 1.lite kall på ett skönt sätt 2.lite ovänlig och 
ointresserad 

1. Vinden var sval och skön i värmen. 

tillfälle(ett) 1.en tidpunkt 2.en möjlighet eller passande tid att 
göra något 

1.Jag har inte råd att köpa en bil för tillfället. 
2. Om du får tillfälle kan du väl komma och hälsa på oss. 

tveka(att) ha svårt för att bestämma sig om man ska göra 
något eller inte 

Han svarade ja utan att tveka. 

uppmuntra(att) försöka få någon att göra något och säga t.ex. att 
han/hon är bra 

Hon fick uppmuntran av läraren att läsa vidare på universitet. 

uppretad(adj.) mycket arg och irriterad En uppretad folkmassa protesterade på torget. 

utmattad mycket trött och som inte orkar mer Hon var helt utmattad efter matchen. 

virke(ett) trä eller bräder som man t.ex. kan bygga hus med Har du köpt allt virke till huset som vi ska bygga? 

vissna(att) torka och dö Jag glömde vattna blommorna så de vissnade. 

vred sig(vrida) göra en rörelse som går runt Vrid på kranen så kommer det vatten. 

vård(en) när man sköter och behandlar någon som är sjuk De gamla fick god vård på äldreboendet. 

vägra (att) säga nej Han vägrade svar på frågan. 
välte (att välta) falla åt sidan och ligga kvar Cykeln välte i kurvan. 

värdefull(adj.) viktig och som är värd mycket Hennes smycken var värdefulla. 

vördnad(en) det som man känner för någon/något som man 
beundrar och respekterar 

Man ska visa vördnad för de gamla. 

sid.65-72   

aning(en) en känsla av att veta något fast man inte är riktigt 
säker 

Har du någon aning om var han är? 

banka(att) slå hårt flera gånger Vem är det som bankar på dörren? 

befallning(en) när man bestämmer att någon måste göra något Vi var tvungna att lyda polisens befallning. 

betrakta(att) 1. se noga eller länge på något 2. tycka eller tänka 
på någon/något på ett visst sätt 

1. Hon betraktade oss länge innan han svarade 2.Jag betraktar 
henne som min bästa vän. 

bordsskick(ett) så som man uppför sig när man äter Han har inget bordsskick. 

bräcklig(adj.) som är känslig eller lätt går sönder Båten var bräcklig. 

bubbla(en) något med luft som ser ut som en kula I kokande vatten ser du luftbubblor. 

dunka(att) 1. låta mörkt och regelbundet 2.slå på något flera 
gånger 3. slå någon lätt för att visa att man tycker 
om henne eller honom4. göra ont 

1. Hjärtat dunkar 

etikett(en) 1. en lapp där det står skrivet vad något innehåller 
eller heter 2.regler hur man uppför sig när man är 
med andra människor 

1. Läs på etiketten vad som står på burken. 

2. Det gäller att tänka på etiketten vid finare   middagar. 

flisa(en) vasst stycke av sten eller trä Jag fick en träflisa i foten. 

gestalt(en) 1. kroppens utseende och form 2.en person I mörkret såg han en lång gestalt komma på vägen. 

hall(en) rum innanför ytterdörr Hon kom in i hallen 

kontur(en) yttre linje Moskéns kontur syntes i fjärran. 

korrekt 1. utan fel  2. passande som inte bryter mot regler 1.  Han talar korrekt svenska. 
2.  Hennes klädsel var korrekt. 

korridor(en) lång smal gång Kan du vänta i korridoren? 

kran(en) 1. vattenkran 2. lyftkran 1. Han vred på varmvattenskranen. 

krasch(en) 1. olycka  där bil skadas 
2. hårt ljud när en bil krockar 

1. Det var många som skadades vid flygplanskraschen. 



madrass(en) mjukt underlag som man sover på Tycker du om hård eller mjuk madrass? 

nyfiken  (adj.) en person som vill veta mycket och därför ställer 
många frågor 

Barn är ofta nyfikna. 

panikslagen 
(adj.) 

så rädd att man inte vet vad man ska 
göra 

De blev panikslagna när de fick höra att deras 
barn var på akuten 

pärla(en) en kula av pärlemor Hon hade ett pärlhalsband 

resultat(ett) 1.något som händer efter det man gjort 
2.siffror som visar hur bra någon är 

1. Boken är resultatet av många års arbete. 
2. Vilket resultat hade du på geografiprovet 

rådvill (adj.) som är osäker och har svårt att bestämma sig Hon var rådvill. 

sinne  (ett) förmåga att se, höra och känna smak Våra fem sinnen är synen, hörseln, känseln, lukten och 
smaken. 

skoningslös (adj.) som inte bryr sig att andra skadas Han var en skoningslös diktator. 

skyffel(en) stor spade Han skyfflade bort snö. 

slumra(att) sova lätt under kort tid Hon slumrade till i soffan. 

stapel(en) 1.en hög med saker som ligger ovanpå varandra  
2.stapeldiagram 

1. De låg staplar av böcker på skrivbordet 

taggtråd(en) 

 

Kryp försiktigt under taggtråden! 

yr(adj.) som känner att det snurrar i huvudet Man blir yr i huvudet av att snurra runt. 
sid.73-90   

allvarlig(adj.) 1.som tycker något är viktigt och därför inte 
skämtar om det 2. som gör att man blir orolig eller 
som kan bli farlig 

1. Vad du ser allvarlig ut! Har det hänt något 
tråkigt? 

anställd(en) en person som arbetar åt t.ex. ett företag och får 
lön för sitt arbete 

De anställda vill ha högre lön. 

beundra(att) 1. tycka mycket om någon som t.ex. är 
mycket duktig eller en bra människa 2. 

Jag beundrar dig för ditt tålamod. 

blinka(att) 1.stänga och öppna ögonen snabbt2.(om ljus) 
komma och försvinna igen mycket snabbt 

1.Varför blinkar du? 2.Varningslampan blinkar. 

blus(en) en damskjorta Vilken vacker blus du har. 

bläddra(att) vända sidor i en bok eller tidning Han satt och bläddrade i tidningen. 

definitiv(adj.) 1.som man till slut har bestämt sig för och som 
man inte kommer att ändra 2. 

Vi kräver ett definitivt besked. 

demonstrativ(adj.
) 

som man visar tydligt Hon visade demonstrativt att hon inte ville göra 
provet. 

distrahera(att) störa någon så att någon tänker på någonting 
annat 

Du distraherar mig med ditt prat. 

frisyr(en) ett sätt att ha håret på Hon har bytt frisyr igen. 

förfrågan(en) en fråga t.ex. till en myndighet eller ett företag Han skickade en förfrågan till kommunen. 

försiktig(adj.) som inte vill ta några risker t.ex. för att 
något inte ska bli fel eller gå sönde 

Var försiktig så att du inte ramlar. 

garage(ett) hus för bilen Har du ställt in bilen i garaget? 

hiss(en) något man kan åka upp och ner i för att slippa gå i 
trappor 

Vi tog hissen upp till översta våningen- 

häxa(en) elak kvinna som kan trolla Förr i tiden trodde man på häxor i Sverige. 

ingrodd(adj.) svårt att få bort Smutsen i badrummet var ingrodd. 
instruktion(en) person eller text som visar hur man ska göra Hon fick instruktion av sin lärare. 

irritera(att) störa eller retas så att någon blir arg Jag blir irriterad på människor som alltid kommer för sent. 

kappa(en) ett långt ytterplagg för kvinnor En person som vänder kappan efter vinden ändrar åsikt ofta 
efter vad som passar bäst för stunden. 

klänning(en) klädesplagg för kvinnor med överdel och kjol i ett 
stycke 

Vilken fin klänning du har på dig. 

knapp(en) 1.liten platta som gör att kläder sitter ihop 2.något 
man vrider eller trycker på för att starta eller 
stänga av en apparat 

1. Han hade inte knäppt knappen i skjortan. 
2.Tryck på startknappen så sätter radion igång. 

konstatera(att) säga att något är helt säkert Regeringen konstaterar att det går bättre för Sveriges 
ekonomi. 

kuvert(ett) omslag för brev Har du ett kuvert till mitt brev? 

lugg(en) en del av håret som täcker pannan Hennes lugg var nyklippt. 

misstag(ett) ett fel som man inte vill göra Han trampade på hunden av misstag. 

mumla tala tyst och otydligt Sluta mumla,jag hör inte vad du säger! 



märkvärdigt ovanligt och lite konstigt Det var en märkvärdig berättelse. 

obildad som har dåliga kunskaper om något Han är helt obildad och vet knappt vem Nelson Mandela är. 

ofrivilligt som man gör fast man inte vill göra det Ett ofrivilligt besök hos tandläkaren. 

perfekt så bra att den inte kan bli bättre Det var en perfekt lösning. 

presentera låta någon träffa någon och tala om vad de heter Han presenterade mig för sina föräldrar. 

putsa(att) göra någonting blankare Vad dina nyputsade skor blänker. 

pyjamas jacka och byxa som hör ihop och som man har när 
man sover 

I fängelser bruka interner ha randiga pyjamasar. 

rackartyg(ett) lek och skoj som är lite elakt Barnen hade hittat på en massa rackartyg. 
sammanpressade trycka ihop väldigt hårt Hennes läppar var hårt sammanpressade, hon var så arg. 

segla(att) åka med en segelbåt Vill du segla jorden runt? 

separat inte tillsammans md de andra Böckerna skickas i ett separat paket. 

servera(att) ställa fram mat och dryck på bordet Lunch serveras mellan klockan 11 och 14. 

självsäker vara säker på att man har rätt eller är bra Han är en självsäker typ. 

skala(att)  ta bort skalet från något Brukar du skala äpplen innan du äter dem? 

skiva(en) något som är tunt och platt Sitt inte på bordsskivan! 

skramla(att) låta med ett hårt ljud  t. ex. med mynt eller nycklar Mynten skramlade i hennes ficka. 

skugga(att) stå framför något så att ljuset från t.ex solen inte 
träffar det 

Huset skuggas av en stor björk. 

skvaller prat om andra människor som kanske inte är sant Det sägs att han har svikit sin fru, men det är bara skvaller. 

slank(adj.) smal på ett snyggt sätt Flickan var lång och slank. 

snäste(snäsa) svara på ett otrevligt och irriterat sätt Han snäste att han inte hade tid. 

sparv(en) en liten grå fågel som är vanlig i städer Vi satt i parken och matade sparvarna med bröd. 
stryka kläder(att) göra ett tyg slätt med ett varmt strykjärn Han brukar stryka sina skjortor. 

svimma(att) plötsligt förlora medvetandet Han svimmade när han såg blod. Hon svimmade i värmen. 

tolerera(att) acceptera att andra tycker eller gör sådant som 
man själv inte tycker är bra 

Han tolererar ingen kritik 

uppgift(en) kort information t. ex. med siffror eller namn Du måste lämna fullständiga uppgifter om namn och adress. 

utmana(att) uppmana någon att tävla Jag utmanar dig i schack. 

vissla(att) dra ihop läpparna och blåsa så att det hörs ett 
starkt och pipande ljud 

Hon visslade på sin hund. 

väst(en) En typ av jacka utan ärmar och med knäppning på 
framsidan 

Du har glömt att knäppa västen. 

äga(att) ha något som sitt eget Vi äger en sommarstuga tillsammans. 
sid.91-98   

adress(en) uppgifter som visar var någon bor Kan jag få din adress så att jag hittar hem till dig? 

avsky(att) när man tycker mycket illa om någon eller något Vi känner avsky inför våldet. 

behov(ett) en känsla av att man behöver något eller måste ha 
eller göra något 

Alla människor har behov av mat och sömn. 

beslutsam som vet vad han/hon  vill göra och också göra det Ibland är det bra att vara beslutsman. 

dalta(att) vara för snäll mot någon, fast man egentligen 
borde  vara bestämd 

Han daltar med sin son. 

erfaren som har gjort något länge och som därför är duktig Hon är en erfaren snickare. 

fasa för något vara mycket rädd för något Jag fasar för vad som kan hända om han får veta sanningen. 

flod(en) en bred ström av vatten som rinner i naturen Nilen är världens längsta flod. 

fly(att) lämna något snabbt t.ex för att det är farligt att 
stanna 

De flydde från kriget. 

fordon(ett) något som man åker med t.ex. en bil eller en 
moped 

Vilket fordon åker du helst på vintern? 

framtid(en) den tid som kommer och som inte är nu Vad ska du göra i framtiden? 

gavel(en) den korta sidan på ett hus eller t.ex.  på en säng 
eller: dörr på vid gavel=helt öppen dörr 

Fönstret är trasigt på din husgavel. 

humör(ett) hur man brukar vara eller hur man känner sig t.ex. 
glad eller arg 

Hon är alltid på bra humör. 

klirra(att) låta som när glas slår mot varandra Flaskorna i påsen klirrade mot varandra. 

len (adj.) mjuk eller slät och skön att känna på  Hon har så lena händer. 

ogift inte gift Han är fortfarande ogift. 

polera(att) göra så att något blir blankt t. ex. genom att gnida 
med entrasa 

Brukar du polera dina möbler? 
 



riktning(en) 1.en rörelse eller linje mot något 2.en speciell åsikt 
eller speciella idéer 

1.Bilen åkte i fel riktning. 2. En riktning inom psykologin tycker 
på ett särskilt sätt. 

rullstol(en) 

 

Han sitter i rullstol efter bilolyckan. 

sippra(att) rinna lite  Det sipprade vatten från den trasiga vattenledningen. 

smickra göra någon glad och stolt Jag blev smickrad av att så många ville komma till min 
födelsedag. 

strand(en) ett smalt område närmast en sjö,hav eller flod Man kan ligga på stranden och läsa en bok i solen. 

syssla(en) något som man gör  Dagliga sysslor är matlagning och städning. 

tillflykt(en) en plats som ger skydd till något som är farligt eller 
besvärligt 

Källaren blev deras tillflykt när bomberna föll. 

trolla(att) få något att försvinna eller bli en sten eller ett djur Häxan trollade så att barnen blev små kaniner. 

ursinnig(adj.) så arg att han/hon tappar kontrollen över sig själv Han blev ursinnig när han förlorade. 

vakande öga(ett) vakta någon för att inte något ska hända Storasyster höll ett vakande öga på sin lillebror. 

val(ett) när man bestämmer sig för ett av flera alternativ Man ska vara noga vid val av dator. 
sid.99-102   

avsikt(en) det som man vill och har tänkt att göra Det är svårt att veta vad han har för avsikter. 
förvarning(en) en varning om att något obehagligt eller 

farligt kan hända 
Regnet kom helt utan förvarning. 

högfärdig(adj.) otrevlig och som tror att hon/han är mycket bättre 
och finare än alla andra 

Jag hoppas att ni aldrig blir högfärdiga. 

intala(att) få någon att tycka något Hon intalade honom att det var bäst att vänta. 

kritik(en) något som man säger eller skriver som visar att 
man inte tycker om något/någon 

Kritiken mot de nya betygen har blivit starkare. 

muntra upp(att) göra någon gladare Läraren försökte muntra upp eleverna. 

nedstämd ledsen och som inte hoppas längre Han har varit nedstämd ända sedan hennes pojkvän gjorde 
slut 

tillträde(ett) rätt att komma in någonstans Eleverna har inte tillträde till skolans arkiv. 

utnyttja(att) använda något Du borde utnyttja din kapacitet bättre. 
sid.103-111   
bortskämd(adj.) som får nästan allt som han/hon vill Jag tycker att hon är bortskämd som alltid får nya kläder. 

dominera(att) märkas tydligast eller bestämma mest Pojkar dominerar ofta under lektionerna. 

frenetisk(adj.) mycket ivrig och intensiv De försökte frenetiskt få bort fläckarna. 
förespegla (att) ge någon förhoppningar om att han/hon ska få 

något 
Han förespeglades en tjänst utomlands. 

infekterad(adj.) full av bakterier så att man kan bli sjuk Såret blev infekterat. 

katastrof(en) en mycket allvarlig och svår olycka Det var många som dog i fartygskatastrofen. 

klibbig(adj.) lite blöt och seg på ett obehagligt sätt Det blir klibbigt om du får honung på armen. 

klister(ett) ett ämne som håller ihop saker Hon lagade den trasiga vasen med klister. 

klumpig(adj.) 1.som rör sig osäkert 2.dum och pinsam Det var klumpigt av dig att ramla över stolen. 
konservera(att) 1.lägga mat i 2.spara något och inte förändra det 1.Brukar du konservera persikor? 

konspiration 
(en) 

ett hemligt samarbete där man planerar 
att skada eller döda någon 

Presidenten var när att dö i en konspiration. 

manöver(en) något som man gör för att styra eller ändra farten Taxin gjorde en undanmanöver för att inte köra på älgen. 

placera(att) 1.ge någon eller någon en plats 2.veta var man har 
sett någon förut 

1.I vilket fönster har du placerat blommorna? 
2.Jag känner igen henne men kan inte placera henne. 

raseri(ett) mycket stor ilska Han slog sönder lägenheten i vilt raseri. 

rata(att) inte vilja ha någon eller något för att de inte är 
tillräckligt bra 

Han ratade alla förslag. 
Hon ratade alla killar. 

strålande(adj.) mycket bra Vilket strålande väder! 
stänkte (stänka) sprida många droppar Stänk inte så när du diskar! 

uniform(en) kläder som t.ex. polis el. militär har när de arbetar Polisen har fått nya uniformer. 
sid.112-122   
anpassning(en) att försöka ändra något så det passar in bättre Jag anpassade mig till gruppens regler.  

avskeda(att) att tvinga någon att sluta sitt arbete Chefen avskedade tio av sina arbetare.  

bricka(en) 1. en skiva med låga kanter som man kan bära mat 
på.  2. en liten figur som man flyttar i ett spel  
3. en liten skiva med ett namn eller en siffra på 

1. Hon bar maten på en bricka.  

egenskap(en) ett sätt att vara som är typiskt för någon Hennes bästa egenskap är att hon hjälper andra.  



figur(en) 1.något som har en speciell form 2. kroppens form 
3. en person i en berättelse 

2. En figur visade sig i dörröppningen.  

flämta(att) andas snabbt och häftigt för att man sprungit Jag flämtade efter joggingturen. 
förbittrad(adj.) 1.mycket bitter över något  1.Hon är förbittrad över orättvisorna.  

förvirrad som inte kan tänka klart Vi blev förvirrade av den konstiga bruksanvisningen. 

inflytelserik(adj.) som har makt och som kan påverka någon Tidningen var inflytelserik. 

nypa(att) klämma något mellan tummen och pekfingret Hon nöp honom i benet så att han skrek. 

röra (en) 1.när saker inte är ordnade 2.en blandning som 
man kan äta 

1.Alla leksaker låg i en enda röra på golvet. 

siluett(en) den yttre linjen av något som man ser mot en 
ljusare bakgrund 

Siluetten av kyrktornet syntes mot natthimlen. 

tillintetgjord(adj.) helt förstörd och nedslagen Han var tillintetgjord av kritiken. 

tärd(adj.) sliten och mager Hon ser tärd ut i ansiktet. 

utbrott(ett) 1.något som händer plötsligt och med stor kraft 
2.när någon plötsligt blir mycket arg 

1.Vulkanen fick ett utbrott. 
2.Han fick ett vredesutbrott. 

sid.123-126   

anlita(att) använda någon för att få hjälp Vi anlitade en budfirma när vi flyttade. 

dylik(pron.) liknande Jag har aldrig sett något dylikt förut. 

enorm(adj.) mycket stor Elefanten var verkligen enorm. 
fruktansvärd(adj.) 1.som gör att man blir rädd eller som man tycker 

är obehaglig 2.mycket ful 3.tråkig el.jobbig 
1.Vilket fruktansvärt krig. 
3. Det är väl inte så fruktansvärt att gå upp klockan 9! 

förtvivlan(en) när man känner sig mycket ledsen och inte tror att 
det kommer att bli bra 

Mamman kände stor förtvivlan när hennes barn hade 
försvunnit. 

ilska (adj.) när man är mycket arg Han lät sin ilska gå ut över hunden. 

invalid(en) en person som inte kan röra sig eller har 
svårt att röra sig 

Kriget lämnade efter sig många invalider. 

sid. 127-139   

andetag(ett) luft som man andas in Dra ett djupt andetag innan du håller ditt tal. 
antagligen(adv.) jag tror att det är så Hon kommer antagligen hem vid femtiden.(Jag tror det.) 

attraktiv(adj.) snygg och vacker Hon var en attraktiv kvinna. 

beslut(ett) det som man bestämmer Vi protesterar mot beslutet att stänga skolan. 

bräda(en) en platt och lång bit av trä som man använder när 
man t.ex. bygger hus 

Hur många brädor behöver du när du ska bygga din altan? 

elände(ett) en svår situation då människor lider Vilket elände människorna var med om under kriget.  

entré(en) ingång Vänta på mig vid entrén. 

existera(att) finnas till Vi människor existerar på jorden. 

farväl(ett) ett högtidligt ord som betyder ”hej då” Folket tog farväl av Nelson Mandela. 

filt(en) tjockt luddigt tyg som man ofta använder som 
täcke 

Röda Korset delade ut filtar till de nödställda. 

förebrå(att) säger att man tycker att någon gjort fel Läraren förebrådde eleven för att han kom för sent. 

gissa(att) att försöka ge rätt svar Han gissade svaret på frågan och lyckades svara rätt.  

glöd(en) 1.rester av eld som fortfarande lyser och är heta 2. 
en stark känsla 

1. Vi grillade korv över glöden. 2. Det finns ingen glöd kvar i 
vårt förhållande.  

gnissla(att) 1.låta skarpt och snabbt 2. inte fungera så bra 1. Bromsarna gnisslar. 2. Det gnisslar i sammarbetet.  

gömma(att) ställa eller lägga något på ett ställe för att inte 
andra ska hitta det  

Var har du gömt nyckeln? 

kabel(en) en tjock elektrisk ledning Telefonkabeln gick från telefonen och till kontakten i väggen.   

kaj(en) en plats i en hamn där fartyg stannar  Fartygen stannade vid kajen för att lasta av varor.  
konduktör(en) en person som kontrollerar och säljer biljetter Konduktören bad att få se våra biljetter.  

krafsa(att) riva med fingrarna eller klorna Hunden krafsade på dörren.  

kulle(en) en liten upphöjning i marken  Barnen åkte pulka ner för kullen.  

lättnad(en) när man inte längre är nervös eller orolig för att 
något otrevligt ska hända 

Vilken lättnad att problemet löste sig! 

materialistisk(
adj.) 

att tycka att pengar och saker är 
viktigast i livet 

Hon var en materialistisk person.  

medveten(adj.) 1. någon som förstår vad något betyder och tänker 
på det som händer runtomkring 2. någon som gör 
eller säger något för att han/hon verkligen vill det 

1. Är du medveten om att du sårat henne? 2. Han var 
medveten om att han ljög för henne.  

missmodig(adj.) slutat att hoppas och inte tror att det kommer att 
gå bra 

De kände sig missmodiga efter den andra förlusten.  

morsk(adj.) lite modig Han var morsk fast han var så liten. 



myllra(att) 1.vara full med något som rör sig 2. röra sig i en 
stor mängd 

1.Staden myllrar av turister. 2. Myrorna myllrade under 
stenen.  

nätt och jämt nästan inte De hann nätt och jämnt med tåget.  

näve(en) 1.en stor hand 2. så mycket som får plats i en näve 2. En hel näve godis.  

oljud(ett) ett irriterande ljud Bilen startade med ett förfärligt oljud.  

ompysslad när någon blir omhändetagen Hon kände sig ompysslad av sin mamma. 

otäck(adj.) så obehaglig att man nästan blir rädd Hon tyckte att filmen var otäck.  

reling(en) en typ av räcke på en båt Hon hängde över relingen på båten.  

rötter (rot) 1.de delar av en växt som finns under jorden 2. 
den plats där man kommer ifrån 

Hon har sina rötter i Kina. 

skutta(att) att hoppa små hopp Hon skuttade iväg av glädje.  

skymning(en) när dag blir natt Det blir mörkt i skymningen. 

slingra(att) att röra sig i svängar eller böja sig runt något Hon slingrade armarna om hans hals. Blommorna slingrar sig 
över muren.  

spänd(adj.) 1.hårt sträckt 2. mycket ivrig 3. nyfiken 4.nervös 
och orolig 5. irriterad och som kan leda till konflikt 

4.Han var ganska spänd inför provet 

stulit (att stjäla) ta något som man inte får ta Någon har stulit min jacka. 

ständig(adj.) som inte tar slut och därför är störande Han led av en ständig huvudvärk. 

trottoar(en) plats för gående på vägen Bilar får inte köra på trottoaren. 

trygg(adj.) säker och lugn och därför ofta är störande Barnet kände sig med sin mamma och pappa. 

tyda(att) förstå att något är oklart och förklara det Det är svårt att tyda hans handstil. 

villkor(ett) ett krav Ett villkor för att man ska få jobbet är att man måste ha 

körkort. 

volt(slå en volt) ett hopp när man snurrar runt i luften Hon gjorde en volt på idrottslektionen. 

öde(ett) 1.händelser i livet som man själv inte kan veta i 
förväg eller kan påverka 
2. tomt,utan människor 

1.Det var ödet som gjorde att de överlevde. 
2.Hela stan var öde på midsommardagen. 

övergiven(adj.) 1.som någon lämnat ensam 
2.där ingen bor 

En övergiven katt. 

sid.140-154   

aptit(en) stor matlust Han hade enorm aptit,han åt många portioner. 

asfalt(en) det svarta hårda som är på gatorna Det är inte roligt att cykla omkull på en asfalterad gata. 

atmosfär(en) 1.den luft eller gas som finns runt jorden 2. en 
stämning som finns mellan människor  

Det var en trevlig atmosfär på festen och ingen kände 
sig spänd.  

barack(en) enkel byggnad Arbetarna bodde i enkla träbaracker. 

behålla(att) ha kvar Jag vill behålla min hund fast den är sjuk. 

bekväm(adj.) skön och behaglig Stolen hon satt i var bekväm.  
beställning(en) när man ber om att få något senare Jag beställde nya möbler till mitt hus.  

bredvid vid sidan av något De satt bredvid varandra i soffan.   

böta(att) bli tvingad att betala pengar om man gjort något 
olagligt 

Han fick böta 1000 kr för att körde för fort.  

faktisk precis så är det fast du kanske trodde något annat Det han säger är faktiskt sant.  

färja(en) en stor båt som transporterar t ex människor eller 
bilar 

De tog färjan från  Göteborg till England.  

grind(en) en dörr i ett staket eller en mur Hon öppnade grinden och gick in i trädgården.  

hinder(ett) något som gör att man inte kan komma fram Polisen hade satt upp ett hinder i vägen för att stoppa 
biltjuven.  

högsäsong(en) den tid på året då det kommer flest turister eller 
då affärerna säljer mer än vanligt 

På sommaren har hotellen högsäsong.  

instruera(att) visa eller tala om för någon hur man ska göra Han instruerade kocken hur han skulle laga maten.   

ivrig(adj.) vara full av lust att göra något Barnen var mycket ivriga att åka till badhuset.  

kapacitet(en) en förmåga att göra något Hon har stor kapacitet och hinner med både att sköta hemmet 
och ett arbete.  

knyta(att) binda ihop något för att det ska sitta fast Du har glömt att knyta dina skosnören. 
korrugerad 
plåt(en) 

plåt som är vågig Husets tak var av korrugerad plåt. 

ljum(adj.) bara lite varm Kaffet var ljummet.  

ljöd(att ljuda) höras eller ringa Kyrkklockorna ljöd i nyårsnatten.  

lunch(en) 1.en måltid mitt på dagen 2.tiden mitt 
på dagen då man brukar äta lunch 

Var lunchen god? 



lågsäsong(en) en tid på året då det är lite turister eller då 
affärerna säljer mindre än vanligt 

Det är lågsäsong för skidor på sommaren.  

läder(ett) hud från djur som man använder till kläder och 
skor 

Jag har köpt ett par läderskor.  

lön för mödan att få något när man har jobbat hårt Det var jobbigt att… men vi fick lön för mödan.  
monoton(adj.) är alltid på samma sätt och blir tråkig Mitt arbete är monotont.  

möblera(att) ställa möbler där man vill ha dem Jag möblerade i vardagsrummet.  

nicka(att) snabbt böja huvudet en bit för att hälsa eller säga 
ja till något 

De nickade till varandra.  

nos(en) näsan på ett djur Hunden slickade sig om nosen.  

nål(en) liten, smal och spetsig pinne som man använder 
när man syr 

Hon tog nålen och sydde ihop hålet i tröjan.  

nämna(att) säga något men inte berätta eller beskriva några 
detaljer 

Han nämnde att det skulle bli fest.  

obekväm(adj.) något som inte är skönt eller som är otrevligt Hennes nya skor var obekväma. Hon kände sig inte bekväm i 
hans sällskap.  

obligatorisk(adj.) som man inte får säga nej till  Skolan är obligatorisk.  
oupphörliga(adj.) som fortsätter hela tiden Det oupphörliga regnet slutade aldrig.  

overall(en) ett klädesplagg där jacka och byxor sitter 
ihop eller är av samma tyg 

Han tog på sig träningsoverallen och gick ut och 
sprang.  

process(en) en tid då något förändras eller utvecklas  Det var en lång process att göra om schemat.   
produktion(en) när man gör något för att sälja det Köttproduktionen har ökat de senaste åren.  

prålig(adj.) något som lyser förmycket eller har för starka 
färger så det blir fult 

Hennes kläder var väldigt pråliga.  

rymning(en) när man smiter iväg utan att man får Han rymde från fängelset.  

ryste(rysa) när man darrar lite för att man fryser eller blir rädd Jag ryser när jag tänker på ormar. 

sega(adj.) röra sig långsamt Hon segade sig upp för backen. 

snarka(att) andas högt och bullrigt när man sover Han snarkade så alla i huset vaknade.  

snett(adj.) inte rakt Skär rakt och inte snett. 

sotig(adj.) smutsig av sot Hon var alldeles sotig i ansiktet.  

spy(att) kräkas När man är magsjuk så brukar man spy. 

stoppning(en) ett mjukt material som finns i kuddar 
och madrasser 

Stoppningen i soffan var mjuk.  

tass(en) en fot på ett djur t ex hundar och katter Hunden satte sin tass i min hand.  

trave(en) en hög med saker som ligger på varandra Det låg en hel trave med tidningar på bordet.  

trist(adj.) som gör att man tröttnar snabbt  Föreläsningen var lång och trist.  
trängde (tränga) tvinga någon att flytta på sig Hon trängde sig före i kön.  

tvinna(att) snurra trådar eller hårstrån så de sitter i hop Hon tvinnade sitt hår till en hård knut.  
uppmärksam(adj) en som ser och lyssnar noga Det är viktigt att vara uppmärksam i trafiken.  

urblekt(adj.) som har tappat färgen Klänningen var urblekt efter alla tvättar. 

utrusta(att) att skaffa det som behövs för att göra något Vi måste utrusta oss med ordentliga kläder. 

vicka(att) 1.vara ostadig 2.röra något fram och tillbaka Han vickade på stolen tills han ramlade.  

vindögd(adj.) titta snett med ögonen Han var vindögd. 
välgörenhet(en) hjälp till fattiga människor Hon gav alla sina pengar till välgörenhet.  

vänja(att) bli van, göra så att något/någon inte känns 
konstigt eller fel längre 

Barnen har börjat vänja sig vid att gå själva till skolan. 

överlämna(att) ge något till någon Brevbäraren överlämnade ett brev till mig. 

övervaka(att) kontrollera så att inget farligt händer eller blir fel Polisen övervakade demonstrationen. 
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ackord(ett) 1.när lönen bestäms av hur snabbt man arbetar Hon jobbade på ackord. 

alternativ(ett) valmöjlighet Vilket alternativ väljer du? 

applåd(en) klappa i händerna efter t.ex. en konsert Artisten fick långa applåder. 

blyg (adj.) lite osäker när man träffar andra människor Han är lite blyg för flickor. 

bullrig (adj.) som låter mycket Vi bor vid en bullrig gata. 

chans(en) en möjlighet att något bra händer Hur stor är hennes chans att vinna? 

deklarera(att) 1.skriva på en blankett t.ex. om hur mkt pengar 
man har tjänat 2.tala om vilken åsikt man har i en 
fråga 

2.Hon deklarerade att hon inte ville bli vald till 
partiledare. 
 



dimmig(adj.) 1.fylld av dimma eller otydlig 2. oklar 2.Han har en ganska dimmig uppfattning om vad som händer 
ute i världen.  

dunka(att) slå, banka,pulsera Hjärtat dunkar. Hon hade pulserande huvudvärk. 
Vem är det som dunkar på dörren? 

dusch(en) något som sprutar vatten i strålar Duschar du varje dag? 

ebba ut(att) bli mindre eller svagare Debatten ebbade ut efter ett tag. 

elegant(adj.) fin och vacker Han klär sig verkligen elegant. 
extravagans (en) när man köper för dyrt och för lyxigt Vi har inte råd med några extravaganser. 

faktum(ett) något som stämmer med verkligheten Faktum kvarstår att Sverige är ett rikt land. 

fjäder(en) 

 

Fåglar har många fjädrar. 

flock(en) en grupp djur som håller ihop Vargflocken dödade får i hagen. 

framgång(en) som man har lyckats bra med Valet blev en stor framgång för partiet. 

förfärlig(adj.) hemsk Det var ett förfärligt oväsen från lägenheten. 

förlägen(adj.) lite blyg och osäker Han blev förlägen av allt beröm. 

giltig(adj.) som man får använda och som gäller Hon hade ett giltigt pass. 

grimas(en) 
 

Han tycker det är roligt att göra grimaser så att 
andra blir arga på honom. 

gäspa(att) gapa stort när man är trött Det är ofint att gäspa stort när man pratar med någon. 

hånfull(adj.) säga något elakt till någon för att den 
personen ska känna sig dum eller löjlig 

Det är tråkigt om någon är hånfull mot dig. 

härma(att) göra likadant som någon Barn tycker om att härma vuxna. 

ilning(en) när man plötsligt bli rädd eller när det plötsligt gör 
ont 

Varje gång jag äter choklad så får jag ilningar i tänderna. 

insamling(en) samla in pengar till något Röda Korset samlar in pengar till  krigets offer. 
inställsam(adj.) fjäskar för att bli omtyckt Hunden fjäskar för att få ett köttben. 

instämma(att) tycka likadant som någon annan Jag instämmer i det som du har sagt. 

jubel (ett) stark glädje som man visar t. ex. genom att ropa 
eller klappa händerna 

Spelarna fick ta emot publikens jubel. 

knacka(att) slå lätt på något några gånger Vem knackar på dörren? 
kännedom(en) när man vet eller känner till något Hon har stor kännedom om medeltiden. 

livvakt(en) en person som har som yrke att skydda en viktig 
person 

En president har många livvakter. 

marschera(att) gå i takt och med jämn fart Demonstranterna marscherade genom staden. 

maska(att) arbeta mycket långsamt för att visa att man är 
mycket missnöjd 

Textilarbeterskorna maskade för de ville ha högre löner. 

nynna(att) småsjunga Han var glad och nynnade hela vägen hem. 

ofattbart(adj.) som man inte kan förstå Hon hade ofattbart mycket pengar. 

oväsen(ett) störande ljud Det var mycket oväsen från lägenheten ovanför. 

oönskad(adj.) som ingen vill ha Ingen ska behöva känna sig oönskad. 

passera(att) 1.gå eller åka förbi 2.låta något hända utan att 
man stoppar det 3. pressa grönsaker genom en sil 

1.Bussen passerade flera städer. 2.Skolan kan inte 
låta mobbning passera. 

podium(ett) en liten scen en bit högre upp där man kan ställa 
 t. ex. en talarstol 

Presidenten höll sitt tal från ett podium 

prydlig(adj.) ordentlig och fin Han hade en prydlig handstil. 

rättvis(adj.) som behandlar alla lika Vi vill ha ett rättvist samhälle. 
sarkastisk(adj.) elak och ironisk Jag blir ledsen när du är sarkastisk. 

scen(en) del av en teater där skådespelarna uppträder Hon drömmer om att få stå på en scen och spela Hamlet. 

signal(en) 1.ljud eller ljus som visar eller meddelar något 
2.något som visar vad någon tycker utan att det 
sägs så tydligt 

1. Signalen slog om från rött till grönt. 

2. Vi har fått positiva signaler från chefen. 

skyltfönster(ett) ett fönster i en affär där man visar vad 
som finns att köpa 

Vi gick och tittade i skyltfönstret 

slav(en) 1.en person som någon äger och som måste 
arbeta mycket hårt 
2.en person som är mycket beroende av en 
drog 
3.en person som talar ett slaviskt språk 
(Östeuropa) 

1. I USA fanns det slavar ända fram till 
1800-talet. 

2. Han var slav under narkotika. 
 
 



smitta(att)  en sjukdom som sprids från en 
människa till en annan 

 Smittan spreds snabbt på dagiset 

snegla(att) titta i smyg på en människa Han sneglade på henne när hon gick förbi. 
sparkapital(ett) de pengar som en människa sparat Hon tog från sitt sparkapital för att betala 

semesterresan. 

spendera(att) använda pengar till något De har spenderat en förmögenhet på den nya 
villan 

spindelväv(en) nät som en spindel vävt  

splittra(att) 1. slå sönder något i flera bitar 

2.  dela något i flera delar 
1. Fönstret splittrades av en explosion. 

2. Familjen splittrades under kriget. 
spänning(en) 1. en känsla som gör att man blir både intresserad 

och lite rädd och kanske nervös 
2. spända muskler eller nervositet 
3. ett irriterat läge som kan leda till konflikter 
4. ett mått som visar hur mycket elektricitet som 
finns 

1.  Vi väntar med spänning på resultatet. 
2. Ha spänningar i kroppen. 
3. Spänningen mellan länderna har ökat. 
4. Spänning mäts i enheten volt. 

stampa(att) 1.stöta hård med foten i golvet eller i marken 
2.göra något platt genom att stöta med foten 

1.Hon stampade för att hålla fötterna varma.; stampa takten 
2.Han stampade till jorden så att vägen blev slät. 

strosa(att) gå omkring lugnt utan att vara på väg 
någonstans 

Vi strosade lite i affärer. 

ställning(en) 1.ett sätt att stå, sitta eller ligga 2.en åsikt, till 
exempel i politik 3.ett läge i en tävling som visar 
vem som leder och vilka som ligger under 4.hur 
stor makt någon har 5.ett stöd för något 

1.en obekväm ställning 2.Partiet har ändrat ställning i 
kärnkraftsfrågan. 3.Ställningen i första perioden var 0-1.  
4.Hon har en stark ställning i företaget. 
5.byggnadsställning, torkställning, tandställning 

sucka(att) andas in och sedan ut så att det hörs 
tydligt 

Eleverna suckade när det var dags för ett nytt 
prov. 

tjattra(att)  prata mycket och snabbt på ett 
störande sätt med varandra 

De tjattrade så mycket att alla blev irriterade 

tjäna(att) 1. pengar för att man arbetar 2.få pengar kvar när 
man först köper och sedan säljer något 3.spara 
eller få ha kvar något 4.bli bättre eller mer omtyckt 
5.offra sig och vara till nytta för någon eller något 

1.Hur mycket tjänar du i månaden? 2.De tjänade en hel del 
när de sålde affären. 3.Hon tjänade flera tusen genom att 
sluta röka. 4.Du skulle tjäna på att vara lite vänligare. 5.Han 
tjänade sitt land. 

triumf(en) en mycket stor framgång eller seger Valet blev en triumf för det nya partiet. 

trängsel(en)  när det är för många på en liten plats trängsel på vägarna 

tvärgata(en) en mindre gata som korsar en större 
gata 

 

uppmana(att) säga till någon att han/hon borde göra något Polisen uppmanade demonstranterna att gå hem. 

upprymd(adj.) glad och livlig Hon blev upprymd av tanken på resan. 

utkant(en) ett område längst bort från t.ex. centrum De bodde i utkanten av staden. 
utlösa(att) sätta igång något Larmet utlöstes när inbrottstjuven tog sig in. 

vandra(att) gå Många svenskar vandrar i fjällen. 

vimmel(ett) stor mängd av t.ex. människor eller bilar som rör 
sig 

På lördagar kan det vara vimmel i centrum. 

vårdslösa(adj.) slarvig som inte är försiktig En vårdslös bilförare är farlig i trafiken. 

vänskap(en) vara vänner Deras vänskap varade livet ut. 

yster(adj.) mycket livlig och svår att lugna Korna var ystra när de släpptes ut i hagen. 

överleva(att) inte dö i t.ex en sjukdom eller olycka Han överlevde den svåra bilolyckan. 

överraska(att) göra något oväntat så att någon blir förvånad eller 
glad 

Pengarna kom som en glad överraskning. 

övertyga(att) få någon att bli säker på något Politikerna lyckades inte övertyga väljarna. 
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acceptera(att) 1.tycka att något är tillräckligt bra 2.säja ja till 
något 

1. Han har aldrig accepterat mina vänner. 

avbetalning(en) när man betalar av lite i taget Jag tog datorn på avbetalning. 

avdrag(ett) 1.en summa pengar som man tar bort från t.ex. 
lönen 2.en del av lönen som man inte behöver 
betala 

2.Han kan göra avdrag för resor till och från 
jobbet. 

begivenhet(en) en stor och viktig händelse Festivalen är årets stora begivenhet. 

beröring(en) när man tar på något/någon Hennes beröring kändes bra. 

egendom(en) 1.det som någon äger 2.ett stort hus på landet 
med mark som hör till 

1.all deras egendom förstördes vid eldsvådan. 



fallgrop(en) något som är svårt och som man lätt kan få 
problem med 

Det var många fallgropar i provet. 

fresta(att) 1.försöka att göra någon intresserad genom att 
utlova något gott eller trevligt 2.försöka få någon 
att synda 

1. Får jag fresta med en bit tårta? 

fysiskt (adj.) 1.som har att göra med ämnet fysik 2.som har att 
göra med kroppen 3.som gäller sakerna och 
verkligheten omkring oss 

2. Det är bra för kroppen med fysisk aktivitet. 

förtvivlad (adj.) mycket ledsen och som tror att det inte kommer 
att bli bra 

Han blev helt förtvivlad när hunden blev 
överkörd. 

förvärva(att) 1.skaffa något genom att arbeta 2. köpa något De förvärvade ett hus. 

generös (adj.) inte snål, som gärna bjuder Han är mycket generös mot sina vänner. 

gnista(en) 1.en liten glödande del som kommer från en eld 
2.lite av något som kan bli större 

Det skvätte gnistor från brasan. 

inräknad (adj.) som man har räknat med Vi är tio stycken, mig själv inräknad. 

insikt(en) 1.när man förstår hur någonting egentligen är 
2.kunskap och förståelse för något 

Det var en hemsk insikt att förstå att hon inte skulle överleva. 

klaga(att) 1.säga att man inte är nöjd med något 2.säga att 
man har ont eller är ledsen 

2.Pia klagade över huvudvärken. 

mentalt (adj.) som har med själen att göra Min mentala hälsa är god. 

mod (ett) när man vågar göra något fast man vet att det kan 
vara farligt 

Det krävdes mod för att säga vad han tyckte. 

mognad(en) när något har mognat Man kan känna mognaden på äpplet. 

saliv (en) en vätska som finns i munnen Saliven rann nedför hakan på henne. 

spred(sprida) låta många få något eller veta något Hon spred glädje omkring sig. 

tapper (adj.) som inte är rädd när det är farligt och som inte 
klagar när någonting är svårt 

Pontus är verkligen en tapper kille. 

tillräcklig (adj.) som det finns så mycket av att det inte behövs mer Fanns det tillräckligt med mat idag? 

trotsig (adj.) stolt och retsam och som vägrar att lyda Lilla Jens är inne i en trotsig ålder nu. 

uppror(ett) 1.ett försök att med våld försöka få bort  t.ex. dem 
som bestämmer i ett land 2.en kraftig protest 

2.Syskonen gjorde uppror mot sina föräldrar. 

uppsåt(ett) det som man egentligen vill när man gör något, 
fast det kanske inte märks så tydligt 

Hon slog henne utan ont uppsåt. 

vandalisera(att) förstöra något på ett våldsamt sätt Bussen hade vandaliserats. 

övertid (en) tid som man arbetar utöver den normala 
arbetstiden 

Vi var tvungna att arbeta övertid förra veckan. 
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ankomst(en) en tid då något kommer Tågets ankomst är 10.38. 

anslag(ett) ett meddelande som man sätter upp Det satt ett anslag i porten om att vattnet skulle stängas av. 

antasta (att) säga något otrevligt eller röra någon på 
ett obehagligt sätt 

Lars blev antastad av en stor hund. 

arrogans(en) ett otrevligt sätt Han visade arrogans mot sina anställda. 

avgränsa(att) bestämma gränserna för hur stort något ska vara Man var tvungen att avgränsa ett områd. 

avsmak(en) inte tycka om Jag känner avsmak för kött. 

bankett(en) en fin middag för många gäster Nobelfesten är verkligen en fin bankett. 
besvärlig (adj.) som är svår eller ger problem Det var besvärliga matteuppgifter vi fick. 

bevaka(att) 1.kontrollera så att inget farligt händer 2.se vad 
som händer på en plats för att kunna rapportera 
om det 

2.TV bevakar valet i Ryssland. 

bidra(att) 1.ge t.ex. pengar till något 2.vara en av de delar 
som leder till något 

Han bidrog till den goda stämningen i klassen. 

bister (adj.) 1.allvarlig och lite arg 2.svår att klara av 1.Hon hade en bister min. 

dekorera(att) smycka ut Nu dekorerar de om i skyltfönstren. 

entusiasm(en) ett mycket stort och positivt intresse De var fulla av entusiasm inför resan. 

fnissig (adj.) som ofta skrattar Det var en fnissig tjej. 

fyrverkeri(ett) 

 

På nyårsafton kan man se många fyrverkerier. 

förberedelse (en) när man förbereder något Läraren förbereder sin a lektioner. 

förkunna(att) tala om Gud för att påverka andra Prästen förkunnade Guds ord. 
förmodligen(adv.  jag tror att det är så Förmodligen är vi lediga imorgon. 



förstummad 
(adj.) 

inte kunna säga något för man är rädd eller 
förvånad 

Vi blev förstummade när vi hörde vad som hänt. 

förvåning (en) när man är förvånad Till min stora förvåning vann jag första pris. 
generalrepetition
(en) 

den sista repetitionen innan premiär Skådespelarna var nervösa inför 
generalrepetitionen 

inkludera(att) räkna med något Dricksen är inkluderad i priset. 

kittla(att) röra vid något så det känns obehagligt 
och skönt på samma gång 

Hon kittlade sin bror under fötterna. 

klimp(en) en liten klump av något I sanden låg det klimpar av guld. 
lönsamhet (en) hur lönsamt t.ex. ett företag är Lönsamheten är god just nu. 

magnifik (adj.) storslagen, enorm Notre Dame är en magnifik kyrka i Paris. 

motstånd(ett) 1.ett försök att försvara sig när någon försöker 
tvinga en till något 2.ett hinder mot något 

Folket gjorde motstånd mot militären. 

oförutsedda 
(adj.) 

som inte är planerade Har du haft några oförutsedda utgifter denna månad? 

omvandling(en) när man gör så något blir något annat Det blev en stor omvandling när hon klippte av sig håret. 

peka(att) visa med fingret Kvinnan pekade åt vilket håll vi skulle gå. 

populär (adj.) mycket omtyckt Matteläraren är mycket populär. 
provisorisk (adj.) som finns tills något nytt kommer Det var en provisorisk lösning. 

repetition(en) övning flera gånger Vi hade tre repetitioner med kören innan konserten. 

reservera(att) beställa något i förväg Vi reserverade sex biobiljetter. 
reserverad (adj.) lite försiktig Hon var lite reserverad mot mig i början. 

rusa(att) springa mycket fort Eleverna fick rusa till bussen. 

skild (adj.) 1.inte längre gift 2.olika 1.Hon är skild sedan tre år. 

skulptera(att) forma något i t.ex. lera eller trä Konstnären skulpterade ett djur i marmor. 

slant(en) en peng Jag hittade en slant på gatan. 

spöke(ett) 

 

Tror du på spöken? 

talang(en) 1.en egenskap som gör det lätt att lära sig något 
2.en person som har mycket lätta att lära sig något 

Hon är en ny talang inom tennisen. 

tallrik(en) som man lägger mat på Pappa dukade med de blå tallrikarna. 

upprörd mycket arg för att man tycker illa om 
något 

Diskussionen om trafiken gjorde honom upprörd. 

uppsluppen glad och livlig Det var verkligen en uppsluppen fest. 

uthärdlig som går att tåla fast det gör ont eller 
känns mycket svårt 

Värken i ryggen var inte längre uthärdlig. 

utplåna(att) helt förstöra något Hela staden blev utplånad av jordbävningen. 

variera(att) 1.vara olika 2.göra något annorlunda för 
att få omväxling 

1.Antalet gäster på hotellet varierar. 

överdåd(ett) lyx eller väldigt mycket av något Det var ett överdåd av mat och dryck framdukat. 
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anpassning (en) när man försöker ändra sig för att passa in bättre Man måste anpassa sig till gruppen ibland. 
argumentera(att) berätta varför man är för eller emot något Vera argumenterade för flera cykelbanor. 

cirkulera(att) 1.röra sig runt 2.spridas till flera personer 2.Låt pappren cirkulera så att alla får läsa. 

diskussion(en) ett samtal där man säger vad man tycker Det blev en väldig diskussion om lunchtiderna. 

dumpa(att) 1.hälla skräp i havet 2.sänka priset kraftigt 3.lämna 
någon 

3.Hon dumpade honom för att han var otrogen. 

dyster (adj.) lite ledsen och deppig Ior är en dyster åsna. 
föreslog(att 
föreslå) 

säga att man borde göra på ett visst sätt Jag förslår att vi äter innan vi spelar kort. 
 
 

föreställa(att) 1.vara en bild av någon/något 
2.spela eller låtsas vara någon/något 

1.Bilden förställer min syster. 
2. Du får föreställa chef. 

vara förflyttad 
(att) 

flytta någon till en annan plats Hon blev förflyttad till en annan avdelning. 

giftig (adj.) som man kan dö av Svampen var mycket iftig. 

gåva(en) något man får Jag fick en gåva av min farfar igår. 



hastighet(en) ett mått på hur fort något kör Bilen hade för hög hastighet i kurvan. 

klagomål (ett) något som man säger eller skriver när man inte är 
nöjd med något 

Eleverna framförde klagomål på maten. 

kontra(att) 1.svara snabbt 2.anfalla en annan spelare för att 
den har anfallit 

Hon kontrade med en elak kommentar. 

kumpan(en) en person som hjälper till t.ex. vid ett brott Tjuven hade en kumpan med sig. 

laglydig (adj.) som följer lagen Mannen var så laglydig. 

lekfull (adj.) som tycker om att leka  Kattungen är så lekfull. 
medveten (adj.) som förstår vad något betyder Vi tyckte att ungdomarna var medvetna. 

mima(att) 1.röra läpparna utan att det kommer ljud 2.visa 
vad man vill bra med händerna 

1.Hon mimade till låten. 

misstanke(en) en aning om att något är fel Mia hade en misstanke om att det var Saras fel. 

moment(ett) en liten del av något Gör momentet om procent i matte. 

mållös (adj.) 1.som inte kan äga något 2.utan mål t t.ex. fotboll 1. Hon blev helt mållös av förvåning. 
obeskrivlig (adj.) man kan inte beskriva för att den t.ex. är mycket 

stor eller speciell 
Jag kände en obeskrivlig känsla av lycka. 

olustig (adj.) 1.tråkig eller otrevlig 2.inte nöjd och glad 2.Fy, vad jag känner mig olustig idag. 

påminna(att) 1.få någon att komma ihåg något 2.vara lik någon 2.Hon påminner om min pappa. 

reagera(att) 1.röra sig eller göra på ett visst sätt 2.tycka eller 
känna på ett visst sätt 

Hur skulle du reagera om han slutade? 

redo (adv.) klar eller färdig Är du redo att börja nu? 

rörd (adj.) som har en stark känsla Jag blev rörd till tårar. 
självbelåten (adj.) när man är nöjd med sig själv Hon hade en självbelåten min när hon gick ut från rummet. 

slag(ett) när man slår något hårt t.ex. med handen Han fick ett slag över ansiktet. 
sprucken (att 
spricka) 

gå sönder Byxorna var spruckna i baken. 

studsa(att) hoppa upp och ner (t.ex. en boll) Jag studsade upp från sängen. 

undvika(att) låta bli något Hon undvek att möta hans blick. 

ånga(en) gas som kommer från en vätska som kokar Jag brände mig på ångan. 
sid.201-207   

avgift(en) pengar som man betalar för t.ex. en tjänst eller att 
få vara medlem i en förening 

Det var en hög avgift till målarkursen. 

begäran(en) när man ber om något Jag vill begära om ledighet under lovet. 
beskäftig (adj.) som ordnar så mycket att andra blir irriterade Det var en beskäftig liten tjej. 

bräcklig (adj.) svag och ömtålig Hon såg så bräcklig ut. 

fiber(en) en typ av tråd som finns i t.ex. växter Det är nyttigt med fibrer. 

frist(en) ha lite tid på sig Fristen går ut på torsdag. 

klen (adj.) 1.tunnsom inte håller 2.svag som lätt blir sjuk  2.Han var en klen liten pojke. 

kollapsa(att) bli så ansträng att man slutar att fungera Stefan kollapsade under 400-metersloppet. 
kvickna till(att) bli pigg igen Hon piggnade till efter lunchrasten. 
luftkonditioner-
ing (en) 

en apparat som gör att luften bli bättre i 
ett rum 

Det var skönt att det fanns luftkonditionering. 

missnöje(ett) när man tycker att något borde vara bättre Ahmed var missnöjd ed sina betyg. 
misstrogen (adj.) som inte litar på någon Hon gav en misstrogen kommentar. 
omsorgsfull (adj.) noggrann som aktar sig för att göra fel Expediten slog in paketet omsorgsfullt. 

rossla(att) andas hest Pojken rosslade när han sprang. 
skräddarsydd (att 
skräddarsy) 

göra något så att det passar exakt Mannen hade en skräddarsydd kostym på sig. 

svimfärdig (adj.) när man nästan svimmar Jag kände mig svimfärdig av lycka. 
temperatur(en) ett mått på värme eller kyla i grader Temperaturen steg under dagen. 

ting(ett) en sak Det är viktigt att ha ordning på saker och ting. 
vara utmattad 
(att) 

mycket trött och som inte orkar med Jag var helt utmattad efter provet. 

öronbedövande 
(adj.) 

högt starkt ljud så man inte hör något annat Det var ett öronbedövande oväsen. 

övertala(att) få någon att göra som man vill genom att tala om 
hur bra det skulle vara 

Agneta övertalade mig att följa med på bio. 

överväldigande 
(adj.) 

mycket stor eller imponerande Det var en överväldigande utsikt från tornet. 
 



sid.208-217   

barndom(en) den tid då man är barn Olle hade verkligen en lycklig barndom. 

bekräfta(att) visa och säga att något är riktigt Brevet bekräftade mina misstankar. 

bitter (adj.) 1.som smakar skarpt och beskt 2arg och besviken 
över något som inte blev som man hoppades 
3.mycket hård och fylld av hat 

3. De var bittra fiender. 

famla(att) försöka hitta något med händerna Per famlade i mörkret. 
generation(en) alla människor som är ungefär lika gamla Hon är den ledande författaren i sin generation. 

harkla sig(att) hosta lite för att få klar röst Läraren harklade sig innan hon började prata. 

makt (en) en möjlighet att bestämma över någon Vi har ingen makt alls på jobbet. 
noggrant (adj.) som inte slarvar eller glömmer något Parvin var en noggrann elev. 

osäker (adj.) 1.som man inte vet något om 2.som inte tror att 
man kan något 3.som kan gå sönder eller vara 
farlig 

1. Det är osäkert om vi kommer. 

skärva(en) en liten bit från något som har gått sönder Akta! Det ligger glasskärvor på golvet. 

snål (adj.) 1.som sparar för mycket och inte vill ge andra 
något 2.som inte ger eller använder mycket av 
något 3.för lite av något 

1. Du är för snål mot dig själv. 

stridslysten (adj.) som gärna bråkar Det var en stridslysten kvinna! 
uppslukad (adj.) så intresserad att man inte märker det 

runtomkring 
Hon var helt uppslukad av boken. 

överföll(att 
överfalla) 

kasta sig över något/någon Jag blev överfallen av en stor, svart hund. 

sid218-220   
skuldkänsla(en) en känsla att man gjort ett fel och skäms Han fick skuldkänslor för att han inte var med på avslutningen. 

tillstånd(ett) 1.ett meddelande som visar att man har rätt att 
göra något 2.hur något är 

1.Polisen gav dem tillstånd att demonstrera på 
torget. 

ånger när man är ledsen för att man har gjort något och 
önskar att man inte hade gjort det 

Hon kände ånger inför sina kamrater. 

öppenhjärtig 
(adj.) 

som säger vad man tycker Maria är väldigt öppenhjärtig. 

sid.221-223   
däck (båtdäck) 
(ett) 

golvet på en båt Vi satt ute på däcket och solade. 

fascinera(att) göra något mycket intressant Japan är ett land som fascinerar många besökare. 

fjärran (adv.) långt från något Solen syntes långt bort i fjärran. 

fragment (ett) en liten del av något Man såg bara fragment av texten. 

gardin(en) tyg som sitter i ett fönster Det satt rutiga gardiner i köket. 

hytt(en) ett rum på en båt där man kan sova Vi delade hytt på båten till England. 

isär (adv.) 1.så att två personer inte längre är tillsammans 
2.så att något blir delar som inte längre sitter ihop 
3.med ett avstånd emellan 

3.Han ställde sig med fötterna brett isär. 

korg(en) en behållare som man kan bära saker i Blåbären låg i korgen. 

krossa(att) göra så att något går sönder Han krossade glasrutan med en sten. 

kuslig (adj.) som man tycker är obehaglig eller som gör att man 
blir rädd 

Det kändes lite kusligt i det tysta, mörka huset. 

ombord (adv.) på en båt eller i ett flygplan Vi klev ombord på eftermiddagen. 
passagerare(en) en person som åker t.ex. i en bil Det var fyra passagerare i bilen. 

reling(en) ett typ av räcke på en båt Jag höll mig hårt i relingen. 

vattenfall(ett) vatten som rinner mycket snabbt t.ex. nedför ett 
berg 

Niagara är ett vattenfall. 

vinge (en) 1.en kroppsdel som fåglar eller insekter flyger med 
2.en del av ett flygplan 

1. Fjärilen hade blå vingar. 

 


