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Göta kanal (s. 145) 
 
1. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. sjömi__itär    l/ll 
2. sä__ongen    s/ss 
3. by__nadsprojekt   g/gg 
4. ka__aktär    r/rr 
5. a__deles    l/ll 
6. konku__ensen   r/rr 
7. se__ester    m/mm 
8. ka__iär     r/rr 
9. po__ulär     p/pp 
10.cy__elvägar    k/ck 

 
2. Bilda substantiv av verben/verb av substantiven. 
 
Verb       Substantiv 
 
1. att övertala      en ______________ 
2. att fråga     en ______________ 
3. att ______________   en sluss 
4. att ______________   en konkurrens 
5. att ______________   ett möte 
6. att drömma     en ______________ 
7. att ______________   ett jobb 
8. att ______________   en färd 
9. att övergå     en ______________ 
10.att arbeta     ett ______________ 
 
3. Para ihop förklaringarna med orden till höger genom att skriva rätt 
siffra framför. 
 

1. konstgjord vattenväg     __sluss 
2. lastplats för fartyg      __slussport 
3. anordning för lyftning/sänkning av fartyg __pråm 
4. lastfartyg       __kaj 
5. anordning för att tillsluta en sluss   __kanal  
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Bergvärme (s. 149) 
 
1. Markera med x för rätt alternativ. 
 
1. kamin 

__pälsdjur som är släkt med hare 
__eldstad för att värma upp rum 

 
2. värmepanna 

__värmekälla i en värmeledning 
__har den med hög feber 

 
3. kraftverk 

__anläggning som producerar energi 
__uttrycksfullt konstverk 

 
4. älvar 

__kvinnligt naturväsen  
__större vattendrag 

 
5. pump 

__orange grönsak som ofta används som prydnad vid Halloween 
__apparat för att ta upp vatten, gas etc. 

 
2. Skriv motsatsord till följande ord. 
 

1. billigare  _______________ 
2. varmare  _______________ 
3. flera  _______________ 
4. effektiv  _______________ 
5. stiga  _______________ 
6. gamla  _______________ 
7. spara  _______________ 
8. bäst  _______________ 
9. öka   _______________ 
10.starkt  _______________ 

 
3. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Tänk att få vara entusiastisk ______ hur man värmer upp sin villa. 
2. Vi har låtit borra ett mer än 100 meter djupt hål ______ tomten. 
3. Det är kallt ______ Sverige. 
4. En stor del av året behövs det extra värme ______ huset. 
5. Förr eldade vi med ved ______ kaminer som värmde. 
6. Andra bytte tillbaka ______ ved. 
7. Markens temperatur höjs nämligen ______sommaren. 
8. Vi bytte ______ elvärme ______ bergvärme för ett par år sedan.  
9. En gång kom vi hem ______ en veckas semester och fann huset 12 grader 

varmt. 
10. År 2010 beräknas 30 procent av all småhusuppvärmning ske ______ 

värmepumpar.  
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Skype (s. 152) 
 
 
1 Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
laddats ner, lagligt, sprack, uppfinnare, telefonförsäljare, slump, såldes, 
anslutning, framgångsrika, mobiltelefonerna 
 
 

1. Det är en ________________ som ringer och han försöker erbjuda 
billigare telefonsamtal. 

2. Om du redan har ________________ till internet via bredband kan du 
faktiskt få gratis telefoni på köpet. 

3. Programmet har ________________ i miljontals kopior. 
4. Att Skype kommer från Sverige är kanske inte en ________________. 
5. Vi har en gammal tradition av ________________ företag inom 

telekommunikation. 
6. Telefonens ________________, amerikanen Graham Bell, slarvade med 

patenten. 
7. Så på 1990-talet kom ________________. 
8. Och Niklas Zennström tillhör överlevarna från IT-bubblan som 

________________ i början av 2000-talet. 
9. Ett tecken på det är att Skype nyligen ________________ för 

fantasibeloppet 20 miljarder kronor. 
10. Att ringa med Skype är dock helt ________________. 

 
 
2. Fyll i tempusformerna för följande verb. 
 
Infinitiv  Presens   Preteritum  Supinum 
 
1. ringa  ________   ________   _______ 
2. erbjuda ________   ________   _______ 
3. säga  ________   ________   _______ 
4. vara  ________   ________   _______ 
5. låta  ________   ________   _______ 
6. minnas  ________   ________   _______ 
7. märka  ________   ________   _______ 
8. betala  ________   ________   _______ 
9. göra  ________   ________   _______ 
10. ladda  ________   ________   _______ 
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3. Sortera in följande ord under rätt kategori. 
 
nummerskiva, växlar, anslutning, internet, ringa, bredband, program,  
Graham Bell, IT-bubbla, mobil 
 
Datorer   Telefoner 
____________  ____________ 
____________  ____________ 
____________  ____________ 
____________   ____________ 
____________  ____________ 
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Statistiska centralbyrån (s. 154) 
 
1. Hur stavas tj-ljudet?   S eller c? 
 
1. __ällan       1. offi__iell 
2. __jat       2. pro__ent 
3. för__usning      3. stati__tik 
4. __yrkolagen      4. __entralbyrån 
5. __öpa       5. pre__entera 
 
2. Enkel- eller dubbelteckning? 
 

1. si__ror    f/ff 
2. intre__ant   s/ss 
3. intä__ter   k/ck 
4. ba__era    s/ss 
5. o__iciella   f/ff 
6. a__drig    l/ll 
7. anstä__da   l/ll 
8. no__ranna   g/gg 
9. pre__entera   s/ss 
10. ko__uner   m/mm 

 
3. Bilda substantiv av nedanstående verb. 
 
     Verb      Substantiv 
 

1. registrera    ______________      
2. presentera    ______________ 
3. undersöka    ______________ 
4. intervjua    ______________ 
5. betala     ______________ 
6. planera     ______________ 
7. intressera    ______________ 
8. ansvara     ______________ 
9. begrava     ______________ 
10.berätta     ______________ 
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Facit – Ingengörslandet   
 
Göta kanal 
 
1. 

1. sjömilitär 
2. säsongen 
3. byggnadsmaterial 
4. karaktär 
5. alldeles 
6. konkurrensen 
7. semester 
8. karriär 
9. populär 
10. cykelvägar 

2. 
1. övertalning 
2. fråga 
3. slussa 
4. konkurrera 
5. möta/mötas 
6. dröm 
7. jobba 
8. färdas 
9. övergång 
10. arbete 

3. 
 
3 
5 
4 
2 
1 
 
Bergvärme 
 
1. 

1. eldstad för att värma upp rum 
2. värmekälla i en värmeledning 
3. anläggning som producerar energi 
4. större vattendrag 
5. apparat för att ta upp vatten, gas etc. 

2.  
1. dyrare 
2. kallare 
3. färre 
4. ineffektiv 
5. sjunka 
6. nya 
7. slösa 
8. sämst 
9. minska 
10. svagt  

3. 
1. över 
2. på 
3. i 
4. i 
5. i 
6. till 
7. under 
8. från, till 
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9. från 
10. via 

 
Skype 
 
1. 

1. telefonförsäljare 
2. anslutning 
3. laddats ner 
4. slump 
5. framgångsrika 
6. uppfinnare 
7. mobiltelefonerna 
8. sprack 
9. såldes 
10. lagligt 

2. 
1. ringer, ringde, ringt 
2. erbjuder, erbjöd, erbjudit 
3. säger, sa, sagt 
4. är, var, varit 
5. låter, lät, låtit 
6. minns, mindes, minuts  
7. märker, märkte, märkt 
8. betalar, betalade, betalat 
9. gör, gjorde, gjort 
10. laddar, laddade, laddat 

3. 
 
Datorer Telefoner 
 
anslutning nummerskiva 
internet växlar 
bredband ringa  
program Graham Bell  
IT-bubbla mobil 
 
Statistiska centralbyrån 
 
1. 

1. källan  1. officiell 
2. tjat   2. procent 
3. förtjusning 3. statistik 
4. kyrkolagen 4. centralbyrån 
5. köpa  5. presentera 

2. 
1. siffror 
2. intressant 
3. intäkter 
4. basera 
5. officiella 
6. aldrig 
7. anställda 
8. noggranna 
9. presentera 
10. kommuner 

3. 
1. registrering 
2. presentation 
3. undersökning 
4. intervju 
5. betalning 
6. planering 
7. intresse 
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8. ansvar 
9. begravning 
10. berättelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


