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Alla plockar svamp och bär (s.6) 
 
1. Dela upp följande sammansatta ord. 
 

1. björklöv  __________ __________ 
2. regnkläderna  __________ __________ 
3. gulbruna __________ __________ 
4. matsvamparna __________ __________ 
5. barrskog __________ __________ 
6. favoritställe __________ __________ 
7. allemansrätten __________ __________s__________ 
8. bostadshuset __________s__________ 
9. svampplockare  __________ __________ 
10.höstpromenad __________ __________ 

 
2. Skriv motsatsord till följande ord. 
 

1. fuktigt ____________ 
2. svalt  ____________ 
3. nöjd  ____________ 
4. bister ____________ 
5. generös ____________ 
6. klokt  ____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. ömtålig ____________ 
8. öppna ____________ 
9. tur  ___________ 
10.sämre ____________ 

 
3. Vad betyder den kursiverade frasen?   
    Markera med x framför rätt alternativ. 
 

1. De kan plockas från högsommaren till hösten. 
__ sommarens varmaste del i Sverige 
__ sommarens kallaste del i Sverige 
 
2. Många är ute med öppna svampögon. 
__ en sorts svamp som ser ut som ögon 
__ man tittar noga efter svamp i skogen 
 
3. Man får förstås inte plocka växter som är fridlysta. 
__ giftiga 
__ skyddade enligt lag och får inte plockas 
 
4. Alla har rätt att plocka svamp, bär och vilda blommor. 
__ ej odlade 
__ fridlysta 
 
5. Man får tälta utom synhåll från bostadshuset. 
__ så att man syns  
__ så att man inte syns 
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Träd blir äldre än människor (s.9) 
 
1. Komparera följande adjektiv. 
 

1. __________ __________ vanligaste 
 

2. gammal __________ __________ 
 

3. __________ yngre __________ 
 

4. __________ snabbare __________ 
 

5. viktigt __________ __________ 
 

6. många __________ __________ 
 

7. liten __________ __________ 
 

8. __________ sämre __________ 
 

9. stora __________ __________ 
 

10.bra __________ __________ 
 
 
2. Ringa in alla ord som är växter/träd 
 
barrträd, björk, jordbruk, ormbunke, gran, skogsbruk,  
uppvuxen, lövträd, bär, träkol, skogsbolag, yxa, rötter,  
ved,  planta, snytbagge, tall 
 
 
3. Dela upp följande sammansatta ord 
 

1. byggmaterial __________ __________   
2. privatpersoner __________ __________   
3. medeltal __________ __________    
4. skogsägare __________s__________   
5. småbönder __________ __________   
6. sommarhalvåret __________ __________ __________   
7. motorsåg __________ __________   
8. fritidssyssla __________ __________s__________    
9. naturvård __________ __________   
10.miljövänligt __________ __________   
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Vasaloppet (s. 12) 
 
1. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Klockan är sex ______ morgonen. 
2. Jag står tillsammans ______ tusentals andra löpare. 
3. Det är speciellt att åka i timvis fram ______ öde hedar, ______ tallskogar 

och ______ små byar. 
4. Det var de första rapporterna ______ Sälen och Mora som skapade svensk 

sportjournalistik. 
5. Kanske bidrar mediebevakningen ______ att så många vill delta. 
6. Det är män och kvinnor som deltar år ______ år. 
7. Vasaloppet har ______ hela sin historia haft ungefär samma spår. 
8. Året var 1520 och Sverige var ______ union med Danmark. 
9. I artikeln föreslog han ett lopp ______ Sälen och Mora. 
10.Första året åkte 117 personer hela vägen ______ start ______ mål. 

 
2. Sortera in följande egennamn under rätt kategori. 
 
Gustav, Sälen, Margit, Vasaloppet, Sverige, Öppet spår,  
Kristian, Mora, Halvvasan, Danmark, Tjejvasan, Anders 
 
Städer/länder  Förnamn  Tävlingar 
 
____________ ____________  ____________ 
____________  ____________  ____________ 
____________ ____________ ____________ 
____________ ____________ ____________ 
 
 
3. Hur stavas sj-ljudet i följande ord? 
 

1. __idtur 
2. mo__onärer 
3. __älvaktning 
4. sport_ournalistik 
5. sär__ilt 
6. na__onellt 
7. _enidrag 
8. arran_örerna 
9. strate_i 
10.__idvalla 
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Älgjakten (s. 15) 
 
1. Vilka olika betydelser kan dessa ord ha? Skriv meningar med orden. 
 

1. ris 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
2. skott 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

3. fylla 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

4. tur 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

5. mark 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

6. klar 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

7. ren 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

8. krona 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

9. pumpa 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

10.lag 
___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
 

2. Hur stavas j-ljudet i följande ord? 
 

1. äl_ _akt 
2. _evär 
3. _ _ur 
4. var_ 
5. hän_ivna 
6. hö_dpunkterna 
7. mansgre_ 
8. _ägare 
9. rå_ _ur 
10.re_äl 

 
3. Ringa in alla ord som är djur. 
 
älgkött, älg, örter, rovdjur, varg, björn, mansgrej, 
rådjur, vildsvin, jakträtten, jägarexamen, tjälknöl 
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Facit – I skogen 
 
 
Alla plockar bär och svamp 
 
1. 

1. björk löv 
2. regn kläderna 
3. gul bruna 
4.  mat svamparna 
5. barr skog 
6. favorit ställe 
7. alle man s rätten 
8. bostad s huset 
9. svamp plockare 
10. höst promenad 

2. 
1. torrt 
2. varmt 
3. missnöjd 
4. glad 
5. snål 
6. oklokt 
7. tålig 
8. stängda 
9. otur 
10. bättre 

3. 
1. högsommaren=sommarens varmaste del i Sverige 
2. öppna svampögon=man tittar noga efter svamp i skogen 
3. fridlysta=skyddade enligt lag och får inte plockas 
4. vilda= ej odlade 
5. utom synhåll=så att man inte syns  

 
Träd blir äldre än människor 
 
1. 

1. vanlig, vanligare, vanligast 
2. gammal, äldre, äldst 
3. ung, yngre, yngst 
4. snabb, snabbare, snabbast 
5. viktigt, viktigare, viktigast 
6. många, fler, flest 
7. liten, mindre, minst 
8. dålig, sämre, sämst 
9. stora, större, störst 
10. bra, bättre, bäst 

2.  
barrträd, björk, ormbunke, gran, lövträd, bär, rötter, planta, tall 
 
3. 

1. bygg material 
2. privat personer 
3. medel tal 
4. skog s ägare 
5. små bönder 
6. sommar halv året 
7. motor såg 
8. fri tid s syssla 
9. natur vård 
10. miljö vänligt 
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Vasaloppet 
 
1. 

1. på  
2. med 
3. över, genom, förbi 
4. från 
5. till 
6. efter 
7. under 
8. i 
9. mellan 
10. från, till 

2. 
Städer/länder: Sälen, Sverige, Mora, Danmark 
Förnamn: Gustav, Margit, Kristian, Anders 
Tävlingar: Vasaloppet, Öppet spår, Halvvasan, Tjejvasan 
 
3. 

1. skidtur 
2. motionärer 
3. självaktning 
4. sportjournalistik 
5. särskilt 
6. nationellt 
7. genidrag 
8. arrangörerna 
9. strategi 
10. skidvalla 

 
Älgjakten 
 
1. Förslag till svar: 
 

1. I Kina äter man mycket ris. / Recensenten gav skådespelaren både ris och ros. 
2. Han avlossade ett skott med geväret. / På våren växer det ut skott med nya blad på trädet. 
3. Att fylla år är roligt. / Vi ska fylla hinken med vatten. 
4. Vilken tur vi har! / Nu är det din tur. 
5. Han äger en stor bit mark. / Förr var mark en myntenhet i Sverige. 
6. Det var en klar och solig dag. /Nu är jag klar med läxan. 
7. De gick ut i skogen för att jaga älg och ren. / Tvålen gjorde henne mjuk och ren.  
8. Prinsessan hade en krona på huvudet. / Han hade bara 1 krona kvar i sparbössan. 
9. Jag måste pumpa däcket på cykeln. / På halloween är det många som använder en pumpa 

som dekoration. 
10. Barnen skulle spela fotboll och delades in i två lag. / När man gör tjälknöl lägger man först 

köttet i en lag. 
2.  

1. älgjakt 
2. gevär 
3. djur 
4. varg 
5. hängivna 
6. höjdpunkterna 
7. mansgrej 
8. jägare 
9. rådjur 
10. rejäl 
 

3. 
älg, (rovdjur), varg, björn, rådjur, vildsvin 

 
 




