
FACIT 
 

De tre modiga Del 1 s. 4 
1. Missa, Nayèlèma och Kéléké är med i sagan. 

2. Nayèlèma skulle uträtta ett ärende. 

3. Hon var borta hela dagen. 

4. Kéléké trodde att det hade hänt Nayèlèma något. 

 

Vad betyder orden?  s. 5 
1. en ung man 

2. att man är förlovad 

3. genomföra 

4. Det börjar bli natt. 

5. Vägen svänger. 

6. buskarnas halvmörker 

7. Man har svårt att bestämma sig. 

8. Han blir förvånad. 

9. testa 

 

Fyll i luckorna i Nayèlèmas berättelse. s. 5 
ärende 

dagen kvällen 

orolig 

natten 

leopard 

skräckslagen 

Missa 

möta 

kniv 

idé 

 

Skriv motsatser till följande ord. s. 5 
kväll 

natt 



ljus 

 

De tre modiga Del 2 s. 6 
– 

 

Gör som i exemplet.  s. 7 
1. två modiga pojkar 

2. två bra förslag 

3. två ensamma flickor 

4. två våldsamma slag 

5. två knutna nävar 

6. två trolovade flickor 

7. två tvära vägkrökar 

8. två vassa vapen 

 

Vilka ord i rutan passar till beskrivningarna? s. 7 
1. sträcka ut sig 

2. lunka 

3. rusa, springa 

4. rulla, tumla 

5. vräka, slunga 

 

Fyll i luckorna i Kélékés berättelse. s. 7 
föll 

överfallen fort 

trolovade 

tänderna 

vräkte vilddjuret 

bara 

död mod 

 

Den lydiga systern och den olydiga Del 1 s. 8 
1. I huset bodde bonden, hans två döttrar och hunden. 

2. Bonden längtade efter kött. 



3. Hunden kunde skrämma djuren. 

4. För att hunden skulle arbeta bättre. 

 

Skriv färdigt meningarna.  s. 9 
1. En flöjt 

2. En pärlhöna 

3. Gröt 

4. Hirs 

5. En hund 

6. Nigeria 

7. Jams 

8. En stolpe 

9. En trudelutt 

 

Vad brukar en bonde arbeta med på sin åker? s. 9 
1. Han tar bort sten, ogräs och buskar. 

2. Han vänder på jorden. 

3. Han sprider ut sädeskorn eller frön. 

4. Han tar hand om det som vuxit upp. 

 

Ringa in rätt ord.  s. 9 
1. skrapar 

2. krafsar fort 

3. gröda 

4. byte 

 

Vilken slags fälla tror du att bonden satte ut? 
En lite träbur med en dörr, som stängs när bytesdjuret har gått in. 

 

Den lydiga systern och den olydiga Del 2 s. 10 
Den som släppte lös hunden skulle han kasta ut ur huset. 

Monstret bet och klöste för att trädet skulle gå av och bonden falla till marken. 

Bonden hoppades att hunden skulle komma och hjälpa honom. 

 



Sätt kryss i rutan vid de rätta förklaringarna. s. 11 
1. Även om det skulle hända något viktigt. 

2. Hu, så hemskt! 

3. Djur, människor och sagofigurer. 

4. En liten bit som har lossnat från någonting större. 

5. Han hade tagit med sig flöjten utan att tänka på det. 

 

Rangordna orden efter hur stark rädslan är. s. 11 
orolig, ängslig, skrämd, förskräckt, skräckslagen, panikslagen 

 

Den lydiga systern och den olydiga Del 3 s. 12 
1. Den morrade, ryckte i repet och trampade av och an. 

2. Pappan hade ju sagt att de inte fick släppa lös hunden. 

3. Hon trodde kanske att det hade hänt fadern något. 

4. – 

 

Vad betyder orden och uttrycken? s. 13. 
1. Hunden gick hit och dit. 

2 Stolpen skakade. 

3. Vad hade hänt med hunden? 

4. Hunden var inte som den brukade vara. 

5. Någonting farligt hände fadern. 

6. Hon brydde sig inte om det. 

7. Trädet svajade oroväckande mycket. 

8. Hunden började springa. 

9. Monstret dog direkt. 

 

Ringa in de fyra ord som betyder detsamma som skaka. s. 13 
darra, rista, dallra, vibrera 

 

Ringa in det ord som betyder detsamma som känna på sig. s. 13 
ana 

 



Skriv färdigt meningarna.  s. 13 
1. lossade befriade 

2. knöt upp/löste upp  fri 

3. knöt upp/löste upp loss 

 

Den lydiga systern och den olydiga Del 4 s. 14 
1. Hunden hade räddat hans liv. 

2. De vankade fram och tillbaka och väntade och väntade. 

3. Bonden försköt sin äldsta dotter, han kastade ut henne och han drev bort henne med hugg 
och slag. Kanske har författaren gjort så för att man riktigt ska känna hur hemskt det var. 

4. – 

 

Förklara vad som menas.  s. 15 
1. Man klappar någon med händerna och kramar någon med armarna. 

2. Man går fram och tillbaka. 

3. De hade väntat länge. 

4. Man knuffar bort personen. 

5. Man är mycket ledsen och besviken. 

6. Man räddar någon från att dö. 

7. Man vill inte längre ha något med den personen att göra. 

 

Ringa in de tre ord som betyder detsamma som bedrövad. s. 15 
ledsen, nedstämd, sorgsen 

 

Ringa in de ord eller utryck som betyder detsamma som tycka om.  s. 15 
gilla, älska, vara förälskad i, vara förtjust i 

 

Den lydiga systern och den olydiga Extrauppgifter s. 16 
1. dålig 

2. aldrig 

3. utanför 

4. slutade 

5. före 

6. nedför 



7. farligt 

8. sakta, långsamt 

9. otåligt 

10. olika 

 

Fyra utryck betyder ungefär detsamma.  s. 16 
kors och tvärs, av och an, hit och dit, fram och tillbaka 

 

Gör som i exemplet.  s.16 
1. bo bodde bott 

2. ta tog tagit 

3. fara for farit 

4. slita slet slitit 

5. ligga låg legat 

6. ge gav givit 

7. binda band bundit 

8. vilja ville velat 

9. skjuta sköt skjutit 

10. gå gick gått 

11. låta lät låtit 

12. flänga flängde flängt 

13. falla föll fallit 

14. stå stod stått 

15. hugga högg huggit 

16. ha hade haft 

 

De omöjliga  Del 1 s. 18 
1. Den nyfödde kunde simma, gå och prata fast han var alldeles nyfödd. 

2. Jägaren avlossade ett skott. 

3. Han sköt på en mygga. 

4. – 

 

Ringa in de ord som betyder detsamma som gräla. s. 19 
träta, kivas 



 

Ringa in de ord som betyder detsamma som titta. s. 19 
spana, speja, betrakta 

 

Sätt kryss i rätt ruta. s. 19 
1. Se sig omkring för att försöka upptäcka något. 

2. Det kan hända att människor kan träffas av skottet. 

3. förstånd 

4. Det bryter mot allt som man lärt sig. 

 

Vilket ord passar i luckan?  s. 19 
1. födde 

2. föddes 

3. föder 

4. föds 

5. fötts 

6. födas 

7. föda 

8. fött 

9. född 

10. födda 

 

De omöjliga  Del 2 s. 20 
1. Ja. 

2. De trodde att hövdingen var en klok person, som skulle kunna hjälpa dem att lösa tvisten. 

3. Den hade blivit inlåst i rummet intill. 

4. En palmvinstappare gör vin. 

 

Vad betyder meningarna?  s. 21 
Rätt rad: 5, 3, 2, 6, 1, 8, 7, 4 

 

Förklara med egna ord vad tappa betyder i följande meningar.  s. 21 
Förslag: 

1. Jag fyllde badkaret med vatten./Jag hällde vatten i badkaret. 



2. Jag fumlade med nycklarna så att de föll till marken.  

 

Skriv färdigt meningarna.  s. 21 
De kom överens om att de skulle lösa tvisten utan att gräla och bli ett gott föredöme för alla. 

 

Välj alternativ. s. 21 
1. Han bestämmer i en by. 

2. Bladen högst upp i palmträdet. 

3. Han tappar sav ur palmträdens kronor. 

4. Han låter den jäsa till palmvin.  

 

De omöjliga  Del 3 s. 22 
1. – 

2. – 

 

Skriv de kursiverade orden i rätt form. s. 23 
1. De har ont i sina huvuden. 

2. De är tvungna att bege sig till byn. 

3. De är omöjliga. 

4. De är förnärmade. 

5. De är inga goda föredömen. 

6. De ställer till med oreda. 

 

Fyll i luckorna i palmvintapparens berättelse. s. 23 
En gång föll jag ner från ett träd och gick i tusen bitar. Då sprang jag hem till byn och bad 
grannarna att gå och hämta alla bitarna och bära hem dem. 

 

Sätt kryss i rätt ruta. s. 23 
1. Man pekar ut någon. 

2. Man börjar prata innan den andre har pratat färdigt. 

3. Det går sönder. 

4. Man vill aldrig inse att andra kan ha rätt. 

5. Man är flera och skriker samtidigt. 

6. Man blir stött. 



7. Det blir oordning. 

8. Orsakar bekymmer. 

9. Svårt skadad. 

 

De dumma männen  Del 1  s. 24 
1. Mannen skulle hugga ved. 

2. Yxskaft och yxblad. 

3. För att han satt på den gren han högg av. 

4. Prästen tyckte att mannen var dum som inte förstod att det var så det skulle gå. 

 

Vilka ord betyder detsamma? s. 25 
Rätt rad: 8, 6, 1, 7, 5, 2, 4, 3, 9, 12, 10, 11 

 

Skriv färdigt meningarna.  s. 25 
1. sätter 

2. satt 

3. satte 

4. sitter 

5. suttit 

6. satt 

 

Fyll i luckorna. s. 25 
1. frågan 

2. Synen 

3. Klättringen 

4. Svaret 

5. Hugget 

6. fallet 

7. Livet 

 

De dumma männen  Del 2 s. 26 
1. Prästen hade sagt det. 

2. Vedhuggaren trodde ju att han var död. 

3. Prästen var en klok och ansedd man. 



 

Fyll i tabellen.  s. 27 
1. veta visste vetat 

2. falla  föll fallit 

3. göra gjorde gjort 

4. bry sig brydde sig brytt sig 

5. gå  gick gått 

6. ligga låg legat 

7. dra drog dragit 

8. tiga teg tigit 

9. ställa ställde ställt 

10. stå stod stått 

11. vara var varit 

12. bära bar burit 

13. gråta grät gråtit 

 

Ringa in det ord som betyder detsamma som strax. s. 27 
snart 

 

Vilka påståenden är sanna? s. 27 
1. osant 

2. sant 

3. osant 

4. osant 

5. sant 

6. sant 

7. osant 

8. sant 

9. sant 

10. osant 

 

Skriv sammansatta ord som börjar med ordet träd. s. 27 
Förslag: 

trädgren, trädrot, trädgård, trädgårdsmästare, trädgårdsarbete, trädart, trädkramare 



 

De dumma männen  Del 3 s. 28 
1. Vännerna grälade om vilken stig som var kortast. 

2. Den blev glad när husse kom hem. 

3. Kvinnorna skulle nog hämta vatten. 

 

Fyll i luckorna. s. 29 
1. skogen 

2. ängen 

3. sjön 

4. sjöarna 

5. floden 

 

Dra streck mellan de ord som betyder ungefär samma sak. s. 29 
1. lite arg  irriterad 

2. arg  vred 

3. mycket arg ursinnig 

 

1. lite förvånad häpen 

2. förvånad  förbluffad 

3. mycket förvånad lamslagen 

 

1. lite dum  tanklös 

2. dum  omdömeslös 

3. mycket dum vettlös 

 

Skriv egna förklaringar till de kursiverade orden. s. 29 
1. där kullen började, längst ner på kullen 

2. osäkra, tveksamma 

3. ansåg 

4. blev irriterad, orkade inte vänta 

5. mycket länge 

6. verkligen 

7. gick mödosamt 



8. absolut 

9. snart 

 

De dumma männen  Del 4 s. 30 
1. – 

2. – 

3. – 

 

Sätt kryss i rätt ruta. s. 31 
1. Man går ostadigt. 

2. Man berättar något som andra inte vet. 

3. Man säger något viktigt som andra inte har förstått. 

4. Man framför en åsikt. 

5. Man säger emot någon. 

6. Man reser sig hastigt. 

7. Som ett ilsket lejon. 

8. Som en ilsken katt. 

 

I vilken ordning hände det? s. 31 
Rätt rad: 

3, 8, 7, 6, 4, 2, 5, 1 

Alt. 

3, 1, 7, 6, 4, 2, 5, 8 

 

Gör som i exemplet. s. 31 
1. dum dummare dummast 

2. klok klokare klokast 

3. dålig sämre sämst 

4. illa värre värst 

5. stilla – – 

6. bra bättre bäst 

7. trött tröttare tröttast 

8. fin finare finast 

9. slut – – 



 

 

 

 


