
 

 

Trimma ditt ordförråd  övning 12 A  
Välj definition! 
 
donera  

 ordna fram 
 skänka, ge bort 
 underteckna, sätta sitt namn på 
 vara utan 

 
elastisk  

 bara som det ser ut, inte verklig 
 som går bra ihop 
 tänjbar, fjädrande, följsam 
 överdrivet känslosam, gråtmild 

 
faktum  

 märke, kännetecken 
 sakförhållande; verklig händelse 
 tillstånd, kondition 
 överläggning, diskussion 

 
flit  

 arbetsamhet, nit, iver, möda 
 brytning, söndring 
 klot, krets, område, zon, skikt 
 tvivel, misstro 

 
förbise  

 driva bort, sprida, fördriva, upplösa 
 dölja, gömma, täcka över 
 hålla sig borta utan tillstånd, smita 
 inte ta hänsyn till, missa 

 
förbli  

 avskärma, utestänga, stå i vägen 
 fortsätta att vara, bestå 
 läsa igenom snabbt 
 skaffa sig egen förtjänst 

 
generös  

 frikostig, storsint 
 glad över andras olycka 
 ombytlig, växlande, varierande 
 vanhedrande, ngt att skämmas över 

 
genomgång  

 ekonomisk ersättning för skada 
 fog, förbindelse 
 förberedande behandling; analys o. kritik 
 stor insats, mycket folk 

 
hejda  

 lägga bakom sig, avverka 
 slåss, kämpa 
 smyga försiktigt, trippa 
 stoppa, hindra; dämpa 

 
härska  

 avlägsna, föra isär, separera 
 frambringa, forma, ge upphov till 
 regera, dominera; vara rådande 
 utföra, utöva, verkställa 

 
 

idealisk  
 bästa tänkbara, perfekt 
 obetänksam, lättsinnig, oklok, förhastad 
 pålitlig, säker, trovärdig 
 tillgjord, konstlad, oäkta 

 
innebörd  

 bedömning, uppskattning 
 betydelse, mening, räckvidd 
 falsk bild, illusion 
 gestalt, utseende 

 
jämlik   

 genomskinlig, spröd, fin 
 som har lika stort värde 
 trolig 
 vardaglig, enkel, torftig 

 
kista  

 förvaringslåda med lock 
 hall, kapprum, vestibul 
 helgedom, bönehus 
 oräddhet, kurage 

 
kompakt  

 kolossal, astronomisk 
 skarpsinnig, intelligent, smart 
 tät, fast, massiv; orubblig, hård 
 ytterst noggrann, samvetsgrann 

 
lindrig  

 jordisk, världslig 
 lätt, måttlig, obetydlig 
 sökande, famlande, osäker 
 tillfällig, provisorisk 

 
medföra  

 bärga el. samla in 
 ha till följd, resultera i 
 rusa iväg okontrollerat 
 överensstämma, inträffa samtidigt 

 
norm  

 förklaringsmodell, hypotes, tes 
 regel, mönster, ngt att rätta sig efter  
 symbol, markering, uttryck 
 systematisk plan, tillvägagångssätt 

 
ockupera  

 använda, omsätta i praktiken 
 dyrka, avguda, beundra 
 fostra med sträng disciplin; straffa 
 ta i besittning (o. hålla besatt) 

 
radikal  

 ensidig, inskränkt 
 genomgripande, grundlig; vänsterinriktad 
 kämpig, slitsam 
 motsträvig, olydig, trilsk, obstinat



 

  

12 B 
 
VERB 
donera   förbise  förbli 
hejda  härska  medföra 
ockupera 
 
SUBSTANTIV 
faktum   flit  genomgång 
innebörd  kista  norm 
 
ADJEKTIV, PARTICIP 
elastisk  jämlik lindrig  
generös  kompakt radikal 
idealisk 
 
 

Vilket av ovanstående ord betyder 
arbetsamhet, nit, iver, möda _________________  

betydelse, mening, räckvidd _________________   

bästa tänkbara, perfekt _________________ 

fortsätta att vara, bestå _________________ 

frikostig, storsint _________________ 

förberedande behandling; analys o. kritik _________________ 

förvaringslåda med lock _________________ 

genomgripande, grundlig; vänsterinriktad _________________ 
ha till följd, resultera i _________________ 

inte ta hänsyn till, missa _________________ 

lätt, måttlig, obetydlig _________________ 

regel, mönster, ngt att rätta sig efter  _________________ 

regera, dominera; vara rådande _________________ 

sakförhållande; verklig händelse _________________ 

skänka, ge bort  _________________ 

som har lika stort värde _________________ 

stoppa, hindra; dämpa _________________ 

ta i besittning (o. hålla besatt) _________________ 

tänjbar, fjädrande, följsam _________________ 

tät, fast, massiv; orubblig, hård _________________ 

 



 

  

12 C 
 
VERB 
donera –r –de –t hejda –r –de –t medför/a -- -de -t 
förbi/se –ser –såg –sett härska –r –de –t ockupera –r –de -t 
för/bli –blir –blev –blivit 
 
SUBSTANTIV 
faktum –et fakta genomgång –en –ar kist/a –an -or 
flit –en –0 innebörd –en –er norm –en -er 
 
ADJEKTIV, PARTICIP 
elastisk –t -a  jämlik –t –a lindrig –t -a 
generös –t –a kompakt -- -a radikal –t -a 
idealisk –t -a 
 
Välj bland ovanstående ord och sätt in dem med rätt form i luckorna så att de två meningarna 
får ungefär samma betydelse! 
  1 Han fortsatte att vara lärare hela sitt liv. Han _________________ lärare hela sitt liv. 

  2 De råkade hoppa över hans anmälan. De _________________ hans anmälan. 

  3 Vi ska gå igenom materialet noga. Vi ska göra en noggrann _________________ av 

materialet. 

  4 Har män och kvinnor lika villkor? Är män och kvinnor _________________? 

  5 Vi följer de allmänna reglerna. Vi följer _________________. 

  6 Bostaden är helt perfekt. Bostaden är _________________. 

  7 Jag hade en lätt förkylning. Jag hade en _________________ förkylning. 

  8 Vi förstod inte vad meddelandet betydde. Vi förstod inte _________________ i meddelandet. 

  9 Krisen ledde till att många blev arbetslösa. Krisen _________________ stor arbetslöshet. 

10 Fiendestyrkor har intagit staden. Fiendestyrkor har _________________ staden. 

 

Ordbildning. Använd ordboken! 
VERB  SUBSTANTIV ADJEKTIV, PARTICIP 

donera ______________ 

förbise ______________ 

härska ______________ 

ockupera ______________  

  flit ______________ 

______________ genomgång 

______________ innebörd 

  norm ______________ 

  ______________ generös 

  ______________ idealisk 

 ______________  jämlik 


