
· 1 ·

Diagnostiskt test till Formell svenska   © 2019 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag
Distribueras som pdf (men finns även i boken)

Ylva Olausson

DIAGNOSTISKT TEST

Det här är ett ordkunskapstest på den receptiva förmågan 
 baserat på orden i En svensk akademisk ordlista (AO).
 En del ord finns med i testet för att göra det svårare. Du 
behöver inte hitta någon betydelse för de orden. I exemplet 
nedan är det orden betydelse, fall och intresse.
 Om du inte alls vet betydelsen av ett ord, så gissa inte. Men 
om du tror att du kanske vet betydelsen, då ska du försöka hitta 
svaret.
 Kontrollera ditt resultat mot facit och bestäm sedan själv om 
du behöver träna på orden i AO.

Del 1
Kombinera tre av orden 1–6 med rätt betydelse.

Exempel:
 1. betydelse ........... illustration

 2. bild ........... undersökning

 3. fall ........... summa pengar man kan få om man säljer något

 4. intresse 

 5. studie

 6. värde

A.
 1. egenskap ........... relation

 2. förhållande ........... en chans att göra något 

 3. möjlighet ........... det som någon har tänkt sig eller vill med något

 4. perspektiv

 5. syfte

 6. uttryck
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B.
 1. aktör ........... läge i höjdled

 2. fokus  ........... centrum för uppmärksamhet

 3. mönster  ........... något som kan användas i en viss verksamhet 
      (t.ex. pengar)
 4. förutsättning

 5. nivå

 6. resurs 

C. 
 1. anledning ........... kapacitet

 2. antal ........... mängd som man kan räkna 

 3. förmåga ........... en förklaring till att man gör något

 4. material

 5. organisation

 6. position

D. 
 1. faktum ........... tanke

 2. föreställning ........... viss tidpunkt

 3. helhet ........... ställe där man börjar

 4. skillnad 

 5. tillfälle

 6. utgångspunkt

E. 
 1. anse ........... tycka 

 2. betona ........... vara inräknad

 3. förekomma ........... visa och berätta om något 

 4. ingå

 5. presentera

 6. påverka
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F. 
 1. delta ........... betyda

 2. formulera  ........... säga att något är helt säkert

 3. genomföra  ........... göra något tillsammans med andra i en grupp

 4. innebära

 5. konstatera

 6. uppstå

G. 
 1. aktuell ........... privat 

 2. enskild ........... lätt att se, höra eller förstå 

 3. intressant ........... uppmärksam på fel och brister

 4. kritisk

 5. teoretisk

 6. tydlig
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Del 2
Kombinera tre av orden 1–6 med rätt betydelse. 

A. 
	 1.	effekt	 ........... orientering

 2. föremål ........... något som är värt mycket och kan användas

 3. inriktning ........... när man letar efter fel eller ser till att allt är som det ska

 4. kontroll

 5. tillgång

 6. urval

B. 
 1. drag ........... något som är typiskt för någon eller något

 2. hänsyn ........... respekt för andras önskemål och intressen

 3. kommentar  ........... uppfattning om vad som är bra eller dåligt

 4. anledning

 5. skäl

 6. värdering

C. 
 1. antagande  ........... början

 2. användning ........... en del av en helhet

 3. inledning  ........... något som man kommer fram till i till exempel 
      en diskussion 
 4. inslag

 5. medel

 6. slutsats
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D. 
1. bedöma ...........	vara	eller	finnas

2. framkomma  ........... hålla sig borta från 

3. förvänta ........... uttala sig om kvaliteten på något

4. råda

5. undvika

6. ägna

E. 
1. avgöra ........... illustrera

2. belysa ........... bestämma

3. förutsätta ........... ta för givet

4. redovisa

5. samla

6. uppnå

F. 
 1. betydlig ........... naturlig

 2. generell ........... som inte slutar

 3. medveten ........... klar över sin situation

 4. självklar

 5. ständig

 6. vetenskaplig
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Del 3
Kombinera tre av orden 1–6 med rätt betydelse. 

A. 
 1. begränsning  ........... opposition

 2. förväntning ........... tro på att något ska hända

 3. genomgång  ........... när man gör så att något blir mindre

 4. motstånd

 5. omständighet

 6. utformning

B. 
 1. antagande ........... storlek 

 2. hinder ........... svårighet

 3. utsaga ........... något som någon säger

 4. omfattning

 5. samspel

 6. tidpunkt

C. 
 1. förekomst  ........... åsikt

 2. granskning  ........... det viktigaste

 3. indelning  ...........	när	det	finns	något

 4. inverkan 

 5. synpunkt

 6. huvudsak
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D. 
 1. bekräfta ........... referera 

 2. ersätta ........... ha plats för

 3. hänvisa ........... vara likvärdig eller jämförbar med

 4. motsvara

 5. pågå

 6. rymma

E. 
 1. antyda ........... karakterisera

 2. bedriva ........... låta förstå

 3. innefatta ........... hålla på med något

 4. känneteckna

 5. stärka

 6. tillkomma

F. 
 1. dubbel ........... tydlig

 2. eventuell ........... som passar bra

 3. komplex ...........	som	möjligen	inträffar	eller	existerar

 4. lämplig

 5. uppenbar

 6. verklig

G. 
 1. baserad ........... viktig, betydelsefull

 2. dynamisk ........... ha som mål

 3. inriktad ........... vara grundad på

 4. självständig

 5. vardaglig

 6. väsentlig


