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Facit Grönt Ljus Läsa skolår 3                                                                                                                    
 

Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 3 är av den typen att eleverna själva ska resonera sig 

fram till ett svar och det finns fler alternativ som kan vara rätt. Därför finns det inte facit till alla uppgifter i 

övningsboken. 

 

s. 7 

* Ali, Kalle och Hugo 

* Han retade sköldpaddan för att han var så långsam. 

* För att det skulle ta så lång tid för sköldpaddan att komma fram till målet. 

* Sköldpaddan var redan framme vid målet. 

* Långsamt kommer man också fram. 

 

s. 8 

* De tränar straffsparkar. 

* Han får vara bollkalle. 

* Han ramlar omkull och börjar blöda näsblod. 

* De springer därifrån. 

* Ali sover oroligt. 

 

s. 9 

* För att han tyckte att det var så omöjligt för sköldpaddan att vinna. 

* För att han la sig och sov medan sköldpaddan stretade på. 

* Man ska alltid göra sitt bästa och vara ödmjuk. 
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s. 10 

* Hugo går bara i första klass och de andra går i trean. 

* Han vågar inte säga emot de stora killarna. 

* Hugo får bollen rakt i ansiktet och börjar blöda näsblod. De blir rädda. 

* För att han vet att han har gjort fel. 

 

s. 13 

1. Det är inte rättvist! 

2. Ibland är det bra att lyssna på andra. 

3. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. 

 

 

 

s. 14 

Bok 1: Är du en fegis? 

Bok 2: Den sagolika resan 

Bok 3: Fjärilar i magen 

Bok 4: På upptäcktsfärd i skogen 

 

s. 25 

1) De lär sig leva i staden och hitta mat och skydd där. 

2) Råttor, duvor, måsar och igelkottar 

3) För att skogarna har förändrats. 
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s. 32 

* Månens yta ser ganska tråkig ut. Det finns berg och stora gropar. Inga växter och vatten. 

* En stor grop på månens yta. 

* När stenar fallit ner på månen. 

* Månen snurrar runt jorden väldigt fort. Därför faller den inte ned. 

Sant eller falskt 

* falskt 

* sant 

* falskt 

* falskt 

 

s. 33 

* För ca 100 år sedan 

* Den var betydligt större och klumpigare än den vi har idag. 

* En motor gör att en fläkt snurrar runt. Fläkten suger in damm och smuts som samlas i en påse. Luften 

sipprar ut från påsen genom små hål. 

* Då skulle påsen spricka. 

* Du kan känna hur luften blåser ut. 

Sant eller falskt 

* sant  

* falskt 

* falskt 

* sant 
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s. 34 

* I Asien 

* Över 3 meter  

* Vässar klorna på barken. 

* 10 meter. 

* Den hoppar på sitt byte. 

 

s. 35 

* Det finns inget vatten, ingen atmosfär och inga växter där. Det är väldigt varmt på dagen och mycket 

kallt på natten. 

* Det finns inget vatten eller syre och det är stora temperaturskillnader. 

* Det är för långt, för svårt och för dyrt. 

 

s. 36 

* - 

* Smutsen skulle åka ut. 

* Då fungerar inte fläkten och ingen smuts sugs in. 

 

s. 38 

* Sopa och torka 

* De flesta tekniksaker var större förr, innan man lärt sig bygga det litet och smidigt. 
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s. 40 

* Den ska kännas smidig och släppa bunken. 

* 1 h och 10 min – 2 h och15 minuter 

* Annars fastnar pizzan på plåten. 

* 250 grader i 15 minuter 

5) Den får en fin färg. 

 

 

 

 

 


