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Facit till Grönt Ljus Skriva skolår 6 

 
 Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 6 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. 27  

När använder du:  

en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur.  

en instruktion? T.ex. när jag ska förklara hur man bygger ihop en byggsats. 

en presentation?  T.ex. när jag ska presentera en bok eller en film.  

en reklamtext? När jag ska göra reklam för något. 

en skönlitterär text? När jag skriver t.ex. en berättelse. 

en insändare? När jag skriver min åsikt och skickar in till en tidning eller något annat 

massmedium. 

en dikt? När jag vill skriva fritt om känslor, tankar mm. 

 

Vad är skillnaden mellan: 

en faktatext och en skönlitterär text? En skönlitterär text ska underhålla läsaren 

medan en faktatext ska ge fakta om något. 

en insändare och en reklamtext? En insändare är en beskrivning av någon eller 

någras åsikter medan en reklamtext har till syfte att sälja in någonting. 

en instruktion och presentation? En instruktion är en beskrivning hur man gör något 

medan en presentation innebär att man presenterar ett ämne/person för mottagare. 
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s. 30  

- Skulle vi ha matsäck till utflykten i morgon, Lina? 

- Jag vet inte. Vi frågar Sixten. 

- Sixten, har du koll på om vi ska ha med oss matsäck i morgon? 

- Ni är omöjliga! Sov ni på lektionen, eller? Ja, vi ska ha matsäck med oss i morgon. 

 

s. 31 

- Snabba dig på, säger Sara till Pooyan! Vi är säkert sist kvar i skogen och jag 

som hade tänkt att vi skulle vinna. 

Plötsligt börjar det åska. 

- Pooyan, skriker Sara! Vi måste ta skydd. 

I en skogsglänta ser de ett övergivet torp. Till deras glädje är dörren inte låst. De 

går in. Inne i torpet står en öppen spis. Pooyan lägger i vedträn och tänder med 

tändstickor han hittat i köket. När värmen sprider sig i torpet, kan Sara inte hejda 

sig utan säger: 

- Vet du om att jag är kär i dig, Pooyan? 

 

s. 33 

SINGULAR   PLURAL 

Obest form     best form            obest form        best form 

En skridsko   den skridskon      skridskor       de skridskorna  

Ett piano      det pianot pianon       de pianona 

En dator      den datorn datorer       de datorerna  

En gitarr      den gitarren    gitarrer       de gitarrerna 

Ett päron      det päronet päron       de pärona 

En kavaj      den kavajen kavajer      de kavajerna 
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s. 36 

Adverb: snart, glatt, tidigare, vänligt, utomlands, argt, genast, vackert, ute  

 

s. 37 

sig, de, dig, mig, sig, vi, hans 

den, hennes, hon, den, den, hon, hennes, den, den, det 

 

s. 38 

substantiv, verb, adverb  substantiv, verb, pronomen, pronomen 

verb pronomen, adjektiv 

verb, substantiv verb, adjektiv 

verb, substantiv, verb, adjektiv 

pronomen, verb, substantiv, verb 

 

s. 40 

ng n framför k  g framför n 

längta bänk  regna 

ängel anka  ugn 

säng tank  vagn  
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s. 41 

Jacob Josef Johanna Hjalmar Gerda Jonas 

 

s. 42 

träningsvärk 

vecka 

fest 

väcker 

än 

 

s. 43 

export exportera 

galopp galoppera 

konkurrens konkurrera 

rapport rapportera 

kollision kollidera 

konserv konservera 

 

s. 44 

skiva kiva skär kär 

skälla källa skyla kyla 

skela kela skött kött 
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s. 45 

pension: illusion, mission, division, operation 

bandage: garage, massage, läckage,    

 

garage schema journal skjutsa    

fotogen schack sked choklad 

illusion skidor skämt 

 

s. 48 

Katten jamar.  Solen skiner starkt. Jorden är rund. 

s           p  s         p  s          p 

Dörren gnisslar. Maten smakar gott. Godis är väldigt gott. 

s           p  s           p  s         p    

s. 49  

… när den blir klappad. 
… när hon får handla nya kläder. 
… har man ibland svårt att koncentrera sig i skolan. 
… när man ska ladda ner bra musik. 
… vet man att det är höst. 
… när bollen svischar in i mål. 
… när vi går förbi. 
… vill jag gå ut. 
 

s. 50 

Du är välkommen på fest med framtidstema där bästa utklädnad vinner pris. 

Alla i skolan är bjudna och de flesta kommer. Tänk på saken och mejla ditt svar snarast. 
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s. 51 

verkligen 

nämligen 

dessutom 

därför 

Eftersom 

men 

därför att 

 

S. 54 

Ord  Ordet betyder 

Undergräva  försvaga, underminera 

basal  grundläggande 

opposition  motsats, motstånd, motsättning 

realitet  faktum, verklig, verklighet 

global  hel, världsomspännande 

existens  finnas, förekomst 

inkludera  inbegripa, inberäkna, innefatta 

 

 

s. 59 

kväll 
kläder 
tidning 
köpa 
mat 
hålla 
 

sommar 
hotell 
hund 
studenter 
bil 
hjul 
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s. 60 

hon 
rösta 
kvinna 
tandkött 
varför  
skakar 
 

 


