
Arbetsbok Blå – facit 

Skrivregler 

Stor eller liten bokstav? 

1 Hur stavas orden? 

Med stor bokstav stavas:  

Malmö 

Volvo 

Intersport 

Kalle 

Eriksson 

Asien 

Målilla 

Expressen 

Danmark 

Med liten bokstav stavas: 

svensk 

europé 

påskdagen 

stadshuset 

smålänning 

falukorv 

julafton 

örebroare 

fredag 

regeringen 

bibliotek 

2 Sätt ett kryss 

Stor bokstav har: 



Anna 

Klarälven 

Klövervägen 

Indiska oceanen 

3 På rätt ställe 

Så här ska meddelandet se ut: 

Mamma! 

Carl från judoklubben ringde och vi ska tävla i Eskilstuna på lördag. Kan du skjutsa oss? 
Ring Karins pappa i så fall. Nästa gång vi ska tävla är den 1 oktober. Jag är hos Erik och 
ser ”Harry Potter och halvblodsprinsen”. Jag har redan gjort svenskan och vi har ingen 
matteläxa. 

Ana-Maria 

Skiljetecken 

4 Välj skiljetecken 

1 ? 
2 ! 
3 ? 
4 . 
5 . 
6 . 
7 ! 
8 . 
9 ? 
10 ! 
11 ! 
12 . 
13 ?  
14 ? 

5 Brevet 

Dessa skiljetecken saknas: 

Hej Elton ! 

Tack för ditt brev! Jag blev mycket glad över att du svarade så snabbt. Du undrade vad jag 
ska göra på sportlovet. Det är ju ganska långt dit så jag har inte planerat något ännu. Kan 
inte du komma hit på dit lov? Det tycker jag skulle vara jättekul. Du skulle kunna följa med 
mig till skolan så kan vi åka snowboard på eftermiddagarna. Vad tycker du? Jag har pratat 
med mamma och hon tycker det är en bra idé. Kan du inte fråga dina föräldrar? 

I morgon ska hela klassen åka på ett studiebesök till en soptipp. Vi ska ha en temadag 
om miljö. Några i klassen säger att de inte vill följa med för att det luktar illa. Dumt va! Det 
visar bara att de inte vet något alls! Jag var där med pappa förra veckan och det luktade 
inte alls. 



Nu måste jag sluta för jag ska på innebandyträning. Glöm inte att fråga om du kan 
komma hit. Svara snart! 

Hej då från Oscar. 

6 Punkt och stor bokstav 

Tony hade lika lent hår som Emil 

När jag var sju år i början av sjuttiotalet hade jag hört Astrid Lindgren läsa högt om Emil i 
Lönneberga. Vi hade det inspelat på band och vi satt ofta och lyssnade på hennes 
berättelse. 

På hösten började jag ettan och lärde känna nya kamrater och en av dem hette Tony 
och han såg ut precis så som jag tyckte att Astrid Lindgren berättade om Emil. Hans hår 
var ljust, nästan alldeles vitt och det såg mjukt ut. 

En dag när det hade ringt in från rasten och vi stod på led i korridoren tog jag mod till 
mig. Vi väntade på att fröken skulle komma och ingen såg mig så jag sträckte fram handen 
mot Tonys hår och rörde vid det. Håret var just så mjukt som jag hade trott. Han skakade 
på huvudet och fräste lite. Det var det mest pinsamma jag någonsin hade varit med om. 
Det enda jag ville var att sjunka genom golvet och försvinna. Fortfarande idag, mer än 
trettio år senare kommer jag ihåg hur pinsamt det var. 

7 Vitsar utan skiljetecken 

1  

Kunden frågade: 

- Har ni större spik än det här? 

Expediten svarade: 

- Det är inte spik, det är nubb. 

- Jaså, har ni större nubb då? 

- Nej, då blir det spik. 

 

2 

- Hur kan du slåss, du som har glasögon? 

- Jag tittar efter innan jag tar av mig dem sedan slåss jag ur minnet. 

8 Kommatecken på rätt plats 

I dessa meningar behövs kommatecken: 

1 I samband med matchen serveras korv, hamburgare och dricka. 

2 Vi har fått två nya elever i klassen, Sandra och Eva. 

3 Ingen visste varför katten hade rymt, men Ingegerd hade en teori. 

4 När vi hade flyttat in i vår nya lägenhet, upptäckte vi att pappas arbetskamrat hade flyttat 
in i lägenheten intill. 

5 – Nej, jag vill inte komma, sa Pelle. 

6 Ante, som jag träffade förra veckan, kommer och hälsar på nästa vecka. 



7 Gänget gick hem halv tio, trots att diskot slutade klockan elva. 

8 Till pannkakor behövs ägg, mjölk, margarin och mjöl. 

10 Varje gång barnen skulle åka och hälsa på sina kusiner, mötte de den snälla, gamla 
damen på tåget. 

9 Text utan kommatecken 

Se Antologi 1 s 88 

10 På rätt plats 

Se Antologi 1 s 189 

Dialoger 

11 Dialog ur minnet 

Facit finns ej 

12 Vad säger det? 

Facit finns ej 

13 Skriv samtalet i dialogform 

Förslag till lösning: 

- Varför klottrade du på väggen? frågade reportern. 

- Väggen var så ful och jag ville att den skulle bli snyggare, svarade klottraren. 

- Vad föreställer det du målade på väggen? 

- Det är några skejtare på en ramp. 

- Är det här första gången du målar någon vägg? 

- Nej, mina kompisar och jag har målat många väggar förut. 

- Hur kändes det när polisen kom och tog er på bar gärning när ni målade? 

- Det var fruktansvärt och det hade jag inte väntat mig skulle hända. 

- Visste du inte om att det var förbjudet att klottra? 

( - Jo, men kommunen hade bett oss att måla den här väggen.) 

14 Dialog blir indirekt samtal 

Förslag till lösning: 

Aron undrade vad Anna ska göra i sommar. Anna svarar att hon ska åka till sina kusiner i 
Herrljunga. Då undrade Aron om det inte var de som var så tråkiga och som hon aldrig 
mer ville se. Hon svarade att det var hennes sysslingar här som hon avskyr, men att 
kusinerna i Herrljunga är helhäftiga. Aron undrade på vilket sätt de är helhäftiga. Hon 



svarade att de är lite äldre och hittar alltid på en massa roliga saker. Aron sa att han 
fattade och undrade om hon skulle göra något annat. Hon svarade att morsan hade lovat 
att de skulle åka på en charterresa till Grekland, men att hon inte vågar tro på det förrän 
hon har sett biljetterna. Aron undrade varför och Anna svarade att hon alltid lovar en 
massa saker men det blir nästan aldrig något av det. 

Skriva ihop eller isär? 

15 Ett eller två ord? 

 

  Rätt fel 

1 till sist  X 

2 imorgon   X i morgon 

3 ibland  X 

4 iväg  X 

5 tillsammans X 

6 över leva   X överleva 

7 mellan mål  X mellanmål 

8 om kring   X omkring 

9 god dag  X 

10 utan för   X utanför 

11 överens   X 

12 jätte stor   X jättestor 

13 framför allt X 

16 Två ord blir ett 

1 halvsyster 

2 bilfirmans, lättkörda 

3 grönsak 

4 rakapparat, extrapris 

5 kassaapparater 

6 rödtunga 

7 halvangorakatt 

8 skumtomte 

9 kulpotatis 

10 renkorv 

11 herrtoalett 



17 Isär eller ihop? 

lillasyster 

sällskapshund 

hundvalpar 

stor hund 

så att 

tycker att 

vakthund 

inbrottstjuvar 

hundvalp 

lära känna 

färdigtränad 

hela tiden 

oense 

stor hund 

hundgård 

hundkoja 

Sammansatta ord 

18 Vad händer i skarven? 

1 gata + hörnet = gathörnet ( a i gata försvinner i skarven) 

2 hushåll + våg = hushållsvåg ( s läggs till i skarven) 

3 hall + bordet = hallbordet (inget händer i skarven) 

4 blomma + kruka = blomkruka ( ma försvinner i skarven) 

5 kyrka + gården = kyrkogården ( a byts mot o i skarven) 

6 engelska + boken = engelskboken (a försvinner i skarven) 

7 gymnasium + elever = gymnasieelever (ium byts mot e i skarven) 

8 djur + sjukhuset = djursjukhuset (inget händer i skarven) 

9 matsal + bordet ( s läggs till i skarven) 

10 bilskola + lärare = bilskolelärare (a byts mot e i skarven) 

11 skriva + bordet = skrivbordet ( a skarven) 

19 Egna meningar 

Ej facit 

20 Kluriga rutan 



Förslag till ord: 

vad 

val 

var 

vag 

vig 

vada 

vara 

vaga 

viga 

varg 

vald 

vild 

vila  

vadar 

vigda 

vagga 

vigga 

vardag 

gav 

giv 

gal 

gala 

arg 

agg 

avig 

adlig 

avlida 

rad 

ragg 

rigg 

rada 

rida 

ragla 

lag 

lid 

lav 



liv 

lira 

laga 

lada 

lida 

lagga 

ligga 

lagad 

dag 

dal 

dig 

dagg 

digg 

diva 

driva 

daglig 

alla bokstäver tillsammans blir: vardaglig 

Siffror 

21 Rätt sifferuttryck 

1 50-öring 

2 200-talet 

3 18-årskalas 

4 tvåtaktsmotor 

5 enlitersdunk 

6 80-årspresent 

7 elvaåring 

8 klockan 15.20 

9 1 ½ deciliter 

10 8 kr/kilo 

22 Rätta tillsiffrorna 

1 fem år 

2 hundratals 

3 1,45 m 

4 14.00 



5 tiokrona 

6 1999 

7 1800-talet 

8 15-1600-talen 

Avstavning 

23 Avstava orden 

1 be/hand/ling 

2 ex/plo/sion 

3 genera/tion 

4 gung/a 

5 in/ställ/ning 

6 in/tres/sant 

7 march/era 

8 männi/skor 

9 ping/vin 

10 sam/ar/bete 

11 sax/arna 

12 slang/ar 

13 söm/mer/ska 

14 taxa/meter 

15 til/låta 

24 Skriv rätt på skyltarna 

Idag fisk-låda till lunch. 

Nya fin-skor till salu. 

Plåt-termos 125 kr. 

Nyhet! Trans-port ingår. 

Glass i glass-strut 15 kr. 

Köp den nya trasan - damma utan damm-moln. 

25 Fel i texten 

säll/skap/et 

var/an/dra 

se/dan 

skriv/it 



skriv/and/et 

Förkortningar 

26 Vad betyder förkortningarna? 

1 adress 

2 centimeter 

3 deciliter 

4 eftermiddag 

5 före Kristus 

6 förmiddag 

7 från och med 

8 gram 

9 timme 

10 jämför 

11 kilo(gram) 

12 klockan 

13 liter 

14 maximal 

15 minut eller minimum 

16 med mera 

17 något 

27 Text med förkortningar 

Elevrådet beslöt att från och med vecka 35, det vill säga höstterminens början, ska alla 
klasser städa rasthallen. De ska bland annat plocka upp skräp och dylikt. Observera att 
varje klass ska vara så kallad städpatrull i två veckor enligt ett schema. Med andra ord 
måste alla i klassen hjälpa till med sopning med mera. 

28 Förkortningar i uttryck 

1 dm 

2 d.ä. 

3 dr 

4 e.Kr. 

5 ex 

6 f.d. 

7 gm 

8 kr 



9 nr 

10 ngn 

11 p.g.a. 

12 s 

13 tel 

14 v.g.v 

29 Varför punkter? 

Man sätter ut punkter mellan orden som förkortats i förkortningar som består av flera ord.  

30 Förkortningar med stora bokstäver 

1 bruttonationalprodukt 

2 Europeiska Unionen 

3 Högsta Domstolen 

4 Justitieombudsmannen 

5 Landsorganisationen 

6 Svenska akademikers centralorganisation 

7 Svenska kronor 

8 Sveriges Radio 

9 Tidningarnas telegrambyrå 

10 Utrikesdepartementet 

11 Verkställande direktör 

12 Överbefälhavaren 

31 Förkorta uttrycken 

1 AB 

2 AIK 

3 BB 

4 BRIS 

5 DN 

6 EM 

7 FN 

8 GP 

9 OS 

10 SAOL 

Långa och korta meningar 



32 Svårlästa meningar 

Förslag till lösningar: 

1 Hästarna rymde eftersom vi hade glömt att stänga grindarna. 

2 Vi smög tyst in i huset som var mörkt och vi såg ingenting. 

3 Bussen körde långsamt eftersom uppförsbacken var brant och bussen tungt lastad. 

4 I somras badade jag varje dag eftersom vädret var underbart och vattnet var jättevarmt. 

33 Från kort till lång 

Förslag till lösningar: 

1 Mannen parkerade den röda gamla bilen och gick till kiosken och köpte en tidning. 

2 Den nya röd-blå-randiga yllemattan ligger på golvet. 

3 De trötta och hungriga barnen hade gått vilse i skogen. 

4 Den långe pojken ramlade på den hala vägen och slog i knät. 

34 Korta och långa meningar 

Förslag till lösning: 

I går gjorde vi en dagstur i Värmland och vi hade gjort i ordning en picknick. Först åkte vi 
till Rottnerosparken där vi tittade på trädgården och många statyer. Vi besökte också Nils 
Holgerssons äventyrsland och där fanns det många roliga saker, t.ex. en färja som man 
drog sig fram med hjälp av ett rep. Det fanns också en klätterställning och i den klättrade 
några barn. Vi fikade på kaffe, saft och bullar. Sedan åkte vi vidare till Mårbacka där 
Selma Lagerlöf har bott. Hon var författare. Vi fick se huset och blev guidade av en man. 
Utanför fanns det två påfåglar som hette Sara och Farao. Efter besöket åt vi vår picknick 
med fyllda baguetter. Det var jättegott. 

35 Delade meningar 

Förslag till lösning. För att texten ska bli ännu mer lättläst kan man ta bort orden inom 
parentes. 

Min familj och jag har just flyttat från Åkarp till Karlstad för min pappa blev av med sitt jobb 
på fabriken när den la ner / (och) när han fick jobb på kafferosteriet i Karlstad bestämde 
mamma och han att vi skulle flytta trots att alla vi barn sa ifrån att vi inte ville lämna Skåne 
och alla våra kompisar som vi har känt så länge vi har levt. I förra veckan var det alltså 
dags att ta farväl av alla / (och) då hade mina klasskamrater ordnat en jätterolig 
avskedsfest dit även andra kompisar fick komma och vara med / men det var så många 
som kom att jag  inte hann prata med alla så jag lovade att skicka flyttkort till dem när vi 
kom fram och vi har ju varandras e-postadresser. I dag var jag i min nya skola för första 
gången och det var verkligen nervöst att komma till en ny klass så här mitt i terminen / 
(men) det gick bättre än jag hade vågat hoppas för så fort jag hade kommit in i 
klassrummet och blivit presenterad och satt mig på min plats började killen intill mig som 
verkade schysst prata / (och) han berättade att han hade bett att få ta hand om mig 
eftersom han visste hur det kändes att komma till en ny klass. 

Styckeindelning 



36 Två stycken 

Förslag till lösning 

Nytt stycke efter mening fem …..Zizzi. // Zizzi berättar aldrig…. 

Jag vill göra nytt stycke därför att: innan handlade det om hur Zizzi ser ut och nu handlar 
det om vem hon är. 

37 Gör nytt stycke 

Se s.73 i Antologi 1 

38 Hur många stycken? 

Förslag till lösning 

Orsakerna till H.C. Andersens osäkerhet och rädsla kan spåras till hans 
uppväxtförhållanden. Han kom verkligen från samhällets lägsta skick, en miljö präglad av 
hopplös fattigdom, dåliga bostäder och okunskap. 

Hans farfar var sinnessjuk. Hans mor var tvätterska och hon blev på gamla dar 
alkoholiserad. 

↑ Hon kunde varken läsa eller skriva. Hans far var skomakare i Odense. Han var i alla fall 
en ljusglimt i tillvaron, för han tyckte om att läsa och berätta för Hans Christian och väckte 
hans intresse för böckernas värld. 

↑Men fadern dog då Hans Christian var elva år. 

Hans Christian hade inga lekkamrater; han var en enstöring som höll sig hemma och läste 
böcker. Vid sidan av böckerna blev teatern hans stora intresse. 

39 Dela in texten i stycken 

1 Se s.225 i Antologi 1 

2 se s.205 i Antologi 3 

3 se s 319 i Antologi 3 

40 Fler eller färre stycken? 

Förslag till lösning 

En lycklig tillfällighet 

De tre musketörerna är utan tvekan en av världslitteraturens mest lästa äventyrsromaner 
och den betraktas som ett mästerverk. 

↑Boken kom till av en lycklig tillfällighet. / År 1841 råkade författaren Alexandre Dumas 
(1802-1870) passera staden Marseilles. 

↑Han saknade något att läsa och fick genom en god vän på stadens bibliotek låna ett 
bokverk i fyra delar. / Verket hade den ståtliga titeln Memoarer av Monsieur d’Aratagnan, 
kaptenslöjtnant vid Första kompaniet av Kungens musketörer. 

↑I själva verket var de så kallade memoarerna inte alls några memoarer, utan skrivna av 
en gammal militär 30 år efter d’Artagnans död. 



De var ett hopkok av berättelser om d’Artagnans och andras äventyr, av skvaller och av 
författarens egen fantasi. Böckerna var ett perfekt råmaterial för Dumas, som behövde en 
bra historia till den tidningsföljetong som han planerade att skriva. 

41 Rätt ordning på styckena 

1 

4 

3 

6 

2 

5 

Stavning 

Alfabetet 

1 Vilka bokstäver saknas i alfabetet? 

b e k o r s t v ä = bokstäver 

Vokaler och konsonanter 

2 Vilken vokal? 

1 a 

2 e eller å 

3 a eller ö 

4 a, e, i, o eller ö 

5 y 

6 e, i eller ö 

7 a, u eller å 

8 u, å eller ö 

9 e eller ö 

10 a, e, o eller y 

11 e eller i 

3 Ordpar 

Ej facit 



4 Streck eller prick? 

Understruket = lång vokal (streck) 

Utan understrykning = kort vokal (prick) 

gås 

pudel 

tobak 

lura 

möta 

rova 

åkare 

påve 

kant 

frans 

sandal 

tröst 

ödla 

hundratal 

5 Hård eller mjuk vokal? 
Kan vi scanna in ett ifyllt korsord? 

Dubbelteckning 

6 Skriv orden rätt 

1 bulle 

2 fräck 

3 hitta 

4 hota 

5 hopplös 

6 kulle 

7 mycket 

8 packa 

9 skola 

10 städa 

11 tappa 

12 valla 



8 Hur stavas m-ljudet? 

1 berömma 

2 blomning 

3 bomba 

4 domare 

5 dumma 

6 främmande 

7 gamar 

8 gummi 

9 klämma 

10 kommer 

11 kungadöme 

12 rem 

13 romare 

14 råma 

15 samling 

16 simma 

17 somras 

18 tomte 

19 tumme 

20 tömmer 

10 Hur stavas n-ljudet? 

1 försoning 

2 gudinna 

3 inkomst 

4 kunde 

5 kunskap 

6 kvinnor 

7 löner 

8 inne 

9 minsann 

10 prins 

11 rena 

12 sanning 

13 skenet 

14 svans 



15 tunnel 

16 tänder 

11 Korsord med dubbelteckning 
Kan vi scanna in ett ifyllt korsord?  

Släktskapsord 

12 Släktskap 

1 släktingar – släktingar är släkt med släkt 

2 svårsläckt – släckt är släkt med släcka 

3 skälva- skälva är släkt med skalv 

4 landsbygden- landsbygden är släkt med bygd 

5 byggda – byggda är släkt med bygga 

6 skyllde – skylla är släkt med skuld 

13 Rätt ord 

1 ryckte  

   rykte 

2 smält 

   smällt 

3 tryggt 

   tryckt 

4 vällt 

   vält 

5 gått 

   gott 

Omljud 

14 Omljud i plural 

1 tänder 

2 möss 

3 tänger 

4 stränder 

5 fötter 

6 rötter 



7 nätter 

8 män 

9 böcker 

10 ränder 

15 Ny ordklass – nytt ljud 

verb  substantiv 

falla   fall 

sjunga   sång 

skämmas  skam 

tänka  tanke 

döma  domare 

rida  ryttare 

jaga  jägare 

somna  sömn 

vänja  vana 

mäta  mått 

låta  läte 

ryka  rök 

sy  söm 

välja  val 

gräva   grop 

Ng-ljudet 

16 Olika ng-ljud 

ng  g  n 

undersökning ugnen  unken 

våningen  ugnspannkaka rynkade 

Ingela  regna  stanken 

salongen  dignade  hink 

ranglig  välsignade 

gungstol  Agnes 

mångårigt 

gungande 

bingolott 

balkongen 



tvungna 

sängkammaren 

sångerskans 

hungriga 

honungssmörgåsar 

J-ljudet 

17 J-ljudsstavning 

1 gemensam 

2 tävlingsjury 

3 äregirig 

4 gissning 

5 junikväll 

6 magister 

7 tävlingsgymnaster 

8 jurist 

9 kronjuveler 

10 jämrade. 

18 Rätt ord 

1 djungel 

2 hjulspår 

3 gjorde 

4 ljummen 

5 avgjutning 

6 ljusstake 

7 hjässa 

8 avgjorde 

9 ljung 

10 fårhjord 

11 sadelgjord 

12 djärv 

13 ljudlöst 

14 djurpark 

15 djävul 

16 hjältemodig 



Sj-ljudet 

19 Rätt eller fel sj-ljud? 

generad 

choklad 

gest 

garage 

diskussion 

schäfer 

generös 

chaufför 

journalist 

affisch 

chef 

explosion 

baggage 

passion 

match 

Dessa sätt att stava sj-ljuden fanns med: g, ch, ssi, sch, j, si 

20 Sj-ljud på olika sätt  

sj  sk 

sjal  sköterska 

sjukhus  skylt 

sju  symaskin 

sjöman  skena 

  ljussken 

själ  skäl 

själv  skina 

sjaskig  skörda 

sjutton  besked 

sjåpig 

sjöng 

Tj-ljudet 



21 Rätt tj-ljud 

Kjell 

Tjörn 

Köpenhamn 

kärlekssemester 

Chile 

charterresa 

kyss 

kinden 

tjänade 

tjurig 

chips 

kök 

körsbärssaft 

kylskåpet 

tjock 

Tjabo 

förtjust 

kycklingar 

tjugo 

tjuren 

Tjabo 

kedja 

körde 

Kerstin 

kyffe 

tjusigt 

tjura 

tjutande 

 

22 Ord i rutan 
Kan vi scanna in en ifylld ruta? 

Meningen är: Nu har jag hittat alla ord 

S-ljudet 



23 Krypto med s-ljud 
Kan vi scanna in ett ifyllt krypto? 
 

Ks-ljudet 

24 Stavas ks-ljudet alltid med x? 

x  gs  ks cks 

axel  avlägsen  baksida dricksvatten   

blixtrar  vigsel  bokstav olycksfågel 

existera  onsdagskväll kökskniv  dricks 

flaxa  skogsbrand  leksakståg  backspegel 

pjäxor  vardagsrum  rikssamtal packsedel 

25 Ringa in ks-ljudet 

Ks-ljudet är understruket 

avlägsna 

braxen 

dagsverke 

dagsljuset 

växla 

slagsmål 

tycks 

boxas 

gammaldags 

strax 

högst 

text 

dricksglas 

dagstidning 

Ä-ljudet 

26 Ord med ä-ljud 

1 efter 

2 härlig 

3 bergsby 



4 häst 

5 glänsa 

6 hotell 

7 klänning 

8 lasarett 

9 fest 

10 sämre 

11 hjälpa 

12 femton 

13 själv 

14 knäpp 

27 E eller Ä 

vänner 

bäst 

meta 

mäta 

reta 

leka 

fästa 

träbänk 

värk 

tre 

festa 

sträcka 

best 

räv 

räven 

gest 

Å-ljudet 

28 Korsord med Å-ljud 
Kan vi scanna in ett ifyllt korsord? 

Ordklasser, satsdelar och meningar 



Ordklasser 

1 Hitta rätt ordklass 

A båt 

D äta 

F på 

G eftersom 

B min 

I tio 

E ofta 

H usch 

C vacker 

Substantiv 

2 I affären 

1 Förslag till lösning 

Kvinna, kundvagn, mössa, jacka, väska, blomma, byxor, skor, lapp, penna, mjölk, ägg, 
lätta, pastej, tvättmedel, tandkräm, nallar, ananas, hund, morötter, svamp 

2 Ej facit 

3 Konkreta eller abstrakta 
Kan vi scanna in en ifylld ordfläta? 

4 Ental eller flertal? 

Ord i festil kan vara både singular och plural 

singular  plural 

flicka  barn 

bo  blommor 

barn  hus 

tanke  mattor 

lampa  vägar 

hus  såpbubblor 

helikopter  nyheter 

stol  tävlingar 

skida  giraffer 

dröm  bilder 



kamel  äpplen 

vän  kannor 

sjölejon  tidningar 

  böcker 

5 Böjda ord, bestämd eller obestämd form 

 Singular    plural 

Obest.form  best.form  obest.form  best.form 

cafeteria  cafeterian  cafeterior  cafeteriorna 

konsert  konserten  konserter  konserterna 

restaurang  restaurangen restauranger restaurangerna 

stängsel  stängslet  stängsel  stängslen 

intresse  intresset  intressen  intressena 

sanning  sanningen  sanningar  sanningarna 

fastighet  fastigheten  fastigheter  fastigheterna 

sammanträde sammanträdet sammanträden sammanträdena 

kommunikation kommunikationen kommunikationer       kommunikationerna 

fantasi  fantasin  fantasier  fantasierna 

arbetssökande arbetssökande arbetssökande arbetssökande 

dator  datorn  datorer  datorerna 

video  videon  videor  videorna 

ordförande  ordföranden  ordförande  ordförandena 

6 Jul med genitiv 

pappas, farbroderns, terminens, bilens, barnens, Grannens, Kalles, Annas, Kalles, 
kusinernas, Oscars, husets, bilens, världens 

7 Genus – n-ord eller t-ord 

X hästarna 

X kaninen 

X sten 

   lo 

   ägg 

   torn 

X pöl 

X örn 

X gnu 



X dagg 

   ögat 

   tak 

   huset  

   rep 

X ton 

    raset 

X präst 

X klättervägg 

   rev 

   sandslott 

   rop 

X stig 

8 Allt om substantiv 
 numerus genus kasus form  

boets sing. neutrum genitiv best. 

lögn sing. utrum grundform obest. 

tvål sing. utrum grundform  obest. 

korten plur. neutrum grundform best. 

potatis sing. utrum grundform obest 

kvinnor plur. utrum grundform obest. 

räkningens sing. utrum genitiv best. 

saxarnas plur. utrum genitiv best. 

herrarna plur. utrum grundform best. 

julafton sing. utrum grundform obest. 

Pronomen  

9 Korsord med pronomen 
Kan vi scanna in korsordet ifyllt? 

10 Relativa pronomen 

Relativt pronomen korrelat 

1 som  cykel 

2 vars  Ana-Maria 

3 vilken  böckerna 



4 som  det gamla huset 

5 vilket  att hunden sov 

6 vad  han sökte 

7 vilket  han kom för sent 

8 som  Martina 

9 vars  skoter 

Adjektiv 

11 Känner du igen adjektiven? 

Söt, saklig, sanna, smutsig, svart, somrig, saftig, sträng, stenig, slö 

12 Vad beskriver jag? 

1 Det är en citron. 

2 ej facit 

13 En mycket god vän 

Ej facit 

14 Dikt med adjektiv 

Ej facit 

15 Snygg, snyggare, snyggast 

Positiv  komparativ  superlativ 

konstig  konstigare  konstigast 

söt  sötare  sötast 

stor  större  störst 

ung  yngre  yngst 

prydlig  prydligare  prydligast 

energisk  mer energisk mest energisk 

förtjusande  mer förtjusande mest förtjusande 

otrolig  otroligare  otroligast 

intressant  mer intressant mest intressant 

vanlig  vanligare  vanligast 

bra  bättre   bäst 

hög  högre  högst 

trång  trängre  trängst 



16 Världens bästa idrottsman- adjektiv 

bästa, bäst, yttersta, mest, största, lyckligaste, tystaste, mest högljudda, underbarast, mest 
otroliga, roligaste, mest spännande, yngsta, sämst. 

17 Positiv, komparativ eller superlativ 

  positiv komparativ superlativ 

tacksam  X 

sämst    X 

magrast    X 

tung  X 

sötare   X 

mer svåråtkomlig  X 

mest spännande   X 

bättre   X 

äldre   X 

galen  X 

långsam  X 

Verb 

18 Stryk under verben 

kunde, tala, visste, var, berättade, samtalade, kunde, säga, yttrade, var, hade, uttryckte, 
var, hade, börjat, läsa, började, kunde, skriva, sa, hade, bestämt, bli 

19 Variera verben 

Förslag till lösning 

- Kan du komma hit? frågade mamma 

- Kommer strax, svarade jag och fortsatte läsa. 

- Vart tog du vägen? undrade mamma efter en stund. Du lovade ju att du skulle 
komma genast. 

- Nej, det gjorde jag inte alls, påpekade jag. Jag svarade att jag skulle komma strax. 

När jag kom ut i köket sa mamma att det alltid är samma sak när hon ber mig att 
komma. 

20 Gå och gå 

1 Förslag till lösning 

Eskil ser ofta på hockeymatcher. Han tittar ofta tillsammans med sina kompisar. Varje 
gång de ska gå försöker de få sina flickvänner att följa med. Men det lyckas aldrig att 
övertala dem att följa med. De vill mycket hellre se på bio. Igår lyckades det som vanligt 



inte att övertala dem. Efter en lång diskussion gick killarna på hockey och tjejerna på bio, 
med de bestämde att de skulle komma till torget och sedan gå och fika tillsammans. De 
blev sena och skyndade därifrån. 

2 Ej facit 

21 Tempustabell 

presens preteritum perfekt pluskvamperfekt futurum 

går gick har gått hade gått  ska gå 

ser såg har sett hade sett  ska se 

målar målade  har målat hade målat  ska måla 

delar delade har delat hade delat  ska dela 

lyssnar lyssnade har lyssnat hade lyssnat ska lyssna 

badar badade har badat hade badat  ska bada 

sjunger sjöng har sjungit hade sjungit  ska sjunga 

undrar undrade har undrat hade undrat  ska undra 

skriver skrev har skrivit hade skrivit  ska skriva 

bakar bakade har bakat hade bakat  ska baka 

leker lekte har lekt hade lekt  ska leka 

22 Hitta verb och temaformer 

infinitiv preteritum supinum 

prata pratade pratat 

veta visste vetat 

roa roade roat 

tycka tyckte tyckt 

ryta röt rutit 

ha hade haft 

säga sa sagt 

trycka tryckte tryckt 

odla odlade  odlat 

tro trodde trott 

tappa tappade tappat 

ta tog tagit 

se såg sett 

stanna stannade stannat 

få fick fått 

vänta väntade väntat 



äta åt ätit 

kriga krigade krigat 

putsa putsade putsat 

spå spådde spått 

orka orkade orkat 

le  log lett 

trotsa trotsade trotsat 

ropa ropade ropat 

rasa rasade rasat 

tycka tyckte tyckt 

nå nådde nått 

hoppa hoppade hoppat  

tala talade talat 

23 Imperativ 

Ej facit 

24 Verb i rätt tempus 

Presens preteritum perfekt  pluskvamperfekt futurum 

skyndar skyndade har skyndat  hade skyndat ska skynda 

får fick har fått  hade fått  ska få 

säger sa har sagt  hade sagt  ska säga 

handlar handlade har handlat  hade handlat ska handla 

trampar trampade har trampat  hade trampat ska trampa 

är var har varit  hade varit  ska vara 

har hade har haft  hade haft  ska ha 

rusar rusade har rusat  hade rusat  ska rusa 

krockar krockade har krockat  hade krockat ska krocka 

ser såg har sett  hade sett  ska se 

dyker dök har dykt  hade dykt  ska dyka 

kommer kom har kommit  hade kommit ska komma 

ringer ringde har ringt  hade ringt  ska ringa 

vet visste har vetat  hade vetat  ska veta 

händer hände har hänt  hade hänt  ska hända 

är var har varit  hade varit  ska vara 

höra hörde har hört  hade hört  ska höra 

slita slet har slitit  hade slitit  ska slita 



ropar ropade har ropat  hade ropat  ska ropa 

kommer kom  har kommit  hade kommit ska komma 

är var har varit  hade varit  ska vara 

lever levde har levt  hade levt  ska leva 

mår mådde har mått  hade mått  ska må 

händer hände har hänt  hade hänt  ska hända 

kommer kom har kommit  hade kommit ska komma 

säger sa har sagt  hade sagt  ska säga 

säger sa har sagt  hade sagt  ska säga 

är var har varit  hade varit  ska vara 

vill ville har velat  hade velat  ska vilja 

träffar träffade har träffat  hade träffat  ska träffa 

verkar verkade har verkat  hade verkat  ska verka 

behöver behövde har behövt  hade behövt ska behöva 

stirrar stirrade har stirrat  hade stirrat  ska stirra 

har hade har haft  hade haft  ska ha 

flämtar flämtade har flämtat  hade flämtat ska flämta 

är var har varit  hade varit  ska vara 

vill ville har velat  hade velat  ska vilja 

undrar undrade har undrat  hade undrat  ska undra 

åker åkte har åkt  hade åkt  ska åka 

får fick har fått  hade fått  ska få 

vinner vann har vunnit  hade vunnit  ska vinna 

tycker tyckte har tyckt  hade tyckt  ska tycka 

kan kunde har kunnat  hade kunnat ska kunna 

träffas träffades har träffats  hade träffats ska träffas 

reser reste har rest  hade rest  ska resa 

25 Skriv om i preteritum 

Spökvandring 

Det var dags för spökvandring. Alla stod samlade utanför föreningshuset. Det var mörkt 
och dimman låg tät över fälten och det såg spökligt ut. På planen fanns ungefär 70 
ungdomar som väntade på sin tur. Det enda som syntes när de såg sig omkring var 
dimman och några marschaller som lyste upp den utstakade vägen. Den första gruppen 
gav sig av över fältet. De gick ganska tätt tillsammans och såg sig misstänksamt omkring. 
De gick en liten stund och fick se något som hängde i ett träd framför dem. De såg på 
spöket i trädet och fnissade lite. Det var ju inte läskigt. Just då kände en av dem en hand 
på sin axel och bakom dem svävade en dödskalle. De skrek rakt ut. 



Adverb 

26 Tids, rums- eller sättsadverb 

  tidsadverb  rumsadverb  sättsadverb 

långsamt      x 

ofta  x 

ibland  x 

vackert      x 

hemma    x 

i morgon  x 

snabbt      x 

enkelt      x 

kort  x 

borta    x 

härifrån    x 

någonstans    x 

sällan  x 

segt      x 

27 Adjektiv eller adverb? 

Adjektiven omgjorda till adverb. Meningarna ej facitbelagda. 

dåligt 

lyckligt 

snabbt 

nytt 

vackert 

långsamt 

spänt 

glatt 

gott 

säkert 

tyst 

tidigt 

stort 

varmt 

sent 



28 Adjektiv eller adverb 

 adjektiv adverb 

1  x 

2 x 

3 x 

4  x 

5 x 

6 x 

7  x 

8  x 

9  x 

10 x 

11  x 

12  x 

13 x 

14 x 

15 x 

Prepositioner 

29 Prepositionsuttryck 

på i för över 

hoppas tokig berätta förvånad 

nyfiken förälskad känd stolt 

svartsjuk kär rädd undra 

trött galen straffa generad 

lita strunta  nervös 

 upprörd 

Konjunktioner 

30 Vilka ord är konjunktioner? 

1 och 

2 samt 

3 och, eller 

4 för att 

5 men 



6 trots 

7 ifall 

8 förrän 

9 eftersom 

10 att 

11 därför att 

12 när 

13 medan 

14 sedan 

15 innan 

31 Samordnande eller underordnande konjunktioner? 

1 och samordnande 

2 men samordnande 

3 eftersom underordnande 

4 för att underordnande 

5 eftersom underordnande 

6 när underordnande 

7 eller samordnande 

8 på grund av underordnande 

9 och samordnande 

10 medan underordnande 

Interjektioner 

32 Mina interjektioner 

Ej facit 

Räkneord  

33 Grundtal eller ordningstal 

grundtal ordningstal 

a  tolv tolfte 

b fem femte 

c tjugosex tjugosjätte 

d åtta  åttonde  

e sju sjunde 



f sjuttiofem sjuttiofemte 

g nitton nittonde 

h trettiotvå trettioandra 

i fyra fjärde 

j två  andra 

k trettiofem trettiofemte 

l sextiofyra sextiofjärde 

m femtiotre femtiotredje 

n tjugotvå tjugoandra 

o fjorton fjortonde 

p fyrtioåtta fyrtioåttonde 

q åttioett åttioförsta 

r etthundratjugofem etthundratjugofemte 

s tvåhundrafem tvåhundrafemte 

t ettusentrehundranittioåtta ettusentrehundranittioåttonde 

34 Räkna romerskt 

1 20 

2 12 

3 55 

4 700 

5 1523 

6 1853 

7 1966 

8 15 

9 74 

10 2002 

35 När är du född? 

Ej facit 

Satsdelar 

36 Repetera satsdelarna! 

Ej facit 

Predikat och subjekt 



37 Markera subjekt och predikat 

1 Johanna har ätit. 

         s         p 

2 Pontus spelade. 

         s          p 

3 Madeleine dansar. 

         s             p 

4 Rickard har sovit. 

         s           p 

5 Malin och Linn rider. 

           s                 p 

6 Jesper läser och Jonas pratar. 

       s         p              s         p 

7 Linda och Frida cyklade. 

                 s               p 

8 Tomas och Andreas satt och skrev. 

                 s                   p               p 

9 Louise räknar när Evelina kommer. 

       s         p                  s          p 

10 Christian hade busat. 

           s                  p 

11 Beatrice spelat tennis och dansar. 

          s                         p 

12 Anders hoppar. 

          s         p 

13 Någon kommer. 

         s          p 

14 Klassen lyssnar. 

           s          p 

15 Dörren öppnas. 

         s            p 

38 Fem predikat 

Ej facit 

39 Fem subjekt 

Ej facit 



Direkt objekt 

40 Vad äpplet? 

1 Barnen leker sjörövare. 

        s        p       dir. obj. 

2 Pappan och sonen köpte en moped. 

                s                  p       dir.obj. 

3 Andreas lagade bilen. 

             s       p     dir.obj. 

4 Eleverna läser sina böcker. 

        s           p     dir.obj. 

5 Bilen fick repor och bucklor. 

      s      p           dir.obj. 

6 Min bror Janne bakade bröd. 

               s                p       dir.obj. 

7 Jacob och jag lånade många böcker. 

            s               p         dir.obj. 

8 I morgon ska jag skriva ett brev. 

                     p    s      p     dir.obj. 

9 Vem ska hämta cykeln? 

      s        p             dir.obj. 

10 Annica lagade italiensk mat. 

         s        p           dir.obj. 

11 Konstnären gjorde en tavla. 

            s             p         dir.obj. 

12 Hon glömde färgen. 

        s       p       dir.obj. 

13 Har du sett min väska? 

      p     s    p    dir.obj. 

14 Lars har skrivit en bok. 

       s        p           dir.obj. 

15 Kalles syster har fått glasögon. 

            s                p         dir.obj. 

Indirekt objekt 

41 Vad är lärare och böcker? 



1 Tomten gav barnen   paket. 

        s         p  indir.obj   dir.obj. 

2 Domaren gav tennisspelaren nya bollar.  

        s           p      indir.obj.        dir.obj. 

3 Mostern köpte glass åt barnen och morbrodern åt korv. 

       s           p     dir.obj     indir.obj.        s               p dir.obj. 

4 Min kompis sålde en gammal moped till mig. 

           s            p             dir.obj.                indir.obj. 

5 Matte gav katten en ny korg, men hunden fick inget. 

       s      p  indir.obj  dir.obj.                  s       p    dir.obj. 

6 Jag tvättade bilen åt mormor och rensade ogräs åt farfar. 

     s        p      dir.obj. indir.obj             p        dir.obj. indir.bj.  

7 Flickan gav pojken en kyss. 

        s       p   indir.obj   dir.obj. 

8 Claes hämtade den nya bilen åt sin fru. 

        s        p            dir.obj.            indir.obj. 

9 Patricias faster gav henne ett gammalt släktsmycke. 

          s                 p    indir.obj.        dir.obj. 

10 Mathias köpte en ny mp3-spelare till Anton. 

           s          p     dir. obj.    Indir.obj. 

11 Kristoffer gav Paulina en ny penna. 

         s          p     indir.obj.   dir.obj. 

12 Emelie och Frida skrev texten åt gruppen. 

           s                       p     dir.obj.    indir.obj. 

13 Jakob och Joel hämtade material till Sara och Johanna. 

            s                     p         dir.obj.          indir.obj. 

Predikatsfyllnad 

42 Ett rödmålat hus 

1 Det hade varit blått. 

    s         p           pf 

2 Kenneth är mycket svartsjuk. 

        s         p            pf 

3 Min syster heter Helena. 

         s             p       pf 

4 Den lilla svarta kaninen kallas Sot. 



          s                                 p    pf 

5 Petras föräldrar heter Sven och Stina. 

              s               p            pf 

6 Maja och Anja har blivit storasystrar. 

           s                    p          pf 

7 Deras lillasyster ska heta Brita. 

              s                      p       pf 

8 Andreas bröder heter Kristoffer och Joakim. 

               s              p                    pf 

9  De är trillingar. 

     s   p      pf 

10 Sommaren har varit lång och varm. 

             s              p              pf 

11 Det var varmt hela september. 

       s     p     pf 

12 Dagarna blev ännu kortare. 

         s           p        pf 

Attributet 

43 Lägg till attribut 

Förslag till lösning 

Liten, röd, stor, lilla, gamla, randig, nyputsade, stora, tidig, ung, röda, stora, liten, liten, 
små, tung, stor, unge, fet, mager, små, lilla, glada. 

44 Egna attribut 

Ej facit. 

Adverbial 

45 Vilka ord är adverbial? 

1 Löparen snubblade på mållinjen. 

                                       Advl 

2 Inbrottstjuven trevade sig osäkert fram till ljusknappen. 

                                                advl . 

3 Elin läser läxorna två timmar varje dag. 

                                       advl. 



4 Erik åker ofta till Skåne. 

                  advl.     advl. 

5 Sofia lyssnade intresserat till Johannas förklaring. 

                             advl. 

6 Josef stannade kvar i rasthallen när lektionerna började.                                                                                                   

                                         advl.           advl. 

7 Olle och Stina fnissade tyst åt Kristinas skämt. 

                                          advl. 

8 David spelar hockey på kvällarna. 

                                            advl. 

46 Olika sorters adverbial 

1 Angelica går ofta på dans. 

                       t.advl. 

2 Nathalie och Camilla sprang långsamt. 

                                                 s.advl. 

3 Radion spelade högt. 

                             s.advl. 

4 Vi bor i huset bakom ICA. 

                 r.advl. 

5 Albin hoppade högst av alla barnen. 

                            s.advl. 

6 Publiken återvände snabbt efter pausen. 

                                   s.advl. 

7 Matchen spelades borta. 

                                  r.advl. 

8 Erik vattnar ofta blommorna. 

                       t.advl. 

9 Flickorna spelade tvärflöjt vackert. 

                                              s.advl. 

10 Tidningen kommer varje dag. 

                                    t. advl. 

Agent 

47 Hitta agenten 

1 Huset byggdes av Hanna och Pelle 



       s              p             ag 

2 Kaninen jagades av den elaka hunden. 

       s             p                   ag 

3 En björn sköts av jägaren. 

        s           p         ag 

4 Många blinda leds av en blindhund. 

           s               p                ag 

5 Gympan leds av en mycket duktig indtruktör. 

           s        p                            ag 

6 Bussen körs av en chaufför. 

       s         p               ag 

7 Älgen träffades av skottet. 

       s        p                ag 

8 Förra veckan hämtades barnen av sin mormor. 

                                p            s               ag 

48 Mina agenter 

Ej facit 

Testa dina kunskaper 

49 Rätt ordklass och rätt satsdel 

 ordklass satsdel 

Lille adjektiv attribut 

Simon  substantiv subjekt 

spelar verb predikat 

fotboll substantiv dir.obj. 

varje adverb adverbial 

dag. substantiv adverbial 

Ibland adverb adverbial 

är verb predikat 

Oscar substantiv   subjekt 

och konjunktion subjekt 

Kalle substantiv subjekt 

i preposition predikatsfyllnad 

samma adverb predikatsfyllnad 

lag. substantiv predikatsfyllnad 



Då adverb adverbial 

vinner verb predikat 

de pronomen subjekt 

oftast adverb adverbial 

eftersom konjunktion 

motståndet substantiv subjekt 

blir verb predikat 

enkelt. adjektiv predikatsfyllnad 

När adverb adverbial 

pojkarna  substantiv subjekt 

spelar verb predikat 

i preposition adverbial 

olika adjektiv adverbial 

lag substantiv adverbial 

blir verb predikat 

det pronomen predikatsfyllnad 

mycket adjektiv predikatsfyllnad 

jämnare adjektiv predikatsfyllnad 

Blandade övningar 

50 Ordklasser i klassrummet 

Ej facit 

51 Ordklassdikt 

Ej facit 

52 Byt ordklass 

Substantiv  adjektiv  verb 

ökning  ökande  öka 

sång  sjungande  sjunga 

arbete  arbetsam  arbeta 

hopp  hoppig  hoppa 

löfte  lovande  lova 

liv  levande  leva 

snor  snorig  snora 

veck  vikt  vika 



vana  vanlig  vänja  

dom  dömd  döma 

intresse  intressant  intressera 

dressyr      dresserad  dressera 

montage  monterad  montera 

53 Hitta satsdelarna 

1 Vi ska skicka pengarna till vår vänskola i Nepal 

    s     p              dir.obj.              indir.obj. 

2 Jag lämnade fyra kassar med prylar till försäljningen. 

      s       p            dir.obj.                              indir.obj. 

3 Många föräldrar gav sina barn pengar att handla för. 

           s                  p   indir.obj.          dir.obj. 

4 Pappa köpte ett par solglasögon åt mamma. 

      s         p             dir.obj.                 indir.obj. 

5 Min kompis Pia köpte en skateboard av 8C. 

              s               p           dir.obj.           indir.obj. 

6 Jag hittade en present åt syrran. 

     s      p             dir.obj.     indir.obj. 

7 Brorsan köpte ett halsband till hunden. 

          s         p         dir.obj.         indir.obj. 

8 Skolans teatergrupp hittade en massa bra kläder till sin nya pjäs. 

               s                       p         dir.obj.                        indir.obj. 

9 Vi fick in över tretusen till vår vänskola. 

     s  p         di.obj.                indir.obj. 

10 Till sist bjöd rektorn hela skolan på saft och bullar. 

                   p        s       indir.obj. dir.obj. 

54 Predikatsfyllnad eller objekt? 

 Direkt objekt predikatsfyllnad 

1 x 

2   x 

3 x 

4   x 

5 x 

6 x 



55 Objekt och predikatsfyllnad 

Direkt objekt indirekt objekt predikatsfyllnad 

bok  farmor  glad 

motorcyklar  henne  goda 

kram  henne  mätta 

elefantbok  farfar 

böckerna  honom 

tv  

småfranska 

bordet 

56 Orden byter plats 

1 Annelie gav Oscar    en kyss bakom huset. 

        s        p  indir.obj  dir.obj.    r.advl. 

2 Oscar gav Annelie    en kyss bakom huset. 

       s       p    indir.obj  dir. obj.  r.advl 

3 En kyss gav Annelie Oscar bakom huset. 

   Dir.obj.    p       s        indir.obj      r.advl. 

4 Bakom huset gav Annelie Oscar en kyss. 

    r.advl.            p       s        indir.obj  dir.obj. 

5 Gav Annelie Oscar    en kyss bakom huset? 

       p      s       indir.obj  dir.obj.  r.advl 

6 Gav Oscar Annelie en kyss  bakom huset? 

      p       s     indir.obj. dir.obj   r.advl. 

57 Satsdelar i rätt ordning 

Ej facit 

Meningar och satser 

58 Dela upp i satser 

1 Adventskalendern spelades in direkt efter nyår.   1 

2 Det var kallt/ och skådespelarna frös   2 

3 De ville helst gå in / och värma sig/ men regissören sa nej.  3 

4 Han ändrade sig/ när det började blåsa och snöa.  2 

5 Då bestämde han/ att de skulle spela in några inomhusscener. 2 

6 Barnen vägrade att gå in.    1 



7 De ville vara ute/ och göra snögubbar, / men regissören sa nej. 3 

8 Barnen fick inte bli förkylda/ eftersom det skulle försena inspelningen/ 

 och kosta för mycket.     3 

9 När det blev dags för lunch/ sprang alla mot dörren/ för att komma först i kön. 3 

10 Dagens lunch var kebab/ vilket är många barns favoriträtt.  2 

11 Efter lunchen fick de rast/ och gick ut i snön/ och byggde snögubbar. 3 

12 Det slutade blåsa/ och solen började skina.   2 

13 Regissören ändrade sig / och de filmade utomhus resten av dagen. 2 

14 När det blev kväll gick alla hem/ och alla var nöjda med dagen. 

59 Vad är huvudsatsen? 

1 Båten höll på att kantra/ men seglaren lyckades undvika det. 

           H                                              H 

2 Barnen vaknade klockan sex/trots att de inte hade kommit i säng förrän eftermidnatt. 

                                H                                   B 

3 Trots att tidningarna skrev om festen/ var det bara femtio personer som kom. 

                      B                                                      H 

4 Johannes berättade vitsar/ och alla lyssnade. 

                       H                          H 

5 Böckerna ramlade i golvet/när Petter tog bort bokstödet. 

                      H                                            B 

6 Fastän hon visste/ att hon skulle förlora/ fortsatte hon att kämpa. 

              B                            B                                H 

60 Hur slutar meningarna? 

Ej facit 

61 Huvudsatser och bisatser 

Förslag till lösning 

Charlott älskar att åka snowboard och hon är uppvuxen med skidåkning. Hennes mamma 
lärde henne att åka i backen och Charlott började åka slalom när hon var fem. Hon lärde 
sig snabbt. Det gick alltid fort i backen men hon var aldrig rädd för farten. Sedan fick hon 
en snowboard när hon var tio. Charlott gick till backen varje dag hela vintern. Hon tränade 
mycket och blev väldigt duktig. Många blev avundsjuka på henne när hon vann över 
killarna och började reta henne. Hon fortsatte ändå och de slutade reta henne efter ett tag 
och blev kompisar. Nu är Charlott sjutton år. Hon älskar fortfarande att åka snowboard, 
men hon vill inte tävla. Hon vill bara åka och känna friheten i backen. 

62 Vad är felet? 



1 Ej facit 

2 Texten är skriven med enbart bisatser. 

3 Förslag till lösning: 

Eftersom vi var ensamma hemma fanns det ingen som kunde hjälpa oss att komma ut. Vi 
behövde någon som hjälpte oss med kläderna, då vi inte nådde upp till klädhyllan. Jag var 
fem och nådde egentligen, men jag hade gips på foten. Förra gången jag försökte hade 
jag ramlat ner. Vi önskade att vi kunde leka i snön, medan vi tittade ut genom fönstret. 

 

 


