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Facit till Zoom Svenska, Grammatik år 4 
 
s. 3 

KAMRAT, BÄSTIS, VÄN, POLARE A 

A. Brevet 

 

B. Skiljetecken 
Usch! 

Vill du ha? 

Jag är mätt. 

Här bor Alice. 

Sluta tjata! 

Hur gammal är du? 

God morgon! 

Hälsa mamma! 

Per spelar basket. 

Idag är det kallt. 

Titta! 

Kan du komma hit? 
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s. 4 

KAMRAT, BÄSTIS VÄN, POLARE B 

A. Brevet 

 

B. Sverige – svenskar – svenska 
lopen Polen polacker polska 

apjan Japan japaner japanska 

drakman Danmark danskar danska 

sydklant Tyskland tyskar tyska 

kirutte Turkiet turkar turkiska 

nialite Italien italienare italienska 

sandslyr Ryssland ryssar ryska 

ispenan Spanien spanjorer spanska 

 

s. 5 

FATTA PENNAN! A 

B. Substantivruta 
Vågrätt: 
agn, (ag), hand, and 
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höns 

tv, pilot, pil, ö 

os, fisk, fis, kunder, kund 

lökar, lök, (ar), dagar, dag, (ag), (aga) 

skor, kor, ko, korp 

 

Lodrätt: 
boll 

nöt 

spik, pik 

is 

stol 

hundar, hund, (ar) 

 

Hur många av substantiven som står i singular respektive plural beror på hur många man från 
början hittade. 

 
s. 6 

FATTA PENNAN! B 

A. Registreringsskyltar 
Förslag: 

SKT = skata, skatt, sekatör, sekt, skott, skratt 

ESP = elstolpe, esplanad, espresso  

KLJ = klappjakt, kolja, kuljärn 

ABP = ambulanspersonal, arbetsplats, arbetsterapeut 

GLS = galenskap, galosch, glas, glass, golfspelare, guldfisk, gulsot 

FSM = fallskärm, fiskmås, fästmö 

NIS = nationalsång, Nils, notis 

MTH =  match, metallhylsa, mintchoklad 

B. Substantivruta 
Vågrätt: 

tiger, längtan 

antilop, guld, Maria, (aria) 

Mohammed, (med, ed, mo) 

kopp, skur, kur, ask, as 
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Uno, Noa, bagare, (ag, ar). pyroman, roman, Rom, man 

gräs, äss, storm, Tor, orm, (or), järv, (ös) 

morot, rot, mor, (or), ro, (mo), hustru, hus 

 

Lodrätt: 

skunk 

kanon 

nypon 

ilska, kar 

plast, last, (as) 

dumhet 

logo 

(rykt) 

fat 

snö 

mask, ask, (as) 

 

s. 7  

HAJAR DU KLYKET? A 

A. Förstår du? 
stuppade = hoppade 

flypprade = borstade 

mojsade = gick 

glevade = hittade  

plöt = tog 

koffrade = hällde 

unt = åt 

löt= drack 

mojsa = gå 

B. Hitta på! 
Orden som ska ringas in är: 

kom, sprang, spelade, ringde, hängde, ställde, pratade, satt, började, läsa 

 

s. 8 
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HAJAR DU KLYKET? B 

A. Förstår du? 
kneggla 

prumpa 

nimma 

begla 

bynkla 

fotera 

fryna 

dorma 

 

s. 9 

VAD ÄR VITSEN? A 

A. Verb 
Orden som ska strykas under är: 

härmar 

kraxar 

käkar 

äter 

har 

gillar 

gör 

spelar 

jobbar 

B. Nu eller då? 
härmade 

kraxade 

käkade 

åt 

hade 

gillade 

gjorde 

spelade 

jobbade 



 6

C. Presens eller preteritum? 
Verben i presens är: 

kliar 

rullar 

väljer 

går 

undrar 

 

Verben i preteritum är: 

log 

sprang 

smög 

tänkte 

ringde 

 

s. 10 

VAD ÄR VITSEN? B 

A. Då eller nu? 
Följande ord ska kryssas över och bytas till angiven presensform: 

gå 

ta 

var – är 

smågnolade – smågnolar 

     passerade – passerar 

stack – sticker 

blåste – blåser 

tyckte – tycker 

var – är 

se 

flög – flyger 

tyckte – tycker 

var – är 

blev – blir 

gick – går 

bestämde – bestämmer 

gå 
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ställde – ställer 

inväntade – inväntar 

kom – kommer 

stack – sticker 

blåste – blåser 

kunde – kan 

gick – går 

klättrade –klättrar 

befann – befinner  

kliade – kliar 

skakade – skakar 

ramlade – ramlar 

höll – håller 

skrek – skriker 

stryp 

stryp 

B. Nu eller då? 
Följande ord ska kryssas över. Några ska bytas till angiven preteritumform: 

bestämmer – bestämde 

gå 

bada 

kommer – kom 

kommer – kom 

har – hade 

glömt 

tröstar – tröstade 

säger – sa 

kan 

 

s. 11 

TALA ÄR GULD A 

A. Substantiv 
Förslag: 

gitarr 

trummor 
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matta 

pall 

stege 

fönster 

gardin 

tavla 

hund 

B. Kan du böja substantiven? 
Förslag: 

gitarr gitarren gitarrer gitarrerna 

trumma trumman trummor trummorna 

matta mattan mattor mattorna 

pall pallen pallar pallarna 

stege stegen stegar stegarna 

fönster fönstret fönster fönstren 

gardin gardinen gardiner gardinerna 

tavla tavlan tavlor tavlorna 

hund hunden hundar hundarna 

 

s. 12 

TALA ÄR GULD B 

A. Substantiv 
Följande ord ska strykas under: 
(råd 

klassen) 

spänningen 

raden 

åhörare 

tonfallet 

pauser 

punkter 

ämnet 

taget  

B. Kan du böja substantiven? 
SINGULAR   PLURAL 
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Obest. form Best. form Obest. form Best. form  
1. spänning spänningen spänningar spänningarna 

2. rad raden rader raderna 

3. åhörare åhöraren åhörare åhörarna 

4. tonfall tonfallet tonfall tonfallen 

5. paus pausen pauser pauserna 

6. punkt punkten punkter punkterna  

7. ämne ämnet ämnen ämnena 

8. tag taget tag tagen 

 

s. 13 

I FABLERNAS VÄRLD A 

A. Nordanvinden och solen 
Förslag: 

nordanvinden 

solen 

man 

vägen 

kläder 

krafter 

blåsten 

hatten 

rocken 

strålar 

skor 

strumpor 

hettan 

Gud 

B. Konkret eller abstrakt? 
Följande ord ska ringas in: 

en tanke 

en svårighet 

en oro 

ett ljud 

en skilsmässa 
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ett lov 

C. Abstrakta substantiv 
Orden som ska paras ihop är: 

värme –  kyla 

verklighet – fantasi 

liv – död 

tystnad – ljud 

succé – fiasko 

 

s. 14 

I FABLERNAS VÄRLD B 

A. Olika substantiv 
Följande ord ska strykas under: 

bonde 

gås 

dag 

ägg 

guld 

Bonden 

ägg 

tiden 

bonden 

gås 

guld 

gåsen 

gåsen 

gäss 

Gåsen 

guldägg 

Girighet 

roten 

gång 

vargen 

föda 

får 
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hage 

vargen 

anfall 

fåren 

håll 

vargen 

hungern 

magen 

dag 

fåren 

hagen 

Vargen 

gången 

problem 

anfall 

Enighet 

styrka 

B. Konkret är abstrakt? 
Substantiv som är människor: bonde 

Substantiv som är djur: gås/gåsen/gäss, vargen, får 

Substantiv som är saker: ägg,, guldägg, föda, hagen, magen  

Substantiv som är abstrakta: dag, tiden, guld, girighet, roten, gång, anfall, hungern, gången, dag, håll, 
problem, enighet, styrka 

 

s. 15 

VERKLIGA OCH FANTASTISKA DJUR A 

A. Oordning bland orden 
Hönan kacklar. 

Grodan kväker. 

Fåret bräker. 

Hunden skäller. 

Katten jamar. 

Ormen väser. 

Hästen gnäggar 

Kon råmar. 
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B. Djurfamiljer 
hingst, sto, föl 

tupp, höna, kyckling 

bagge, tacka, lamm 

galt, sugga, kulting 

C. Substantiv blir verb 
gnäll – gnälla 

borste – borsta 

disk – diska 

fisk – fiska 

skratt – skratta 

regn – regna 

vatten – vattna 

 

s. 16 

VERKLIGA OCH FANTASTISKA DJUR B 

A. Ordspråk 
Verb  Substantiv 

1. väck, sover  1. björn 

2. finner  2. häst, vägen 

3. är, lura  3. räv 

4. drar  4. oxe, fåra 

5. finner  5. höna, korn 

6. får  6. katter, skinn 

7. kan, förlora  7. loppa, hoppet 

8. gömmer  8. falk, klor 

B. Yrken 
Jockeyn 

Herden 

Veterinären 

Meteorologen 

Kirurgen 

Arkitekten 

Journalisten 

Dressören 
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s. 17 

VILD, VILDARE, VILDAST A 

C. Motsatser 
torr – våt ljus – mörk  krokig – rak 

hög – låg lätt – tung /svår ren – smutsig 

 

s. 18 

VILD, VILDARE, VILDAST B 
Inget facit behövs. 

 

s. 19 

SPÖKEN, FINNS DE? A 

A. Spöklika adjektiv 
Följande ord ska strykas under: 

sköna 

varma 

vita 

unken 

fuktig 

spökliknande 

suddig 

kall 

vass 

gula 

fasansfulla 

stort 

tandlöst 

fruktansvärd 

elakt 

hest 

sega 

svarta 

gröna 
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skräckslagna 

sträv 

grå 

enorma 

glad 

hemsk 

snälla 

gullige 

 

Sammanlagt 27 adjektiv. 

B. Rädd, räddare, räddast 
Förslag: 

POSITIV  KOMPARATIV SUPERLATIV 

1. skön  skönare  skönast 

2. suddig  suddigare  suddigast 

3. kall  kallare  kallast 

4. hemsk  hemskare  hemskast 

5. gullig  gulligare  gulligast 

C. Vit – svart 
ledsen – glad feg – modig  osäker – säker 

tom – full  blöt – torr  tråkig – rolig  

 

s. 20 

SPÖKEN, FINNS DE? B 

B. Kuslig, kusligare, kusligast 
Förslag: 

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV 

1. gammal äldre  äldst 

2. lång längre  längst  

3. snäll snällare  snällast 

C. Långa och svåra adjektiv 
POSITIV  KOMPARATIV SUPERLATIV 

spännande  mer spännande mest spännande 

fruktansvärd  mer fruktansvärd mest fruktansvärd 
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skräckinjagande mer skräckinjagande mest skräckinjagande 

 

s. 21 

ORDNING BLAND ORDEN PÅ JORDEN  A 

A. Vilka ord saknas? 
Orden som saknas är: 

ludna 

står 

lång 

lack 

klar 

topp 

skor 

benet 

rygg 

filma 

händer 

smet 

B. Substantiv, verb eller adjektiv? 
Substantiven som ska ringas in är: 

skogens, djur, fest, päls, boaormen, år, cikadan, sång, tur, dödskalleapan, frack, fötterna, skor, lack, 
elefanten, fanfar, ormarna, tårtan, fladdermössen, trädets, topp, geckoödlan, skor, harkranken, skenet, 
benet, igeln, rygg, jaguaren, hustru, Wilma, uppgift, kalaset, krokodilen, tänder, rester, händer, 
leoparden, boan, paket, innehållet 

 

Verben som ska ringas in är: 

är, kommer, fyller, står, stämmer, är, är, är, sitter, blåser, gör, vill, komma, vill, lämna, sitter, glor, har, 
glömt, knyta, försöker, hålla, har, brutit, påstår, blir, kan, få, sitta, har, fått, filma, glömde, peta, sitter, 
ger, kunde, se, smet 

 

Adjektiven som ska ringas in är: 

ludna, jämna, vacker, lång, fräck, nyköpt, nyputsade, högsta, trygg 

 

s. 22 
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ORDNING BLAND ORDEN PÅ JORDEN  B 

A. Vilka ord saknas? 
Orden som saknas är: 

N. sked 

O. ser 

P. skal 

Q. kungen/ungen 

R. fanns 

S. gran 

T. kan 

U. stam 

V. gäst 

X, Y, Z, Å, Ä, Ö. annanstans 

djur 

B. Substantiv, verb eller adjektiv? 
Substantiven som ska ringas in är: 

malariamyggan, västen, byxan, näsbjörnen, feber, medicin, sked, orangutangen, flaggan, papegojan, 
tal, sköldpaddan, skal, quican, mobil, pungen, (k)ungen, mosaikråttan, svans, schimpansen, banan, 
gran, tukanerna, frukter, näbbar, ugglan, stoj, glam, öppningen, trädets, stam, vampyren, fest, 
boaormens, gäst, djur, djungeln, festen, natur, djur, 

 

Verben som ska ringas in är: 

är, är, är, har, vill, vara, behöver, ta, ber, få, hissar, hoppas, ser, övar, hålla, drar, bär, måste, kunna, 
ringa, suger, är, önskar, fanns, mumsar, dinglar, kastar, kan, vaknar, stänger, var, är, fanns, var, sussar 

 

Adjektiven som ska ringas in är: 

sur, vrång, liten, trång, rödfotade, blyg, stor, törstigaste, artrika 

 

s. 23 

VAD HAR HÄNT? A 

A. Leta adjektiv! 
kvarglömda 

rymliga 

ovikta 

speciellt 

naken 
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smutsig 

grönrutig 

bruna 

spetsiga 

fjäderprydd 

prickiga 

trasig 

B. Kan du hitta adjektiven? 
Vågrätt: 

röd, röda, rostig, rank, dum, klar, rik, vaken, ren 

Lodrätt: 

rar, rak, ovan, van, risig, isig, glad, lös, sjuk, lam 

 

s. 24 

VAD HAR HÄNT? B 
Inget facit behövs. 

 
s. 25 

POESI A 

A. Bygg en ramsa! 
Verben som ska ringas in är: 

hamrar, spikar, bygger, sågar, gnider, drar, målar, målar, startar, kör 

 

Substantiven som ska strykas under är: 

bil, fil, motorn, bilen 

B. I parken 
Verben som ska ringas in är: 

gick, såg, såg, vände, kom, stod, kollade, gick, gick, gör, gör 

 

Substantiven som ska strykas under är: 

parken, kille, planket 

 

s. 26 
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POESI B 

A. Låt mig sitta i ditt minne 
Verben är: 

låt, sitta, blir, flyger 

låt, sitta, tycker, är, låt, sitta 

låt, sitta, regnar, blir 

låt, sitta, börjar, skina 

 

Substantiven är: 

minne, pinne, pinnen, minnet 

minne, pinne, stock 

minne, pinne, 

minne, pinne, solen 

 

Adjektiven är: 

liten, liten, kort 

liten, liten, tjock 

liten, liten, blött 

liten, liten 

B. Djurrim 
Substantiven är: 

tvålen, ålen, ben, ren, kråka 

 

Verben är: 

ge, bad, ska, tvätta, skämtade, börja, bråka, kraxade 

 

Adjektiven är: 

runda, smutsiga, vackra, retsam, gammal 

 

s. 27 

EN RESA TILL LANDET ANNORLUNDA  A 

A. Bra ord att byta med 
Boken – Den 

klockan – den 

Telefonsamtalen – De 



 19

Nora – hon 

Övernaturligheterna – De 

Digory och Polly – De 

huset – det 

Digory och Polly – dem 

Digory och Polly – de 

ringarna – de 

B. Välj rätt! 
Rätt alternativ är: 

henne 

honom 

dem 

henne 

honom 

henne 

honom 

dem 

 

s. 28 

EN RESA TILL LANDET ANNORLUNDA  B 

A. Bra ord att byta med 
Orden som ska ringas in är: 

de, jag, honom, han, mig, man, de, vi, de, jag, de, vi, honom 

B. Välj rätt! 
mig 

mig/dig/honom 

honom 

henne 

oss 

er 

dem 

henne 

 

s. 29 
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HUR GÅR DU KLÄDD? A 

A. Rött, blått eller grönt? 
Substantiven är: 

moster, restaurang, Koster, resterna, kappa, ärtpuré, idé, klänning, skal, apelsin, stålull, shorts, make, 
George, långbyxor, hög, lasagneplattor, pastamattor, skärp, falukorv, (pass), örhängen, äggskal, glass, 
hattar, favoriten, äppelkaka, lukten, moster, gästerna, näsan, nypa, luktorganets, egenskaper 

 

Verben är: 

har, blir, tillverkar, behöver, har, sytt, var, fick, gjordes, tar, ska, vara, virkade, sydde, blev, kommer, 
fyllde, kan, välja, vraka, är, stod, undrar, hade, tatt, fick, kunna, strypa 

 

Adjektiven är: 

rara, söta, goa, södra, gröna, torkad, klar, ny, fin, krullig, tajta, gråa, snälle, äkta, tjusiga, vidbränd, 
kloka 

 

s. 30 

HUR GÅR DU KLÄDD? B 

A. Pannband, halsband eller armband? 
Substantiven är: 

(mm), snöre, garn, färger, stoppnål, synål, sytråd, snöret, streck, garnända, (cm), snöret, garnet, bit, 
garnet, färg, garnändan, ändarna, färger, (cm), strecket, snöret, snöret, streck, ändarna, ring, nål, tråd, 
stygn, garnet, skarven, snöret, stoppnål, garnet, bit 

 

Verben är: 

behöver, märk, ska, vara, markera, Lägg, linda, fästs, sluta, vira, återstår, börja, lägga, linda, fortsätt, 
återstår, klipp, fäst, ta, sy, vira, fortsätt, är, fäster, lindat 

 

Adjektiven är: 

tjockt, olika, långt, liten, nya, gamla, olika, ritade, hela, klätt 

B. Böj adjektiven! 
POSITIV  KOMPARATIV SUPERLATIV 

liten  mindre  minst 

ung  yngre  yngst  

gammal  äldre  äldst  

lång  längre  längst 

bra  bättre  bäst 

dålig  sämre  sämst 
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s. 31 

I GUDARNAS OCH JÄTTARNAS VÄRLD A 

A. Var är verben? 
Verben som ska ringas in är: 

hade, var, bar, bodde, tyckte, vara, (skulle), slå(ss), såg, ville, sitta, läsa, trivdes, sjöng, spelade, drack, 
skrev, levde, hette, sov, hade 

B. Infinitiv 
ha 

vara 

bära 

bo 

tycka 

vara 

slå 

se 

vilja 

sitta 

läsa 

trivas 

sjunga 

spela 

dricka 

skriva 

leva 

heta 

sova 

ha 

C. Stryk verbet! 
Ordet som ska strykas är: 

mat 

arg 

skorpa 

röda 
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s. 32 

I GUDARNAS OCH JÄTTARNAS VÄRLD B 

A. Var är verben? 
Verben som ska ringas in är: 

trodde, var, hette, var, lät, bygga, kallades, innehöll, bestod, täcktes, såg, hände, dog, kom, bjöds, åt, 
drack, hette, bodde, fanns, vaktade 

B. Olika tidsformer 
Förslag: 

PRESENS  PRETERITUM FUTURUM 

1. tror  trodde  ska tro 

2. är  var  ska vara 

3. heter  hette  ska heta 

4. låter  lät  ska låta 

5. bygger  byggde  ska bygga 

6. innehåller  innehöll  ska innehålla 

7. består  bestod  ska bestå 

8. dricker  drack  ska dricka 


