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FACIT - Träna läsförståelse till texterna i Stavning åk 4-6 A 

 
Kapitel 1 - Drömsemester 
1. De hade varit i Grekland. 
2. Den heter Kos. 
3. Hon sa att de kunde åka tillbaka, när de 
har råd och tid. 

 
Kapitel 2 - Förberedelser 
1. Det var viktigt, eftersom det var mammas 
födelsedag. 
2. Han påminde honom om att slå in 
mammas present. 
3. Han blev stressad p.g.a. att han inte 
hade slagit in presenten ännu. 

 
Kapitel 3 - Tävlingsinstinkt 
1. Elsa hade skadat sitt vänsterben. 
2. Han ska äta havregrynsgröt. 
3. För att de var tvungna att hinna i tid till 
Elsas läkarbesök på sjukhuset. 
4. Hon  tävlar  i friidrott/häcklöpning. 
5. DM betyder Distriktsmästerskap. 

 
Kapitel 4 - Geografilektion 
1. De skrattade åt henne för att hon hade 
somnat under lektionen. 
2. Södermanlands landskapsdjur är 
fiskgjuse. 
3. Sveriges djupaste sjö är Hornavan. 
4. Det betyder att hon var osäker på om 
hon svarade rätt. 
5. Det betyder att han kände sig nöjd och 
att han "vann" över Julia. 
6. Då är man modig. 

 
Kapitel 5 - Inbrott 
1. De skulle göra inbrott i en kiosk. 
2. Han blev tvingad av Robert. 
3. Sven äger kiosken de ska göra inbrott i. 
4. Det betyder att man inte vågar göra det 
man har planerat att göra. 
5. Då mår man mycket dåligt, t.ex. p.g.a. 
dåligt samvete. 
6. Han kände att det fanns en stor risk för 
att de skulle bli avslöjade. 

Kapitel 6 - Oskyddad 
1. Nannie skjutsade Stina på sin cykel. De 
hade inte cykelhjälmar på sig. 
2. De höll på att krocka med en moped. 
3. De ville komma till handbollsträningen i 
tid. 
4. Kollision betyder krock. 
5. Det betyder att patienten får vara kvar 
på sjukhuset för säkerhets skull - att man 
vill se att han/hon mår bra, innan man 
skickar hem honom/henne. 
6. Om en skada är lindrig, är den inte lika 
farlig, som om den är allvarlig. 

 
Kapitel 7 - Kemi 
1. De hade kemiprov. 
2. Hon tyckte att han tjuvkikade på henne. 
3. Hon sa att Charlie ville låna hennes 
linjal. 
4. Han ville inte att Kerstin skulle märka att 
han tittade på henne. 
5. Han blev generad av tanken på att 
Kerstin kanske förstod, att han var kär i 
henne. 
6. Det betyder att hon tittade på dem en i 
taget - först på Charlie, sedan på Kerstin 
o.s.v. 

 
Kapitel 8 - Skolresa 
1. De skulle åka till Skara Sommarland. 
2. Det var tre vuxna med på resan - Stina, 
Hanna och Anders. 
3. Han ville prova vattenrutschkanan 
Racer. 
4. Det betyder att hålla ordning. 
5. Det betyder att det har minskat steg för 
steg. (Blivit mindre och mindre) 
6. Förslag på svar: 
Hon tyckte att resan var jobbig, eftersom 
hon pustade ut och kände sig lättad när 
klassen hade samlats utanför bussen. 
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Kapitel 9 - Mötet 
1. Hon tävlar i orientering. 
2. Det var inte så viktigt för att det bara var 
en friluftsdag med skolan. 
3. Hon hade inte sett något lodjur tidigare. 
4. Det betyder att man tycker det är viktigt 
att vinna, om man deltar i en tävling. 
5. Det betyder att man såg på något/någon. 
6. Det betyder att det är ett väldigt speciellt 
möte, som bara händer en gång. 

 
Kapitel 10 - Mardröm? 
1. Han vaknade av ett ljud. 
2. Han vaknade vid midnatt. 
3. Han ville inte visa att han var rädd p.g.a. 
ett ljud. 
4. Det är vår. (maj) 
5. Det betyder att han fick skylla sig själv. 
6. Det betyder absolut/helt säkert. 

 
Kapitel 11 - Stängt 
1. Hon hade försovit sig och ville inte komma 
för sent till skolan. 
2. Det var punktering på hennes cykel. 
3. Han skrattade för att hon trodde att det 
var en vanlig skoldag, fast det var lördag. 
4. Det betyder att man har skyndat sig och 
har en snabb andning p.g.a. 
ansträngningen/stressen. 
5. Det betyder att hon förstod. ("förstod 
hon") 

 
Kapitel 12 - Cupdags 
1. Han skulle imponera med en ny frisyr. 
2. Turneringen heter Gothia Cup. 
3. De hade bokat boende på ett lyxhotell, 
istället för på ett vandrarhem. 
4. Då känner man sig väldigt glad. 
5. När killar kommer in i puberteten, så 
ändras kroppen på flera sätt - t.ex. så blir 
rösten mörkare och ibland hesare = 
målbrottet. 
6. Dagsverke är ett jobb som är utfört av en 
person, under en dag. 

Kapitel 13 - Upptäckta? 
1. Han kände att risken för upptäckt var 
mindre då. 
2. Han krossade glasluckan och kröp in. 
3. Han skulle hålla väskan, så att Sebbe 
kunde slänga stöldgodset i den. 
4. Det betyder att man slutför/gör klart det 
man har påbörjat. 
5. Limpor är förpackningar som innehåller 
flera cigarettpaket. 
6. De hörde ljudet från sirener komma 
närmare. Sirener kan ju innebära att det är 
en polisbil. 

 
Kapitel 14 - Samvetskval 
1. De hade cirka två kilometer hem. 
2. De gömde sig på en kyrkogård. 
3. Sebbe tränade handboll regelbundet. 
Robert tränade inte något och han rökte. 
4. Förslag på svar: 
"Detta går väldigt fel." 
"Det här går åt helskotta." 
5. Det betyder gömd. 
6. Straffmyndig betyder att man är tillräckligt 
gammal för att bli straffad för brott. I Sverige 
blir man straffmyndig vid 15 års ålder. 

 
Kapitel 15 - Avspark 
1. Det var ett tecken till domaren, att han var 
redo för matchen. 
2. De var från Brasilien. 
3. Det var David som gjorde mål. 
4. Då är man väldigt positiv och glad inför 
något. 
5. Om ett lag försvarar sig, får tag på bollen 
och snabbt går till anfall - då är det en 
kontring. 
6. Det betyder att man gör tecken - t.ex. 
viftar med armarna. 

 
 
 
 
 
 

2 


	NA_Lindéns_Facit_StavningA_omslag
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