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

 
Kapitel 1 - Stressigt 
1. Hon är målvakt. 
2. Hennes rockband skulle ha konsert. 
3. Hon skulle äta och sedan läsa på/plugga 
inför morgondagens biologiprov. 
4. Det betyder utjämning - t.ex. att ett lag 
leder med 1 - 0. Sedan gör det andra laget 
mål, så att det blir 1 - 1 = kvittering. 
5. Det betyder att man ska köra så fort man 
bara kan. 
6. Det är torsdag. ("Tur att det är fredag 
imorgon! tänkte Ellen.") 

 
Kapitel 2 - Familjeäventyr 
1. Hennes föräldrar hade berättat att familjen 
skulle åka till Danmark. 
2. Båtresan skulle ta drygt tre timmar. 
3. Det var när pappa hade hoppat 
kanonkula och stänkt vatten över en äldre 
dam. 
4. Det är en landgång/platta mellan färjan 
och land/kajen, där bilar kan köra till och 
från färjan. 
5. Hon längtade väldigt mycket till nästa 
dag. 
6. Att försöka imponera på andra, med hur 
duktig man är. 

 
Kapitel 3 - Förändring 
1. Han såg att ett gäng killar var elaka mot 
Henrik. 
2. Det var fem killar i gänget. 
3. Sara och alla som hade spelat fotboll. 
4. Att man gör något, även om det finns risk 
för att man misslyckas. 
5. Det är en person som är med någon som 
gör något dumt, men ändå inte försöker att 
stoppa det som händer. 
6. Då säger man något elakt till någon, så 
han eller hon blir väldigt sårad och ledsen. 

 
Kapitel 4 - Jagad 
1. Han brukade bygga hemliga kojor 
tillsammans med kompisar. 
2. Han hade pallat äpplen i hennes trädgård. 

3. Han stannade för att Meja ramlade av sin 
cykel och satt fast. 
4. Intensivt, med hög frekvens/högt tempo 
5. Sanningen var ... 
6. Mycket kort tid 

 
Kapitel 5 - Dolt 
1. Hon ville gå hem för att det började bli 
mörkt. 
2. Det har de i en trädkoja, som någon 
annan har byggt. 
3. De upptäckte något som var nergrävt i 
marken. 
4. Sa emot/Invände/Bestred 
5. Modfällt/Resignerat/Kraftlöst 
6. Nellie och Tilda tittade på varandra. 

 
Kapitel 6 - Fynd? 
1. Hennes fingrar värkte. 
2. De tog källarvägen till Tildas rum. 
3. De öppnade den i soffan i Tildas rum. 
4. Skymning betyder att det blir mörkare, när 
solen börjar gå ner. 
5. Överraskad 
6. Skakande/Darrande fingrar 

 
Kapitel 7 - Lön för mödan 
1. Hon ville att de skulle behålla en del av 
pengarna och lämna resten till polisen. 
2. De lämnade pengarna till polisen. 
3. De hittade fingeravtryck och DNA på 
väskan. 
4. Hon sa att det måste vara 
tjuvgods/stöldgods, och att om tjuvarna 
upptäckte att Nellie och Tilda hade tagit 
pengarna ... så hade det kunnat bli farligt för 
dem. 
5. Förstasidan på Sveriges största tidning 
handlade om dem, och hur de hade hjälpt 
polisen. 
6. Det betyder att man är känd för någonting 
dåligt, t.ex. att man är en brottsling. 

 
Kapitel 8 - Sportlov 
1. Det var Mattias ide. 
2. Hon tyckte att det såg ut som en lyxvilla. 
3. De skulle bo där i en vecka. 
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4. Det betyder att man gör något, som man 
inte har planerat i förväg. 
5. Pricksäkerhet/Träffsäkerhet 
6. Förslag på svar: 
Stefan hade tänt elden i den öppna spisen. 

 
Kapitel 9 - Spårlöst 
1. De skulle åka lite mer än en mil. 
2. Joel ramlade. 
3. De märkte det när de hade kommit fram 
till rastplatsen. 
4. Han ramlade p.g.a. att han fick kramp i 
benen. 
5. Humör 
6. " ... fick alla att stelna till av rädsla/skräck" 

 
Kapitel 10 - Dramatik 
1. De sökte skydd under en gran. 
2. Det var Sofia och Erik från 
Fjällräddningen, som hittade dem. 
3. Han lovade att alla bara skulle åka i 
slalombacken resten av veckan. 
4. Röst 
5. Arbetskompis/Yrkeskamrat 
6. De visar oss åt vilket håll vi ska gå/åka. 

 
Kapitel 11 - Konkurrenter 
1. Alicia brukade alltid vinna. 
2. Alicia tog ledningen. 
3. Hon fick punktering. 
4. Motståndare/Rivaler 
5. Det betyder att man kör banan innan 
tävlingen. Ju bättre tid man får, desto bättre 
startposition får man när tävlingen ska 
starta. 
6. Båda vill alltid vinna - ingen av dem gillar 
att förlora. 

 
Kapitel 12 - Läxförhör 
1. Hon frågade om de kunde få läxförhöret 
nästa dag istället. 
2. Han blev arg på Felicia, för att han tyckte 
det var en dum fråga. 
3. Hon hade spelat X-men på datorn istället. 
4. Man tittar med en "snäll" blick, för att 
försöka få igenom sin vilja. 
5. Det är det minsta man måste kunna i ett 
ämne, för att få ett visst betyg. 

6. Det betyder att man försöker förklara 
varför man tycker en sak - och att man 
försöker få andra tycka likadant. 

 
Kapitel 13 – Mystiskt I  
1. Han tyckte det var konstigt att hans lärare 
Helena, inte hälsade på honom. 
2. Hon köpte chips, cola och godis till 
lördagsmys. 
3. De kom överens om att fråga Helena på 
måndag, om varför hon inte hälsade på dem 
i affären. 
4. Blygt/Försynt/Osäkert 
5. Det betyder att man struntar i någon, fast 
man ser/hör honom/henne. 
6. Förbryllad/Förvirrad/Fundersam 

 
Kapitel 14 – Mystiskt II 
1. De hade slöjd. 
2. Hon föreslog att de skulle gå hem till 
Helena och ringa på. 
3. Han tänkte att Helena kanske behövde 
hjälp. 
4. De var påverkade av att Helena betedde 
sig så konstigt. 
5. Det betyder att man jobbar  med något 
litet, som kräver att man är stadig på handen 
och behöver vara noggrann  -  t.ex. att 
stoppa en tråd genom ett litet nålsöga. 
6. Det betyder att man inte tvekar, utan tar 
tag i ett problem. 

 
Kapitel 15 - Mystiskt III 
1. Grälet innanför dörren slutade, och det 
blev tyst. 
2. Hon blev nervös och stressad. 
3. Hon är Helenas tvillingsyster. 
4. Det betyder att man svarar på frågor 
någon har - och förklarar sådant som är 
oklart. 
5. Hon tycker att man ska lösa det på ett 
moget och lugnt sätt, genom att prata med 
varandra. 
6. Tack vare att de hade ringt på och sagt 
att de var oroliga för Helena, så hade hon 
fått en tankeställare. Det ledde till att hon 
blev vän med sin syster Johanna igen. 
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