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

 
Kapitel 1 - ldrottsglädje 
1. Deras tränare Pirjo, ansåg att alla skulle 
prova på olika idrotter. 
2. Det viktigaste var att träna in rätt teknik 
först. 
3. Att både killar och tjejer finns med i lagen. 
4. Det betyder att man tränar på de rätta 
rörelserna om och om igen, tills de "sitter 
automatiskt". 
5. Två kommuner som gränsar till varandra 
är grannkommuner. 
6. Heat betyder lopp. 

 
Kapitel 2 - Kval 
1. Han sa att han var tvungen att läsa på 
inför ett prov i skolan. 
2. Geografi 
3. Han funderade på om han skulle berätta 
för mamma om sitt problem eller inte. 
4. Trovärdigt 
5. Nyvaket, förvirrat 
6. Lite mer än en timme 

 
Kapitel 3 - Lättnad 
1. Han åt rostade mackor med 
apelsinmarmelad. 
2. Det var klubbmästerskap. 
3. Hon ringde Pirjo och Gustavs föräldrar. 
4. När man har ett problem, som man inte 
vet hur man ska lösa. Man vet vad man har 
att välja på, men man vet inte vad som är 
rätt val. 
5. Det är någon som sviker en annan 
person. 
6. Skrattade åt, skymfade, drev med 

 
Kapitel 4 - Försoning 
1. Fyra veckor 
2. Han låtsades fokusera på att stretcha 
ljumskarna. 
3. Att han skulle bjuda på äppelpaj med 
vaniljsås. 
4. Förslag på mening: 
"Vincent kämpade med alla svåra tankar 
som for igenom hans huvud." 

5. Att man vet exakt varför man gör 
någonting. 
6. Förslag på uttryck: 
"Jag vill bara förvinna i tomma intet!" 

 
Kapitel 5 - Vågat? 
1. Blå Tåget 
2. Han skulle mest minnas att Leila höll om 
hans arm. 
3. P.g.a. att det är 13-årsgräns för att få gå in 
där. 
4. Det betyder att man tycker något är roligt, 
fast man är rädd samtidigt. 
5. Det är de olika effekter av ljud, bild, 
rörelser m.m. som man har skapat för att 
skrämma besökarna. 
6. Att hon går först av alla. 

 
Kapitel 6 - Mardrömshuset 
1. För att han hade omfamnat Vanessa, när 
han blev rädd. 
2. Han undrade var Leila var. 
3. De försökte nå henne på mobilen. 
4. Att man gör något utan att tänka. 
5. Rädd, nervös, skakad 
6. Det betyder att det är väldigt svårt, nästan 
omöjligt att hitta någon/något. 

 
Kapitel 7 - Oväntat 
1. Hon lät dem gå in en gång till, gratis, för 
att leta efter henne. 
2. Hon skrek för att det plötsligt blev mörkt. 
3. Gunilla är guidetjejen, och också moster 
till Leila. 
4. Att hon måste göra som hon har planerat 
från början och inte börja tvivla på sin plan. 
5. Inte bry sig om, strunta i 
6. Man ser bara att det är en person/ 
människa, men man ser inte ansiktet eller 
några andra detaljer. 

 
Kapitel 8 – Flygande start 
1. Från Arlandas flygplats 
2. Till Mallorca 
3. Friidrottsklubben skulle ha träningsläger 
på Mallorca. 



Kopieringsunderlag 

2 

 

 

4. Att man betalar pengar till någon/något. 
Oftast brukar sponsrande företag i gengäld 
få reklam på något sätt. (t.ex. företagets 
logotyp på klubbens träningsoveraller) 
5. Det är ett lager av gas (Ozonmolekylen 
består av tre syreatomer.) ca 10-50 km 
ovanför jordytan. Ozonlagret skyddar oss 
mot farlig ultraviolett strålning från solen. 
6. Turbulens betyder att något är oroligt 
eller i kaos. När man pratar om turbulens 
under flygningar, så handlar det om 
"luftgropar", som får flygplanet att skumpa, 
som på en stenig och ojämn väg. 

 
Kapitel 9 - Revansch 
1. Magaluf 
2. För att de skulle få bada i 
poolen/poolerna efter lunchen. 
3. Han menade att de nu hade chansen att 
hämnas på Leila, för att hon lurade dem i 
House of Nightmares på Gröna Lund. 
4. Det betyder att man inte vill lyssna. 
5. Att de lekte och hade roligt i bassängen. 
6. Andfådd, svårt att andas p.g.a. fysisk 
ansträngning 

 
Kapitel 10 - Drömtillvaro? 
1. Att han vann OS-finalen på 100 meter, 
inför jublande publik. 
2. Höjdhoppsteknik 
3. Starter i startblock 
4. Hämnd, upprättelse 
5. Hänryckning, trans, upphetsat 
6. Svar, gensvar, gehör, reaktion 

 
Kapitel 11 - Avslutning 
1. Undervattenssimning, fulaste simhoppet, 
baklänges längdhopp, 100 meter krypning 
och kasta valfri tränare i bassäng 
2. Hon var kortast och vägde minst, och 
därför lättast att kasta i bassängen. 
3. För att Pirjo höll ett uppskattat tal. 
4. Tveksam 
5. Anstränga sig 
6. Ivrig, passionerad, förtjust 

 
Kapitel 12 - Sexornas slutspurt 
1. De planerade för skolans aktivitetsdag. 

2. Känn växten 
3. Blixten hade slagit ner i ett träd under 
aktivitetsdagen. 
4. Förkunnade, redovisade, förklarade, 
berättade 
5. Fantastiska, lysande, briljanta 
6. Att det inte finns någon risk för 
blixtnedslag. 

 
Kapitel 13 - Aktivitetsdag 
1. Vattenstafetten 
2. Elin i femman 
3. Johan i förskoleklassen 
4. Klarade av, orkade 

 
Kapitel 14 - Skallgång 
1. Han ringde sin lärare, Edwin. 
2. Man behövde någon som var 
kontaktperson på ett ställe, om någon 
hittade Johan. 
3. Han satt i en sandlåda och byggde 
sandslott. 
4. Att han tog rollen som ledare i 
situationen, och tog beslut om vad som 
behövde göras. 
5. Han blev så orolig över att ett barn hade 
försvunnit och kände hur pulsen ökade 
p.g.a. det. 
6. För att han skulle ringa till Johans 
föräldrar och berätta att Johan var 
försvunnen. 

 
Kapitel 15 - Avsked 
1. Sin slips 
2. Det var skolavslutning 
3. De hade ordnat en överraskningsfest i 
klassrummet. 
4. Normal, vanlig, alldaglig, enkel (motsatsen 
till högtidlig) 
5. Rätt, felfri 
6. Så glad att man får tårar i ögonen, gripen, 
tagen 




