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Facit till Zoom Svenska, Stavning år 4 
 
s. 3 

KAMRAT, BÄSTIS, VÄN, POLARE A 

A. Vilket ord fattas? 
Orden ska in i följande ordning: 

kompis 

känt 

gick 

argsint 

diskussioner 

nästan 

osams 

allt 

fantisera 

verktyg 

skickliga 

B. Sj- eller sk-? 
skälla 

sjuk 

sjal 

sköld 

sjuttio 

skepp 

skicka 

sjunga 

sjunka 

skämmas 

 
s. 4 

KAMRAT, BÄSTIS, VÄN, POLARE B 

A. Vilka ord fattas? 
Orden ska in i följande ordning: 
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bästis 

riktigt 

korridoren 

ganska 

gillar 

viktigt 

jämt 

förstås 

känner 

väntar 

hemligheter 

 

s. 5 

Fatta pennan! A 
Inget facit behövs. 

 

s. 6 

Fatta pennan! B 
Inget facit behövs. 

 
s. 7 

HAJAR DU KLYKET? A 

A. Två ord blir ett 
Följande ord ska ringas in: 

busvisslingar 

Kanarieöarna 

(tillhör) 

visselspråket 

busvisslingar 

modersmål 

jättegammalt 

skolbarnen 

vissellektion 

visseltekniken 

pekfingerknogen 
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(omkring) 

jättesvårt 

B. Sammansatta ord 
skosnöre 

lastbil 

hästsvans 

hopprep 

matsäck 

smörgås 

blåbär 

tandvärk 

maskros 

leverpastej 

 

s. 8 

HAJAR DU KLYKET? B 

A. Två ord blir ett 
Följande ord ska ringas in: 

visselspråket 

(uppstått) 

visselspråket 

fåraherdarna 

(nyheter) 

(varandra) 

skolämne 

visselspråket 

visslinglärare 

fåraherdar 

visselspråket 

jättebra 

mobiltelefonen 

B. Sammansatta ord 
1. flickvän 

2. gatukök 

3. tavelram 
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4. fotbollsmatch 

5. visselpipa 

 

s. 9 

VAD ÄR VITSEN? A 

Ordfläta 
1. match 

2. låda 

3. tävla 

4. golvet 

5. kom 

6. fallskärm 

7. använda 

8. telefonen 

9. körde 

10. stadion 

 

Ordet i de färgade rutorna blir mattkanten. 

 

s. 10 

VAD ÄR VITSEN? B 

Ordfläta 
1. kiosktanten 

2. akta 

3. råtta 

4. tillfälle 

5. ihjäl 

6. hågen 

7. korv 

8. spottade 

9. skorpion 

10. bråttom 

 

Ordet i de färgade rutorna blir skallerorm. 
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s. 11 

TALA ÄR GULD A 

A. Rätt ord på rätt plats 
1. viktigt 

2. tyst 

3. Ibland 

4. känns 

5. konstigt 

6. Även 

7. Ensam 

8. aldrig 

9. åsikt 

10. verkligen 

 

s. 12 

TALA ÄR GULD B 

A. Rätt ord på rätt plats 
1. trängde 

2. alltid 

3. charmig 

4. pinsamt 

5. anstränger 

6. diskuterar 

7. högst 

8. kommentarer 

9. knytnävar 

10. respekt 

11. familj 

12. annorlunda 

 

s. 13 
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I FABLERNAS VÄRLD A 

A. Ng. g eller n? 
längre 

tänka 

fånga 

bänk 

omkring 

hink 

hängde 

ung 

springande 

lugnt 

många 

B. Sortera orden! 
ng  n  g 

längre  tänka  lugnt 

fånga  bänk     

omkring  hink      

hängde           

ung         

springande    

många  

 

s. 14 

I FABLERNAS VÄRLD B 

A. J, G, GJ, LJ, HJ eller DJ? 
jägare 

gör 

djur 

jägaren 

bergen 

djupt 

jägaren 

jägaren 

gjort 
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gjorde 

jägarens 

hjärtat 

jägarens 

jägaren 

argt 

Ge 

jägaren 

gick 

just 

jägaren 

hjälpen 

ljusa 

gärning 

B. Sortera orden! 
g   j  lj  dj 

gör  jägare, -n, -ns  ljusa  djur 

bergen  just    djupt 

argt       

ge       

gick      

gärning 

 

hj  gj 

hjärtat  gjort 

hjälpen  gjorde 

 

s. 15 

VERKLIGA OCH FANTASTISKA DJUR  A 

A. Flytande ord 
Orden ska in i följande ordning: 

torkar 

strömmar 

räta 

kallas 
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nässeldjur 

smala 

bedövat 

giftet 

behöver 

bytet 

B. Liten ändring gör stor skillnad 
 lång kort 

1. räta  X 

2. rätta  X 

3. byte X 

4. bytte  X 

5. sil X 

6. sill  X 

7. hat X 

8. hatt   X 

 

s. 16 

VERKLIGA OCH FANTASTISKA DJUR  B 

A. Flytande ord 
Orden ska in i följande ordning: 

kalla 

odjur 

ful 

ansikte 

yttersta 

världshavet 

uppdrag 

förgöra 

vände 

blicken 

huvudet 

B. Liten ändring gör stor skillnad 
 lång kort 

1. ful X 
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2. full  X 

3. för X 

4. förr  X 

5. gran X 

6. grann  X 

7. kul X 

8. kull  X 

 

s. 17 

VILD, VILDARE, VILDAST A 

A. Försvunna rimord 
på 

toan 

berätta 

nu 

skada  

så 

B. Svårstavade ord 

 
 

s. 18 
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VILD, VILDARE, VILDAST B 

A. Försvunna rimord 
djur 

höns 

hem 

slut 

lås 

djuren 

mätt 

Jöns 

 

B. Svårstavade ord 

 
 

s. 19 

SPÖKEN, FINNS DE? A 

A. Synonymer 
1. gömma 

2. dräkt 

3. sprickor 

4. garderober 

5. vassa 
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6. huvud 

7. fönstret 

8. tänder 

9. experter 

10. människor 

 

s. 20 

SPÖKEN, FINNS DE? B 

A. Synonymer 
1. plötsligt 

2. fängelse 

3. ljussken 

4. oförklarligt 

5. berättas 

6. krävde 

7. fortfarande 

8. försvunna 

9. säng 

10. fann 

 

s. 21 

ORDNING BLAND ORDEN PÅ JORDEN  A 

A. Huller om buller 
nläls = snäll 

gasa = saga 

vsoa = sova 

tnägsd = stängd 

 

Alfabetisk ordning: saga, snäll, sova, stängd 

B. Huller om buller igen 
1. Ada arbetade i augusti. 

2. Blåögda brandmän byggde bänkar. 

3. Chauffören gav chefen en cykel. 

4. Detektiven drömde om duktiga dykare. 
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5. Elektrikern Eriks experiment exploderade. 

6. Fatima fick fotbollar från Färöarna. 

7. Getingar gillar glass och grillad gös. 

8. Hade han hemliga hyddor här? 

 

s. 22 

ORDNING BLAND ORDEN PÅ JORDEN  B 

A. Huller om buller 
ntdinig = tidning 

lefnote = telefon 

vätryr = tyvärr 

atjta = tjata 

mömta = tömma 

jctko = tjock 

 

Alfabetisk ordning: telefon, tidning, tjata, tjock, tyvärr, tömma 

B. Huller om buller igen 
1. Ingenting intressant inträffade på Island. 

2. Januaribarn jämför jämt jättemycket. 

3. Kanske kejsarens kikare krånglar? 

4. Laban leker lokförare och läkare. 

5. Malin mister många märkliga möss. 

6. Nalle navigerar noggrant norrut någonstans. 

 

s. 23 

VAD HAR HÄNT? A 

A. Långa ord 
1. annorlunda 

2. räddningstjänsten 

3. svårfångad 

4. motstånd 

5. kattlåda 

6. tillsammans 

7. polisingripande 
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B. Adjektiv 
ängsligare, ängsligast 

olyckligare, olyckligast 

ursinnigare, ursinnigast 

 

s. 24 

VAD HAR HÄNT? B 

A. Långa ord 
1. lokalradion 

2. schäferhanen 

3. upptäckte 

4. arbetsdagen 

5. frivilligt 

6. tillflykt 

7. personalen 

8. tjuvåkte 

9. lördagsmorgonen 

10. efterlysningar 

B. Långa adjektiv 
mer annorlunda, mest annorlunda 

mer gammaldags, mest gammaldags 

 

s. 25 

POESI A 

B. Lyssna på tj-ljudet 
1. tjuta 

2. kyrka 

3. kärlek 

4. tjata 

5. kikare 

6. köra 

7. tjock 

8. kött 
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s. 26 

POESI B 

B. Lyssna på tj-ljudet 
1. välkänd 

2. bekymmer 

3. tjuvaktig 

4. illtjut 

5. förtjusande 

6. körsbärskärna 

7. mopedkörning 

8. kindtand 

9. underkäke 

10. iskyla 

11. etthundratjugo 

12. kikhosta 

13. kylskåp 

14. påskkyckling 

 

s. 27 

EN RESA TILL LANDET ANNORLUNDA  A 

A. Konstiga händelser 
1. alldeles 

2. förfärligt 

3. sömnig 

4. tänkte 

5. märkvärdigt 

6. förvånad 

7. konstigt 

8. naturligt 

 

s. 28 

EN RESA TILL LANDET ANNORLUNDA  B 

A. Konstiga händelser 
1. klocka 
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2. skyndade 

3. tvärsöver 

4. hann 

5. förrän 

6. väldigt 

7. aldrig 

8. häcken 

 

S. 29 

HUR GÅR DU KLÄDD? A 

 A. Sammansatta ord      
Följande ord ska ringas in:  

vikingamode 

vikingatiden 

långsträckta 

(ovanför) 

eldstaden 

rökhål 

jordgolv 

(varandra) 

(nödvändiga) 

växtfärger 

knäbyxor 

långbyxor 

manskläder 

rödformat 

(utanpå) 

bronsspänne 

B. Ett ord ska bort 
Förslag: 

1. drakhuvud 

2. jordgolv 

3. växtfärg 

4. bronsspänne 

5. eldstaden 
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6. rökhål 

 

s. 30 

HUR GÅR DU KLÄDD? B 

A. Sammansatta ord 
Följande ord ska ringas in: 

bombnedslaget 

ögrupp 

atombombsprov 

(uppmärksamhet) 

sensationsbomb 

klädesplagg 

tygstycken 

(tillhörande) 

knytband 

(förbjöds) 

badplagget 

badländerna 

Vatikanstaten 

(fördöma) 

skådespelerskor 

B. Ett ord ska bort 
Förslag: 

1. vinterkläder 

2. sensationsbomb 

3. långbyxor 

4. tygstycken 

5. tygband 

 

s. 31 

I GUDARNAS OCH JÄTTARNAS LAND  A 

A. Midgårdsormen 
Orden ska in i följande ordning:   

irriterade 
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slängde 

ilska 

enorma 

glimmade 

käkar 

skepp 

våldsamma 

hjälpte 

tvungen 

hämnd 

B. Ord med eller ä 
Vågrätt: 

hem, hemsk, ve, vem, flest, flesta 

streck, present, res, se, sen, sent, en 

sätta, sätt, ätt, ta, än, ända 

slev, le, lev, väck, väcka, rem,, deg 

veck, vecka, tvär 

värk, män, än, en 

 

Lodrätt: 

hem 

ve 

sträck, träck, räck 

verka, verk 

kärv 

ben, en 

enda, en 

anden, and, ande, de, den, en 

 

s. 32 

I GUDARNAS OCH JÄTTARNAS VÄRLD B 

A. Midgårdsormen 
Orden ska in i följande ordning: 

jättekvinnan 

hemska/elaka/farliga 



 18

varnats 

växa 

elaka/hemska/farliga 

farliga/hemska/elaka 

vargar 

tämja 

best 

misslyckades 

argare 

underkäken 

himlen  

B. Ord med e eller ä 
Vågrätt: 

en, be, rätta, säg, äg, berätta 

bräda, än, dra, ända, drake, raket 

reta, vret, bänk, käk, käka, än 

rätt, rät, rem 

älv, älva, kär, lek, kärlek, ek 

smed, med, ed, jämt 

 

Lodrätt: 

en, envis, 

bred, red, breda, reda 

ät, träd, räd 

trä, trät, träta, rät, räta, ät, äta 

tänk, käk 

ankel, kel, kela, el 

däck 

er 

seg 

ät, tät 


