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 1. Jag höll på att tappa vasen när jag 
snubblade. (Skriv tappa.)

 2. Hon håller hårt i hans hand. (Skriv hans.)

 3. Ibland kan man glömma viktiga saker. 
(Skriv glömma.) 

 4. Hennes hund heter Ludde. (Skriv hennes.)

 5. Det är dumt att ljuga. (Skriv dumt.)

 6. Boken handlar om äventyr och kärlek. 
(Skriv kärlek.)

 7. Tomten var tjock om magen. (Skriv tjock.)

 8. Bilen började plötsligt rulla. (Skriv rulla.)

 9. Det är sant att jorden är rund. (Skriv sant.)

 10. Jag visste ingenting innan du berättade. 
(Skriv ingenting.)

 11.  Just när vi skulle gå ringde telefonen. 
(Skriv just.)

 12.  Det är svårt att tänka när alla pratar så 
högt. (Skriv tänka.)

 13.  Jag vill också ha godis! (Skriv också.)

 14.  De nya skorna är så sköna att gå i.  
(Skriv sköna.)

 15.  Jag såg en stor stjärna på himlen.  
(Skriv stjärna.)

 16.  Jag går själv till skolan. (Skriv själv.)

 17.  Det var gott med mat. (Skriv gott.)

 18.  Jag har gått den här vägen många gånger. 
(Skriv gått.)

 19.  Vi tycker om att ha rast. (Skriv tycker.)

 20.  Det kunde ha gått illa när du ramlade. 
(Skriv kunde.)

 21.  Jag gillar din jacka, den är verkligen 
jättefin. (Skriv jättefin.) 

 22.  När jag lyssnar på musik blir jag lugn. 
(Skriv lugn.)

 23.  När man ska spela fotboll behöver man  
en boll. (Skriv boll.)

 24.  Högt upp i luften flög en fågel. (Skriv högt.)

 25.  Jag behöver hjälp när det är svårt.  
(Skriv hjälp.)

 26.  Det är bra att ha en kompis att leka med. 
(Skriv kompis.)

 27.  Du måste lova att inte berätta hemligheten. 
(Skriv lova.)

 28.  Tack för alla presenter! (Skriv tack.)

 29.  Om man läser tidningen får man reda på 
vad som hänt. (Skriv hänt.)

 30.  Jag missade precis bussen, men jag kan ta 
nästa. (Skriv nästa.)

 31.  Vi parkerade bilen i ett stort parkeringshus. 
(Skriv parkeringshus.)

 32.  På fredagar blir det alltid lite extra god 
mat. (Skriv extra.)

 33.  Jag brukar gå upp klockan sju. (Skriv sju.)

 34.  Hon skrek och var så arg. (Skriv arg.)

 35.  Det fanns höns, hästar, katter och många 
andra djur på gården. (Skriv djur.)

 36.  I ett kök finns det kylskåp och spis.  
(Skriv kök.)

 37.  Äpplen och päron är nyttiga frukter.  
(Skriv frukter.)

 38.  Jag har något som du ska få! (Skriv något.)

 39.  Det blir snart sommar igen. (Skriv igen.)

 40.  Jag håller för öronen när det är för högt 
ljud. (Skriv ljud.)

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4  
Sidan 21 Lyssna och skriv! 
Meningar för diktering 



Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4 © Författaren och Liber AB Får kopieras

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4  
Sidan 28 Huset

Manus till läraren:

Du/Ni ska nu göra klart bilden av huset med hjälp av en instruktion 
som jag läser. Jag kommer att berätta vad du/ni ska rita. Lyssna noga 
och följ instruktionen.

1. Huset har två fönster på övervåningen. I det vänstra fönstret står 
en blomma. Rita blomman.

2. Taket har två skorstenar. Rita skorstenarna.

3. Det saknas ett fönster på nedervåningen. Fönstret ska vara rakt 
under fönstret med blomman. Rita fönstret.

4. I fönstret bredvid fönstret med blomman sitter det en katt.  
Rita katten i fönstret.

5. Mellan fönstren på nedervåningen finns en stor dörr. Rita dörren.

6. Ovanför dörren står husets nummer. Numret är 73. Skriv numret 
ovanför dörren.

 Klart!  
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