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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

1

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

på i

framför bakom

över under

innanför utanför

bredvid mellan

1. Måns hoppar _______________ staketet. 

2. Katten gömmer sig _______________ täcket. 

3. En fågel sitter _______________ taket. 

4. Miro står _______________ Lisa och Amir. 

5. Hon står först i kön. _______________ henne står 

 det fem personer. 

6. Visst vill du ha något _______________ glaset? 

7. Måns sitter_______________ Lisa på bion. De har platserna  

 25 och 26.

8.  Amir har en tröja _______________ jackan. 

9. Lisa står_______________ huset och väntar på Amir.

10. Två vakter står _______________ porten till slottet.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

Orden som du tränat på kallas prepositioner. 
Det är ord som beskriver var något eller någon 
finns. Ibland säger vi lägesord.

Ett stort hus syns framför 
en sjö. Bredvid huset står en 
stor ek. Under eken finns 
två stolar och mellan stolarna 
står ett bord.
Någon har dukat fram fika på 
bordet. I ett glas finns det saft. 

Innanför grinden
En ung tjej står bakom en av 
stolarna. Hon vinkar till en kille 
som står utanför staketet.
Han hoppar över staketet. 
Men innanför grinden vaktar 
en hund. Vad ska hända nu?

över

under

på

mellan

Bakom

i

bredvid

innanför

framför/utanför

framför/utanför
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

2

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

kall natt pass vass buss  

hiss lätt  ess  nyss  rätt

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Rimma på orden.
 Välj bland veckans ord.

hall   _______________________

kyss   _______________________

katt   _______________________ 

miss   _______________________

puss   _______________________

sätt  _______________________ 

Rimma

Det är en kall natt.
Emil åker hiss till botten-
våningen. Han har med sig 
sitt pass, för han ska åka till 
London. Emil tar en buss till 
flygplatsen. Han ska spela kort i 
London. Emil är vass i kortspel. 

Vinn varje gång
Det betyder att han är bra på 
att spela kort. Fast har man ess, 
kung, dam, knekt och tio är det 
ju lätt att vinna. 
Emil har nyss varit i Paris och 
hade alla rätt i en frågesport.
Undrar hur det gick till?

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Varm är motsatsen till ___________________.

2. En dag och en ___________________ är ett dygn.

3.	 I	höga	hus	är	det	bra	om	det	finns	en	___________________.

4. Ditt ___________________ visar vem du är.

buss ess

kall

natt

hiss

pass

kall hiss

nyss buss

natt rätt

vass
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.    
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

3

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

burk kork  mörk  tält  salt 

sylt  väst röst gäst saft

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Två bokstäver har bytt plats. 
 Ändra så att det blir något av veckans ord.

väts   _______________________

sytl   _______________________

bruk   _______________________ 

krok   _______________________

slat   _______________________

mrök  _______________________ 

Byt plats på bokstäver

Lina och Lukas satt i ett tält.
– Vi får visst en gäst, sa Lina 
med en hög röst.
– Är det han med rutig väst? 
frågade Lukas.
– Hämta en burk med sylt, sa 
Lina till Lukas.

En gäst på besök
– Mörk eller ljus?
Lina skruvade av flaskans kork 
och hällde upp saft.
– Ska vi ta fram salt?
– Men det passar väl inte till 
pannkakor? 

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. En ___________________ är ett plagg utan ärmar.

2. Ljus är motsatsen till ___________________.

3.	 Du	stänger	en	flaska	med	en	___________________.

4. När någon pratar hör du en ___________________ .

salt

väst

mörk

kork

röst

väst kork

syt salt

burk mörk

sylt saft



kopiering förbjuden • ordboden © askunge abkopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 1110

 

u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

4

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

ansjovis  sjok sjuder  sjuk  sjuttonde  

skiner  skicka  skärm skönt  särskilt 

 
u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

Ansjovis kan man äta.

Man kan skicka ett brev.

Skynda och sova är samma sak.

När du är sjuk är du frisk.

Sjuder är när det småkokar.

JA NEJ

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv sammansatta ord.
 Det ska börja eller sluta med ordet sjuk.
 Du får hjälp av orden i rutan.

dom  hus sköterska  sjö
Det är den sjuttonde maj. 
Solen skiner. Det ser skönt ut.
Sen ser jag stora sjok med moln 
på himlen. Ska det bli regn?
Jag sitter vid min dator och 
stirrar på min skärm.

Sjuttonde maj

Jag ska skicka ett mejl, men jag 
vill inget särskilt.
Vad ska jag skriva? Är jag sjuk?
På plattan sjuder äggen i en 
kastrull. Det blir det ägg med 
ansjovis på en macka till lunch. 

sjuder

sjuksköterska, sjukhus, sjukdom, sjösjuk

skärm ansjovis

x

x

x

x

x
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

5

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

dom domare  domstol  döma dömer  

dömde dömt Rom  romersk  romare 

1. Vi ska åka till _______________ på semester. 

2. Ola ska _______________ fotbollsmatchen på söndag. 

3. Han _______________ en match förra veckan också. 

4. Filmen handlade om en _______________ soldat.

5. Vi måste ha en _______________ som bestämmer. 

6. Lina har _______________ många matcher i handboll.

7. Sveriges högsta _______________ har ändrat en dom.

8.	 Tjuven	fick	sin	_______________.	Det	blev	böter.

u Skriv färdigt meningarna.   
 Välj bland veckans ord.

Man skriver ett m i ord som är släkt med 
dom (domare) eller Rom (stad i Italien).

Det rimmar

u Vilka ord rimmar? 
 Välj bland veckans ord.

u Två av veckans ord rimmar.  
 Vilka?

gömt _____________________

___________________________  och ___________________________

glömde   _____________________

En romersk domare satt i sin 
domstol och tittade på Romeo 
och Julio. Han hade dömt dem 
många gånger förut. Nu skulle 
de få en annorlunda dom.
– Jag dömer en av er till ett års 
fängelse. Den andre får städa i 

En annorlunda dom
staden Rom.
– Varför dömde du inte lika? 
undrade Romeo och Julio.
– Som romare kan jag döma 
hur jag vill. Ni ska vara ett 
föredöme, men det verkar vara 
dömt att misslyckas.

Colosseum i Rom

Rom

döma

dömer

romersk

domare

dömt

domstol

dom

dömt

domare

dömde

romare
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En riktig häxa

u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du strukit under.

u Hitta orden i texten.   
 Stryk under dem.

lax sex yxa sax  kex

tax byxor läxa häxa  taxi

Veckans 
ord

6

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

Anna var en riktig häxa. Hon kunde trolla. Anna hade ingen katt, 
utan en ovanlig tax. Den gillade att äta rökt lax på salta kex. 
Ibland tog hon taxi till skolan där sonen Max gick.
Max skulle också lära sig att trolla. Han hade fått en svår läxa. I 
sina byxor hade han sex kronor. Dessa skulle Max trolla till en 
yxa. Det gick inte så bra. Det blev en sax! u Vilka är orden? 

 Skriv dem.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Jag har bara en ___________________ denna vecka.

2. – Vet du skillnaden på en kaka och ett ___________________?

3.	 Sofia	ringde	efter	en	___________________.

4. Han högg veden med en stor ___________________.

5. Jag har bara ett par svarta ___________________.

6. Stekt ___________________ och sallad är riktigt gott.

7. Tre plus tre är lika med ___________________.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

äaxl 

xes    

axy    

xas    

yxrbo

xhäa 

u Skriv rätt ord 
 till  bilderna.

läxa

kex

taxi

yxa

byxor

lax

sex

läxa

sex

yxa

sax

byxor

häxa taxi

tax
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

7

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

stjärna stjäla  stjälk  stjärt  stjälper  

skjorta  skjutsar  skjul  skjuter   skjutit 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Vad betyder ordet?
 Slå upp ordet i en ordlista.

u Ordet skjuta heter sköt i preteritum (dåtid).
 Skriv en mening som innehåller ordet sköt.

stjälper _____________________________

__________________________________________________________

skjuta sköt skjutit

– Vi har skjutit upp vår resa 
flera gånger för vi har ingen 
chaufför.
– Lukas skjutsar oss nog. 
– Tänk om vagnen stjälper?
– Vi skjuter upp åkturen igen.
En stjärna lyser på natthimlen. 

Skjuta upp

Då ser jag en tjej i vit skjorta som 
försöker stjäla något vid vårt 
skjul. Hon tar en blomma, men 
ingen stjälk.
– Stopp! ropar jag.
Tjejen blir rädd och ramlar på 
sin stjärt.
– Skjut inte! skriker hon.

stjäla

skjutsar

stjärna

skjorta

stjärt

skjul

välter
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

8

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

dålig

sämre

sämst 

stor

större

störst 

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Det var en riktigt ___________________ idé. 

 Så kan man inte göra.

2. Målvakten var __________________ på plan. 

 Han släppte in tio mål. 

3.	 Sofias	resultat	var	__________________	än		Annas.

4.	 Annas	resultat	var	__________________	än		Sofias.

5. Mitt resultat var __________________ för jag hade alla rätt.

6. Det vore __________________ om du kunde följa med.

7.	 Ole	fick	en	__________________	fisk	på	kroken.

8. Vi har köpt ett nytt hus. Det är __________________ än 

 det förra huset.

9.	 Oles	fisk	var	stor,	men	min	fisk	är	__________________	av	alla.

bra 

bättre 

bäst

u Komparera orden.

stor   _______________________

bra   _______________________

dålig   _______________________ 

  _______________________

 _______________________

 _______________________ 

Jämförelse

– Vilken film är bäst? undrar 
Leo. Vi måste ju se en bra film.
– Vi ser inte ”Hemligheter”, 
säger Mira. Den är dålig.
– ”Mer hemligheter” är sämre, 
sa Leo. Fast den är i alla fall 
bättre än ”Nya hemligheter”. 
Den är verkligen sämst.

Bra eller dålig?

– Vi vill ha en stor popcorn och 
dricka, säger Mira. 
– Varsågod, säger tjejen i kassan.
– Finns det inte större popcorn? 
undrar Mira.
– Nej, den är störst, säger tjejen.
– Ok, då tar vi den.
Nu ska vi se ” Tio hemligheter”.

BIO

dålig

sämst

bättre/sämre

sämre/bättre

bäst

bra

stor

större

störst

störststörre

bästbättre

sämstsämre
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

9

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

en

enda  

men 

heller

streck

än

ända 

män

häller 

sträck

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Du ___________________ i fem liter vatten.

2. Måns ville inte ___________________ cykla till skolan.

3. Två ___________________ åkte förbi på en motorcykel.

4. Du får följa med, ___________________ du måste vara tyst.

5. Jag har inte en ___________________ krona. 

6. Tåget går ___________________ till Malmö.

7. Han drog ett ___________________ över ordet på pappret.

8. Hon spelade piano fyra timmar i ___________________.

9. ___________________ gång bodde en häxa i huset.

10. Lio är starkare ___________________ Jonny.

Det här är ord 
som låter lika, 
men stavas olika.
De har också 
olika betydelser.

u Vilka ord är det?

ett fågel-____________________

fem röda ___________________

Två män diskuterade. De hade 
gjort det i fem timmar i sträck.
– Du kan väl göra rätt en enda 
gång! sa Jonte. Du häller ju upp 
för mycket i glaset. Måste du 
hälla ända till kanten? 
– Men du sa ju att jag skulle 

Häller upp
hälla tills du sa stopp, sa Micke.
Förresten gör inte du inte 
heller rätt varje gång. Så du är 
inte bättre än jag är.
– Ok, nu stryker vi ett streck 
över det här, sa Jonte. 

häller

heller

män

men

enda

ända

streck

sträck

En

än

sträck

streck
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

10

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

ung

yngre

yngst

Måns 

14 år

164 cm

Lio 

23 år

170 cm

Manne 

30 år

182 cm

gammal

äldre

äldst

lång

längre

längst

Tre syskon

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Måns är ___________________ av de tre syskonen.

2. Lio är ___________________ än Måns.

3. Manne är ___________________.

4. Lio är ___________________ än Manne.

5. Hur ___________________ är Måns? Han är 14 år.

6. Måns är inte gammal. Han är ___________________. 

7. Vem är ___________________? Det är Manne. Han är 182 cm.

8. Manne är ___________________ än Måns. Han är 164 cm.

9. Hur ___________________ är Lio? Hon är 170 cm.

Farmor är gammal. 
Hon fyller 75 år i september. 
Farfar är äldre. Han är 80 år.
Mormor och morfar är också 
ganska gamla. 
Min mamma är 50 år. Pappa är 
lite yngre än mamma. Vi är två 

Vår familj
syskon. Jag är yngst. Min stora-
syster är äldst. 
Mamma är lång, nästan 180 cm. 
Pappa är längre. Han är 190 cm 
lång. Men längst är farfar. Han 
är nästan 2 meter lång. Han var 
basketspelare när han var ung.

yngst

äldre

äldst

yngre

gammal

ung

längst

längre

lång
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

11

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

bestämde

bestämt

glömde

glömt

bestämma   

bestämt 

glömde 

himmel

välkommen  

bestämde 

glömma

glömt

himlen  

välkomna

u Skriv egna meningar med orden.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. På ___________________ syntes några vita moln.

2. Du är ___________________ till mig klockan 18.

3. Vilken underbart blå ___________________!

4. Ni är___________________ på fest nästa vecka.

Mamma tittade ut och såg en blå 
himmel. På himlen fanns små 
molntussar och en stor härlig sol.
– Vi har ju bestämt att vi ska åka 
till mormor, sa mamma.
– Varför ska du alltid bestämma? 
undrade Lina. Jag vill helst vara 

Välkommen på kalas
hemma. Du bestämde ju vad vi 
skulle göra förra helgen också.
– Har du glömt att vi ska fira 
mormors födelsedag? Vi är ju 
välkomna på kalas!
– Oj, det glömde jag, sa Lina. Det 
borde jag inte glömma.

himlen

välkommen

himmel

välkomna
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.    
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

12

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

affisch  dusch 

marsch  mustasch 

plansch schack  

schampo  schema  

schäfer  usch

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

ö Skriv orden vid rätt förklaring.
 Välj bland veckans ord.

När du går taktfast. ____________________________

En sorts timplan som du följer i skolan. ____________________________

Betyder ungefär samma sak som fy. ____________________________

En stor bild. ____________________________

En man med mustasch gick i 
marsch på gatan tillsammans 
med sin schäfer. Han var på 
väg för att köpa hängare till en 
plansch som han hade köpt.
Vid torget stannade han vid en 
anslagstavla. På en affisch fanns 

På marsch
ett schema över ställen där man 
kunde tävla i schack. 
– Usch, det är inget för mig, sa 
han högt. Nej, jag går hem och 
tar en dusch efter marschen. 
Då får jag pröva mitt nya 
schampo.

schäfer

affisch

dusch

schack

mustasch

schampo

marsch

schema

usch

plansch



kopiering förbjuden • ordboden © askunge abkopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 2928

 

u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

13

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

skrattar skriver

skridskor skraj

skrämd sprutar

språk stryker 

strumpa   struts

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.

1. Måns ____________________ på sin nya bok. Den blir klar i maj.

2. Rädd och ___________________ är samma sak.

3.  Mia talar fyra ____________________. Hon är bäst på engelska.

4.  Nu ____________________ vi allt och börjar från början.

5. Leo ____________________ inte när han är arg.

6. Varför fattas det alltid en ___________________?

7.  Elefanten ____________________ vatten på besökarna.

8.		 En	____________________	är	en	stor	fågel	som	inte	kan	flyga.

9.  Hon såg ____________________ ut. Något hade hänt.

Milo skriver på en berättelse. 
Den handlar om en skraj struts 
som talar flera språk. Strutsen 
springer på vägen och har en 
strumpa på huvudet. Den har 
blivit skrämd av något.
Då kommer en skrattmås. Han 

En skraj struts
skrattar så att tårarna sprutar. 
– Ska den inte åka skridskor 
också? säger måsen. Det vore väl 
annorlunda för en struts. Skratt-
måsen håller på att spricka
– Jag stryker strumpan. 
Skridskor är bättre, säger Milo.

strumpa

skriver

skraj

språk

stryker

skrattar

strumpa

sprutar

struts

skrämd

struts skridskor
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

14

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

___________________________________

___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

fälla  

fällt 

täcka 

täckt

väcka  

fällde 

fält

täckte

ursäkt  

väckt

u    Två av veckans ord är inte släkt   
 med något av de övriga orden.   
 Vilka två ord är det?

u   Ordet fälla kan vara ett verb eller ett substantiv.
 Skriv en mening med substantivet fälla.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Utsikten var ___________________ av träd.

2. Måns har ___________________ två stora träd på tomten.

3. Kan du ___________________ Lisa innan du går?

4. Jag har redan ___________________ henne. Hon är uppe nu.

5. Jägaren ___________________ en stor älg förra året. 

6. På ett ___________________ betade några rådjur.

7. Vi måste ___________________ båten inför vintern.

8. Sami bad om ___________________ för misstaget.

9. Tavlan ___________________ hela väggen.

10. De behöver ___________________ tio tallar vid huset.

– Jag blev väckt av ett stort 
brak. Ljudet kom från er.
– Oj, det var inte meningen att 
väcka dig. Jag ber om ursäkt.
Ja, vi har fällt en stor tall på 
vår tomt. Vi ska fälla en till. 
Förra veckan fällde vi en gran. 

Tall och gran
Snart ser vår tomt ut som ett 
öde fält.
– Vad ska ni använda granriset 
till? Ska ni täcka era växter?
– Vi har redan täckt dem. Vi 
täckte växterna när vi hade fällt 
granen.

täckt

fällt

väcka

väckt

fällde

fält

täcka

ursäkt

täcker

fälla

ursäkt

fält
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord
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1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

borg  borste  bort  fors forskare

korg  korv  torsk sorts   torg 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

I en borg nära en fors bodde 
en konstig forskare. Han hade 
varken kam eller borste. 
Forskaren var en sorts boss. 
Han hade bestämt att de 
skulle dra lott om allt som 
skulle göras. 

Forskaren
Borgen hade ett litet torg. 
Där stod en korg med lotter. 
De behövde någon som skulle 
sälja korv och torsk.
Så de drog lott. 
–Det blev jag, sa forskaren. Tror 
jag sticker bort ett tag.

ö Skriv orden vid rätt förklaring.
 Välj bland veckans ord.

En	god	matfisk	 ____________________________

Vetenskapsman ____________________________

En vattenström ____________________________

En större öppen plats ____________________________

Fästning, slott ____________________________

Slag, art, typ ____________________________

Iväg, härifrån ____________________________

Det rimmar

u Vilka ord rimmar? 
 Välj bland veckans ord.

kort _____________________ norsk   _____________________

korg korv borste

torsk

forskare

fors

torg

borg

sorts

bort

bort torsk
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord
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1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

berg chef konserv nervös persika

persilja person reserv Sverige verkligen

 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.

1. Måns är mycket ____________________. Han ska göra ett prov.

2. Det var ___________________ inte snällt. 

3.  Mia är ____________________ i handbollslaget.

4.  Min ____________________ bestämmer allt.

Ola är chef på en fabrik i 
Sverige. Han tycker att han har 
ett perfekt jobb. Men just nu är 
han nervös. Det beror på att de 
på fabriken tillverkar en konserv 
som innehåller både persika och 

En konserv

persilja. Inte en enda person gillar 
den. Ola har nu ett helt berg av 
konserver. Det är verkligen inte 
bra. Undrar om han har en plan i 
reserv? 

u Skriv orden vid rätt förklaring.
 Välj bland veckans ord.

En människa ____________________________

Mat på burk ____________________________

Namnet på vårt land ____________________________

persilja persika berg

person

konserv

Sverige

nervös

verkligen

reserv

chef
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u   Läs orden i rutan. u    Vilka ord hör ihop?
 Skriv veckans ord på rätt ställe.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

17

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

mig dig min din honom

henne er oss vårt dem _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

jag 

du  

han   

hon    

vi

ni

de

u Skriv en mening som innehåller ordet henne.

__________________________________________________________

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.

1. Ta ____________________ plats, så slipper du stå.

2. Jag och Ali har köpt ett hus. Nu är det ___________________. 

3.  Måns behöver en mobil. Kan du hjälpa ____________________?

– Ni kanske vill bo på vårt hotell? 
sa mannen till Ali och Lisa. Han 
visade dem en bild på hotellet.
– Gärna för mig, sa Lisa.
– Ska jag ta din väska? sa Ali.
– Nej, jag bär min väska själv, sa 
Lisa. Den är inte så tung.

Till vårt hotell
Lisa gick trots allt lite långsamt.
– Skynda dig. De väntar på oss. 
Ali gav henne en blick så 
att hon skulle förstå att det var 
bråttom. Lisa följde efter honom 
med sin väska på axeln.
– Här är er nyckel till rummet.

mig

dig

honom

henne

er

dem

min

vårt

honom

oss

min

din

vårt
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

18

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

citron fikon  hallon hjortron  lingon  

melon nypon  plommon  päron smultron  

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Namnen på de här frukterna uttalas med o på slutet, inte å.
 Ringa in rätt frukt i varje rad.

melon 

citron

Jag älskar bär och frukter. Om 
det går brukar jag plocka en hel 
del själv. Oftast blir det hallon, 
nypon och smultron. Ibland 
kan det också bli lingon. 
Annars handlar jag i affären. 
De har alltid citron, fikon, 

Frukt eller bär?

plommon och päron. Kanske 
finns det melon också.
Min kompis i Norrland plockar 
ibland hjortron som jag får när 
jag besöker henne. Då kanske 
jag gör egen hjortronsylt. 
Det är verkligen gott.

lingon

smultron

fikon

päron

nypon

hallon
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord
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1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

honung  katalog  katastrof  idol  telefon  

lovar moln ovanför son  sover  

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.

u Här ser du några fler ord som stavas med o,   
 men där det låter som å.

1. Nalle Puh gillar söt ____________________.

2. ___________________ du att du kommer och hälsar på? 

3.  Mia bläddrade i en ____________________ från en resebyrå.

4.  ____________________ taken svävade en örn.

5. Han är ____________________ till Samir och Mira.

6. Hon var min stora ___________________ när jag var yngre. 

7.  Låna min ____________________ om du behöver ringa.

Extra ord
konung

ordning

garderob

korridor

Lio pratar i telefon med sin 
kompis Doris.
– Jag såg min stora idol i Polen, 
säger Lio. Men nu flyger han 
säkert ovanför några moln på 
väg hem till sin slöa son. Det är 
verkligen katastrof! Jag lovar att 

Speciell honung
sonen sover hela dagarna.
– Han borde få smaka på din 
hemmagjorda kola, säger Doris. 
Den piggar väl upp?
– Ja, den innehåller ju en speciell 
sorts honung. Jag läste om den i 
en katalog.

moln

honung

Lovar

katalog

Ovanför

son

idol

telefon

telefon sover
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord
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1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

skala  skata  skatt skog  skoj  

skola  skalle skugga skum  skål

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.

1. Man behöver ____________________ en banan 

 innan man äter den.

2. Det fanns ___________________ under träden. 

3.  Det ska bli ____________________ att gå på cirkus.

4. I vår ____________________ går det 400 elever.

5. En ____________________ är en svart och vit fågel.

6. Piraten letade efter en ___________________ på ön. 

7.		 En	____________________	figur	syntes	utanför	fönstret.

8.  Huvud och ____________________ är samma sak.

På en skola ville man hitta på 
något skoj. Man gömde en skatt 
i en skog som låg i närheten av 
skolan. Skatten bestod av en fin 
skål med en banan. 
Den som först kunde hitta 
skålen och sedan skala bananen 

Skat(t)jakt

skulle vinna ett fint pris.
Tyvärr var det en skum skata 
som flög fram ur en mörk 
skugga och tog bananen. 
– Ta fast skatan! skrek alla på 
en gång. Det är den med svart 
skalle.

skog skatt

skala

skugga

skoj

skola

skata

skatt

skum

skalle

skål
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u   Läs orden i rutan. u   Veckans ord är sammansatta ord.
 Vilka två ord är det i varje sammansatt ord?

u   Svara på frågorna. 
 Svaren finns bland veckans ord.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.    
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

21

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

litermått 

potatisskalare 

kylskåp  

diskborste 

diskmaskin  

osthyvel  

kaffebryggare

konservöppnare

skärbräda

stekpanna 

litermått  __________________ + ___________________

osthyvel  __________________ + ___________________

potatisskalare  __________________ + ___________________

kaffebryggare  __________________ + ___________________

konservöppnare  __________________ + ___________________

diskborste  __________________ + ___________________ 

diskmaskin  __________________ + ___________________

skärbräda  __________________ + ___________________

stekpanna  __________________ + ___________________

Vad använder du när du skalar potatis? _____________________________

Var förvarar du mat som ska vara kall? _____________________________

Vad använder du när gör ostskivor? _____________________________

Vad använder du när du steker ägg? _____________________________

Vad använder du när du skär bröd? _____________________________

Vad använder du brygger kaffe? _____________________________

I ett kök brukar det finnas 
många föremål. Några av de 
saker som du har störst 
användning av är en stekpanna, 
skärbräda, potatisskalare, 
konservöppnare och osthyvel. 
Ett litermått är bra att ha om 
du ska laga mat. 

I köket
Många vill också ha någon 
sorts kaffebryggare. 
Det finns ofta både kyl och 
frys i ett kök. I ett kylskåp 
förvarar vi mat.
Har du ingen diskmaskin, 
går det ju bra att diska för hand 
med en diskborste.

liter

ost

potatis

potatisskalare

kylskåp

osthyvel

stekpanna

skärbräda

kaffebryggare

kaffe

konserv

diska

diska

skära

steka

mått

hyvel

skalare

bryggare

öppnare

borste

maskin

bräda

panna
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

22

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

palats

passagerare

perfekt 

perrong

prenumeration

present

program 

promenad

projekt

publik

 

u Skriv färdigt meningarna.   
 Välj bland veckans ord.

1. Han gjorde en ____________________ 360-gradare. 

2. Det fanns plats för femtio ___________________ i bussen. 

3.  På en ____________________ stod folk och väntade på tåget.

4. Jag tar en ____________________ på en tidning. 

 Då får jag den i brevlådan varje månad.

5. En stor ____________________ väntade på konserten.

6. Ska vi ta en ___________________ till centrum?

7.  Det är ett bra ____________________ på tv klockan åtta.

8.	 Lio	fyller	år.	Jag	tar	med	en	fin	____________________.

9. Kejsaren bodde i ett stort ___________________.

10.  Ett ____________________ är som ett arbete som ska leda 

 till ett bestämt mål. 

u Två bokstäver har bytt plats. 
 Ändra så att det blir något av veckans ord.

pubilk   _______________________

perrogn  _______________________

palast   _______________________

presnet  _______________________

Byt plats på bokstäver

Vilken perfekt present! En 
prenumeration på tidningen 
”Gångvägar i storstan”. 
Det blir en promenad varje dag.  
Tänk, då slipper jag stå på en 
perrong och trängas med andra 
passagerare. 

En bra present
Jag får tid att tänka på mitt 
nya projekt. Vi ska bygga ett 
palats med plats för en stor 
publik. Varje kväll ska det pågå 
någon sorts evenemang. Det 
kommer att stå i ett program.

perfekt

passagerare

perrong

prenumeration

publik

promenad

program

present

palats

projekt

publik palats

perrong present
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