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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

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?
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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.
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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 

– 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.
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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
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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

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

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. 



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 21

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.

u Vilka ord är det?

ett fågel-____________________

fem röda ___________________
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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

gammal

äldre

äldst

lång

längre

längst

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.
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Måns 

14 år

164 cm

Lio 

23 år

170 cm

Manne 

30 år

182 cm

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.



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab28

 

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

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.



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 29

 

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.
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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  

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.
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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


