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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.    
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

3

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

gulligt  kaxigt  kyligt  lyxigt  modigt  

mysigt  roligt  soligt  tidigt  tråkigt 

Min man hade bokat ett lyxigt 
men väldigt mysigt hotell. Det 
var gulligt av honom. 
Tidigt på morgonen brukade vi 
simma i det kalla vattnet. Trots 
att det var soligt var det kyligt.

Det var kanske lite kaxigt. 
En man räddade en dam från 
strömmarna i vattnet. Det var 
modigt gjort. 
Vi hade haft roligt en hel vecka. 
Det var tråkigt att åka hem.

Ett lyxigt hotell
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u Para ihop så att det blir meningar.

När solen lyser är det

När det är minusgrader är det

När man inte har något att göra är det

På nöjesfältet har man antagligen

Klockan fem på morgonen är 

Att hoppa fallskärm är

tråkigt.

modigt.

soligt. 

kyligt.

roligt.

tidigt 

u    Skriv en mening som innehåller orden roligt och tråkigt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Trivsamt och ___________________ är ungefär samma sak.

2. Malligt och ___________________ är ungefär samma sak.

3. Rart och ___________________ är ungefär samma sak.

4. När något är väldigt flott är det ___________________.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.
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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. __________________________________

jägare jäkta  jämför jämnt  jämra 

jämt järn jäser jäst   jätte  

En jätte köper jäst. Han ska 
baka bullar och utan jäst jäser 
inte degen.
Jätten bakar jämt. Han har en 
ugn som är gjord av järn. 
En jägare hör jätten jämra sig.
– Varför jämrar du dig?

– Jag har inte jämnt antal bullar 
på den ena plåten, säger jätten. 
Jämför med den andra plåten. 
Där är det fina, jämna rader.
– Det är för att du jämt ska  
jäkta när du bakar, säger jägaren.

Jämmer och elände



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 25

 
järv djärv

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

 

1. ___________________ priserna innan du handlar.

2. Stressa och___________________ är ungefär samma sak.

3. Bullarna ___________________ inte utan ___________________.

4. Verktyg och vapen kan vara gjorda av ___________________.

5. Talet 12 är ett __________________ tal, inte ett udda.

6. Varför ska hon ___________________ bråka?

7. Hon hörde någon ___________________ sig.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

u Jämför orden. De uttalas lika, 
 men betyder olika saker. 
 Slå upp dem i en ordlista. 
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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. __________________________________

byggt 

byggd 

bygd 

snabbt

släckt

Vår gård
Vår släkt har haft gården i många år. Den var byggd på 
1800-talet och låg i en fin småländsk bygd. En släkting har 
byggt huset alldeles själv. En blå lykta hängde utanför en gavel. 
Det såg verkligen snyggt ut. 
Vi borde ha en vakt. En gång började det att brinna. Elden spred 
sig snabbt. Som tur var blev den släckt efter bara några minuter.
Det kändes tryggt att brandkåren kunde komma på en gång.

släkt 

snyggt

tryggt

lykta

vakt 
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bygga __________________ __________________

släcka __________________ 

snygg __________________  

snabb __________________

trygg __________________

släkting __________________

 

 

u    Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.
 Ibland måste du böja orden.

ö Skriv meningar som innehåller orden släkt och släckt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

u Vilka av veckans ord hör ihop med orden nedan?

1. Förra helgen ___________________ vi en koja.

2. Huset är ___________________ av tegel.

3. Lisa bor i en vacker norrländsk ___________________.

4. Ola gick __________________ över torget. Han hade bråttom.

5. Sari och Pia är___________________. De är kusiner.

6. Vilket ___________________ mål han gjorde!
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

16

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

ask  bok bär  drake  får  

gift  mask rån tår  vad 

Jag läser en bok där en stor ask 
blir förtrollad till en drake. Den 
bär två barn till ett land långt 
borta. Där har en kung gift sig 
med en drottning. Hon får en 
ask med bär i. Kan det vara gift 

i bären? En tår rinner nerför 
hennes kind. 
Någon dyker upp med en mask 
för ansiktet. Vad händer? Är det 
ett rån? Nej, det är kungen som 
vallar sina får. 

I en bok

Det här är ord som stavas och låter lika, 
med de har två eller fler betydelser.
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u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. ___________________  och ___________________ är träd.

2. Hår från ___________________ kallas ull.

3. Jag såg en ___________________ på hennes kind.

4. ___________________ gör du just nu?

5. Han gillade att flyga ___________________. 

6. Ett ___________________ är ett farligt ämne.

7. Du ___________________ inte cykla på trottoaren.

8. Hon läser i en spännande ___________________.

9. En ___________________ är bra att ha när man ska meta.

10. Vill du glass i ett ___________________ eller bägare?
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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

20

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

först köttfärs kors tvärs barn  

garn horn torn hörn törstig

I ett hörn sitter ett barn som 
heter Arne och bygger ett högt 
torn. På golvet sitter Vera med 
benen i kors. Hon stickar en 
tröja. Vera använder brunt, 
grönt och vitt garn.  
Arne skriker plötsligt:

– Jag är hungrig! Och törstig!
– Jag gör biffar av köttfärs, säger 
Vera och glömmer att sticka rätt.
– Åh nej, nu har jag stickat kors 
och tvärs. Först skulle det bli en 
ren med horn. Nu blir det en tröja 
med ränder istället.

Kors och tvärs
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u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. ____________________ över gården finns ingången. 

2. Köp 400 gram ___________________ till middag.

3.  ____________________ går du till höger, sedan till vänster.

4. Vill du ha något att dricka? Du kanske är ____________________?

5. En tjur har ____________________.

6. Du behöver ___________________ om du ska sticka en tröja.

7.  Borgen hade ett högt ____________________.

8.  Det är ett ____________________ som sitter i gungan.


