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SYNONYMER OCH  
MOTSATSER
träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus  
på grundläggande språkfärdigheter.  
Häftena tar upp olika områden i ämnet svenska. 

Följande häften finns i serien BOX Träna svenska:

•	 Alfabetet

•	 Alfabetisk ordning

•	 Vokaler och konsonanter

•	 Stor bokstav och punkt

•	 Skiljetecken

•	 Stava vanliga ord 1

•	 Stava vanliga ord 2

•	 Dubbelteckning

•	 Ng-ljudet

•	 J-ljudet

•	 Sj-ljudet 1

•	 Sj-ljudet 2

•	 Tj-ljudet

•	 Å eller o

•	 E eller ä

•	 X- och s-ljudet

•	 Sammansatta ord och 
särskrivning

•	 Synonymer och motsatser

•	 Svårstavade ord

•	 Substantiv 1

•	 Substantiv 2

•	 Verb 1

•	 Verb 2

•	 Adjektiv

•	 Pronomen

•	 Prepositioner

•	 Läsförståelse 1

•	 Läsförståelse 2

•	 Ordspråk och talesätt
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ö Dra streck mellan orden som 
 betyder ungefär samma sak.

kamrat

arg

snygg

tråkig

börja

pojke

varm

joggar

skriker

flicka

rädd

jobba

starta

trist

kompis

springer

het

ilsken

tjej

vacker

arbeta

skrämd

kille

ropar

Pojke och kille
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Första upplagan
1

 Boken uppfyller miljökraven  
 för märkning med Svanen.
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Synonym eller motsatsord?

ö Sätt kryss i rätt ruta. 

ljus mörk

kall kylig

kompis vän

lång kort

ilsken arg

titta blunda

synonym   motsatsord

Bra
jobbat!
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