
Förord - Mina egna ord!

Ur Lgr-11, kunskapskrav för åk 3:
”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan 
eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven 
själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.”

Den här pärmen handlar om att träna sig på att stava rätt. 

Använd den efter elevgruppens och individens behov. 

Kopiera, skriv och prata!

Låt eleverna hitta sina egna ord. Ord som är meningsfulla att kunna stava. Det 
viktigaste är lusten att skriva och viljan att använda sig av språket.

Lycka till!
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Mina egna ord År 2-3 - Kopieringsunderlag och tips. 

�•	 �	 I	materialet	fi	nns	diagnoser,	för	att	eleverna	ska	bli	medvetna	om	vilka	ljud	de		
	 	 behöver	öva	mer	på.

�•	 	 Till	ljuden	som	förekommer	i	diagnoserna	presenteras	fl	era	kopieringsunder-	
	 	 lag.	Detta	underlättar	en	anpassning	till	gruppens	och	elevens	behov.	

•	 	 Klassen	kan	välja	ut	och	bearbeta	vissa	ljud	och	sidor	gemensamt.	
	 	 Därefter	kan	man	välja	ut	ord	som	är	på	rätt	nivå.

�•	 	 Vissa	sidor	presenterar	frekventa	ord	som	elever	ofta	tycker	är	svåra	att	stava.

�•	 	 I	”Menyerna”	presenteras	olika	sätt	att	bearbeta	förståelsen	och	stavningen	av		
	 	 ord,	så	att	eleverna	kan	bli	medvetna	om	sina	egna	personliga	sätt	att	lära.

�•	 	 Eleven	kan	bearbeta	ord	som	stavats	fel	i	andra	sammanhang	med	hjälp	av	en		
	 	 meny.

�•	 	 En	avdelning	stimulerar	förståelsen	av	alfabetisk	ordning	och	användning	av		
	 	 ordlistan.

�•	 	 Dessutom	fi	nns	några	annorlunda	sidor	och	tips,	för	att	det	kan	vara	roligt	och		
	 	 utmanande	att	lära	sig	att	stava	bättre.
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E eller Ä?
N

am
n:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Vilka	ord	blir	det?	Fyll	i	e	eller	ä.	
Skriv	ordet.

Rita elva rävar!

Skriv	en	mening	med	många	ord	som	innehåller	e	eller	ä!

__ta

v__n

__lak

__lva

__ntligen

__ld

__ggskal

l__xa

__nvis

__rlig

__ventyr

__fter

__nder

s__gel

v__cka

__ller

Rätta dina ord.	
äta	 vän	 elak					 elva	(11)	eller	älva	 äntligen	 eld	
äggskal	 läxa	 envis	 ärlig	 äventyr		 efter	 änder	
segel	 vecka	(7	dagar)	eller		väcka	 eller
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VEM BLIR MÄSTARE PÅ CK?

•	Du	ska	komma	på	ord	med	ck.
•	Du	får	leta	i	böcker	och	ordlistor.
•	Du	får	ett	poäng	för	varje	rätt	

stavat	ord.
•	Du	får	bara	skriva	ordet	en	gång	

på	sidan.

16	poäng	 Världsmästare
15	poäng	 Europamästare
14	poäng		 Sverigemästare
13	poäng	 Landskapsmästare
1�	poäng	 Skolmästare
11	poäng	 Klassmästare
10	poäng		 Personligt	rekord!

Skriv	fyra	ord	som	innehåller	ck	i	slutet	av	ord.	Exempel:	tack

Skriv	fyra	ord	som	innehåller	ck	inne	i	ord.	Exempel:	hacka

Skriv	fyra	ord	som	innehåller	ck	och	handlar	om	sport.	Exempel:	tackla

Skriv	fyra	ord	som	är	sammansatta	och	innehåller	ck.	Exempel:	nyckelpiga

Antal	poäng:	______________

Vad	blev	du?	_________________________________________

N
am

n:
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__
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TRÄNING MED SJ-LJUDET
N

am
n:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Skriv orden i ordfl ätorna!

__ __ ö   __ __ __ __     

 __ __ __        __ __ __ __ __ __

Skriv orden i ordfl ätorna!

__ __ __ __ a  __ __ __ n n

 __ __ __ p p  __ __ __ __ __  

Skriv orden i ordfl ätorna!

d __ __ __ __     

 __ __ __ __ __ t __ 

__ __ __ __ c __     

__ __ __ __ r n __ 

Skriv orden vid rätt streck.

Skriv orden vid rätt streck.

sjö	 s junka		s ju	 	s juk

Skriv orden vid rätt streck.

7

st järna		dusch	 	

schack		skjor ta

A

D

O

skepp		skinn		skyl t 	 	skida

N

P

D

L

K

A

Ö
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HEMLIGT SPRÅK 2

a	 =	 1
b	 =	 �
c	 =	 3
d	 =	 4
e	 =	 5
f	 =	 6
g	 =	 7
h	 =	 8
i	 =	 9
j	 =	 10
k	 =	 11
l	 =	 1�
m	 =	 13
n	 =	 14
o	 =	 15
p	 =	 16
q	 =	 17
r	 =	 18
s	 =	 19
t	 =	 �0
u	 =	 �1
v	 =	 ��
w	 =	 �3
x	 =	 �4
y	 =	 �5
z	 =	 �6
å	 =	 �7
ä	 =	 �8
ö	 =	 �9

Leta	upp	siffran.	Fyll	i	bokstaven	på	linjen!	
Orden	handlar	om	samma	sak.
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Skriv	din	skolas	namn	på	det	hemliga	språket.

N
am

n:
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__


