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Meningar för diktering 
 1.  Berätta sanningen, annars blir jag arg! (Skriv annars.)
 2.  Inuti persikan finns en stor kärna. (Skriv kärna.)
 3.  Det var en kvinna och tre män som arbetade på banken. 

(Skriv män.)
 4.  Har hon inte kommit hem ännu? (Skriv ännu.)
 5.  Det tar bara en kvart att gå till tåget. (Skriv kvart.)
 6.  Jag vann inte. Jag kom på sjunde plats. (Skriv sjunde.)
 7.  Man måste gräva djupt när man ska plantera ett träd. 

(Skriv djupt.)
 8.  Jag brukar gå upp tidigt, för jag tycker om att titta på 

soluppgången. (Skriv soluppgången.)
 9.  Jag gömde nyckeln på ett bra ställe under trappan. 

(Skriv gömde.)
10.  I natt har jag drömt den där konstiga drömmen igen. 

(Skriv drömt.)
11.  Nu är det dags att gå och lägga dig! (Skriv dags.)
12.  Han brukade skämta lite och berätta roliga historier. 

(Skriv skämta.)
13.  Jag fick nästan en chock när du sa att du var på sjuk

huset. (Skriv chock.)
14.  Igår var jag på cirkus och såg fyra hundar som kunde 

dansa. (Skriv cirkus.)
15.  Ormbunke är en vanlig växt i barrskogen. (Skriv växt.)
16.  Det gäller att passa på att åka skidor när det finns snö. 

(Skriv gäller.)
17.  Nu måste ni koncentrera er för att klara provet.  

(Skriv koncentrera.)
18.  Gå försiktigt över bäcken, så att du inte ramlar.  

(Skriv försiktigt.)
19.  Hon har flyttat någon annanstans. (Skriv annanstans.)
20.  Min storebror har flyttat hemifrån. (Skriv hemifrån.)
21.  Det är så billigt och bra i den nya affären. (Skriv billigt.)
22.  Pizza är godare än hamburgare tycker jag. (Skriv pizza.)
23.  Jag tycker bäst om lakrits och choklad. (Skriv choklad.)
24.  Du får inte två par nya stövlar, det blir för dyrt.  

(Skriv dyrt.)
25.  Först i kön stod de yngsta eleverna. (Skriv först.)
26.  Jag vill ha vatten istället för mjölk. (Skriv istället.)
27.  En bra publik applåderar efter alla nummer i showen. 

(Skriv publik.)
28.  När jag blir stor ska jag resa ut i världen.  

(Skriv världen.)
29.  Välkomna på kalaset klockan ett! (Skriv välkomna.)
30.  Egentligen heter han Hans, men kallas för Hasse.  

(Skriv egentligen.)
31.  Skruva åt kranen ordentligt, så att den inte droppar. 

(Skriv ordentligt.)

32.  Idag fick jag höra bebisens hjärtljud i min mammas 
mage! (Skriv hjärtljud.)

33.  Man ska köra över en järnväg, så se upp för passerande 
tåg. (Skriv järnväg.)

34.  Tugga inte med öppen mun! (Skriv mun.)
35.  Jag vill inte ha så tjock köttbit, jag vill ha en tunn.  

(Skriv tunn.)
36.  Det är jobbigt när pappa tjatar om att jag ska hjälpa 

till. (Skriv tjatar.)
37.  Kattens päls var len och skön. (Skriv päls.)
38.  Jag mår inte riktigt bra, jag har lite huvudvärk.  

(Skriv huvudvärk.)
39.  Jag har en hälsning från moster i USA. Hon skriver att 

allt är bra. (Skriv hälsning.)
40.  Du behöver inte vara nervös, jag vet att det kommer  

gå bra. (Skriv nervös.)
41.  Man hittar lätt i lådan om man har bra ordning.  

(Skriv ordning.)
42.  Vi satt och tittade i album på gamla kort. (Skriv kort.)
43.  Jag vill ha en längre kjol, den här är för kort.  

(Skriv kort.)
44.  Man kan lägga böckerna ovanpå varandra i en fin hög. 

(Skriv ovanpå.)
45.  Flaggstången var lång, mycket längre än vad jag trodde. 

(Skriv lång.)
46.  På ett dygn är det 24 timmar. (Skriv dygn.)
47.  En triangel har tre hörn. (Skriv triangel.)
48.  Lacken på bilen var glänsande röd. (Skriv lacken.)
49.  När det är mörkt bör man ha reflex för att synas bra i 

trafiken. (Skriv reflex.)
50.  Jag har feber och är förkyld. (Skriv förkyld.)
51.  Fläcken var inte så stor, den var bara som en liten prick. 

(Skriv prick.)
52.  Vad är det för skillnad mellan en fågel och ett flygplan? 

(Skriv skillnad.)
53.  Vi brukar äta lunch klockan elva. (Skriv lunch.)
54.  Vi har bjudit fyra gäster på middag. (Skriv gäster.)
55.  Om vi ska spela fotboll behöver vi en domare.  

(Skriv domare.)
56.  Det finns bara en person som jag litar helt på.  

(Skriv person.)
57.  När vi kastade pil fick jag noll poäng! (Skriv noll.)
58.  Varsågod, du får gärna ta godis i skålen! (Skriv gärna.)
59.  Man använder sin hjärna när man tänker. (Skriv hjär

na.)
60.  På juldagen är det helt stängt i centrum. (Skriv stängt.)
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