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I Arbetsbok 3 bygger varje övning på en läsövning i Läsebok 3, övning 1 i 

Arbetsbok 3 hör ihop med läsövning 1 i Läsebok 3, övning 2 med 

läsövning 2 osv.  

Orden i läseböckernas läsövningar bearbetas i arbetsböckerna i olika övningar 

som befäster orden eleven läst och som förtydligar språkliga strukturer. I 

Arbetsbok 3 sätts orden in i sammanhang i meningar och texter, där också 

läsförståelse tränas.  

Eleven kommer att behöva hjälp med att tolka bilderna. Inled därför varje 

övning med att gå igenom bildernas betydelser. I det här materialet preciseras 

vilka ord bilderna illustrerar i varje enskild övning.  

 



 

 

•  

 

Arbetsbok 3 innehåller övningar som synliggör och tränar språkliga  

strukturer: konsonantförbindelser, ändelser (adjektiv- och verbböjning),  

och sammansatta ord.  
 

 
 

Flera övningar innehåller träning i att skilja på närliggande vokal- och 

konsonantljud för att eleven ska kunna koppla ihop varje språkljud med  

rätt bokstavstecken. Svårigheten är ljudmässig, t.ex. att skilja tonande 

konsonant från tonlös, t.ex. b och p, eller närliggande vokalljud som  

t.ex. e och i. (Men svårigheten kan också vara visuell, att skilja  

bokstävernas utseende åt.) För elever med svenska som andraspråk är 

vokalljuden särskilt svåra eftersom svenska språket innehåller så många 

vokalljud jämfört med andra språk. De olika vokalljuden kan vara svåra  

att uppfatta och därför också svåra att särskilja och uttala. Läs mer om  

vokal- och konsonantförväxlingar i Lärarboken till Läsebok 3 s. 17–21. 
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Frekventa småord utgör ca 20–25% av alla texter generellt sett. Det finns mycket 

att vinna på att automatisera läsningen av sådana ord. Läshastigheten ökar och 

då även läsförståelsen. Läs mer om frekventa småord i Lärarboken s.7. 
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I Arbetsbok 3 ingår till viss del berättande och återberättande skrivande.  

I några övningar skriver eleven ett slut på en berättelse, i ett par övningar 

återberättar eleven en text från Läseboken med bilder som stöd.  

Skrivande anses vara en utav de mest kognitivt utmanande aktiviteter  

som sker i skolan. För skrivandet krävs helt andra förmågor än  

de som används vid muntligt tal. Det krävs förmåga att, planera, söka  

i minnet, lösa problem, analysera och  förutse andras tänkande kring  

texten. Skrivandet kräver också motorisk förmåga, och förmåga att omvandla 

ett fonetiskt ljud till en bokstav och sedan att bygga bokstäverna 

till läsbara, korrekt stavade, ord. Eftersom skrivandet kräver så många olika  

förmågor är det viktigt att välja fokus vid varje skrivtillfälle och  

kommunicera det till eleven. Ska fokus ligga på innehåll, form, 

handskrift/handstil, röd tråd … ? Olika skrivaktiviteter har olika syften.  

I de övningar som handlar om berättande och återberättande i Arbetsbok 3  

bör fokus ligga på innehållet.  
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I Läseböckerna ligger tonvikten på avkodningsträning. I arbetsböckerna  

finns många övningar i läsförståelse. Flera av texterna i Läsebok 3 följs  

upp med uppgifter som prövar elevens läsförståelse på de lästa texterna.  

De övningar där eleven skriver en fortsättning på en berättelse är också  

en form av läsförståelseövning. För att kunna skriva en fortsättning måste 

eleven ha snappat upp berättelsens sekvenser och röda tråd. Även i  

korsordet i övning 27 tränas läsförståelse på texten Striden från Läsövning  

27 i Läsebok 3.  
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Bilderna visar: 

av hö by is 

te ål os yr 

ko en ur kö 

be lo el bo 

Eleven tränar på att urskilja ord i kedjor. Ordkedjor används i vissa  

tester för att bedöma elevers avkodningsförmåga. Här är inte syftet  

att testa avkodning på tid, utan att träna avkodning. 

Bilderna visar: 

ram fil mås val lök hök 

höna myra sex koja ros häxa 

I just de här orden med ändelserna -ar och -arna läggs ändelsen direkt  

på ordet: 

ram + ar, fil + ar osv.  

I den nedre delen är det likadant med ordet ros:  

ros+ or 

De andra orden förändras, a faller bort:  

höna - a + or.  

Uppmärksamma om det blir svårt för eleven.  

Orden innehåller konsonantförbindelse i början eller i slutet. 

Bilderna visar:  

mast ost fläta  

kran skål mask  

stol väst arm  

skola snok bro 
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Här tränas högfrekventa ord i meningar.  Det blir en träning i läsförståelse 

 och träning i att skriva de här orden som innehåller dubbelteckning, 

konsonantförbindelser med upp till tre konsonanter. 

Frekventa småord (här pronomen) tränas i meningar. Det blir precis  

som i övning 5 en träning i läsförståelse, och orden befästs med  

skrivande.  Orden i sig innehåller varken ljudstridig eller komplex  

stavning, men orden min och sin har kort i-ljud.  

Den första frågan har inte ett uttalat svar i texten. Eleven måste dra  

slutsatser  av ledtrådar i både rubriken och texten för att kunna svara  

på frågan. Andra och tredje frågan har svar som kan läsas av direkt i  

texten. Sista frågan är en textkoppling. 

Eleven bildar ord genom att skriva någon av konsonantförbindelserna  

pr eller sp på varje rad. De skriver sedan de hela orden i rätt spalt. 

Övningen bygger på texten Spåret i Läsövning 8 (Läsebok 3). Eleven  

skriver också  ett slut. Eleven kan väja att skriva det slut som finns i  

Läsebok 3, kort och gott att Pedro vänder hemåt, eller välja att skriva  

ett eget slut. 

Eleven bildar ord genom att skriva någon av konsonantförbindelserna  

gr eller tr på varje rad. De ska sedan skriva de hela orden i rätt spalt. 

Övningen bygger på innehållet i texten Snoken och grodan i Läsövning  

10 (Läsebok 3). När eleven skrivit meningar med orden läser de varje  

mening de skrivit och skriver meningens siffra vid passande bild. 
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Ordkedjor har eleven tränat i övning 2. Orden i de här ordkedjorna  

innehåller konsonantförbindelserna fr och kn. Syftet är här inte test  

på tid, utan att träna ordavkodning. 

Övningen bygger på innehållet i texten I skolan i Läsövning 12  

(Läsebok 3). Övningen innehåller läsförståelse, ordkunskap och 

konsonantförbindelser. 

Flera av orden har konsonantförbindelse både i början och i slutet.  

Uppmana eleven att stryka varje ord de använt. 

Alla orden innehåller någon av konsonantförbindelserna gl och dr. 

Uppmärksamma eleven på ordet drake som har två helt olika betydelser. 

Bilderna visar: 

glas druvor glöd 

dreja dröm drake 

drönare drake glad 

drama glasyr glänsa/glänser 

Övningen bygger på läsövning 14 Drakarna i Läsebok 3. Det blir på så  

sätt en övning i läsförståelse och i ordkunskap. Eleven väljer det ord  

i varje mening som stämmer med berättelsen. 

Eleven skriver det de tror händer sedan. Det blir en träning i att tänka  

framåt i handlingen utifrån de trådar som finns i berättelsen. 

Här ska eleven bilda ord genom att skriva någon av konsonantför- 

bindelserna pl, kv eller tv på varje rad. De ska sedan skriva de hela  

orden i rätt spalt. 
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Övningen innehåller läsförståelse och ordkunskap. Flera av orden  

har konsonantförbindelse både i början och i slutet. Uppmana eleven  

att stryka varje ord de använt. 

Här ska eleven försöka para ihop orden som är uppbyggda av  

samma bokstäver. 

Här tränas adjektivböjning. Eleven skriver orden i de former som  

saknas. 

Övningen bygger på texten Pedro på marknad i Läsövning 19 (Läsebok 3).  

Berättelsen i Läseboken har inget slut. Där uppmanas eleven till att  

fundera på "Vad fanns i spargrisen? Vad hände sedan?" Det får eleven  

skriva om här.  

De elever som har svårt att fantisera vidare utifrån tråden i handlingen  

behöver jobba muntligt med en sådan här uppgift innan de skriver ner 

fortsättningen. Många elever behöver också hjälp att hitta ord. Samla  

en ordbank under den muntliga förberedelsen, skriv ner ord som är  

bärande i berättelsen. Samtala om en tänkbar fortsättning med eleven  

eller ännu hellre en grupp elever. Då får eleven stöd av andras tankar  

och andras ord som eleven kan använda för att skriva en fortsättning. 

Ändelserna -are och -ast tränas. 

Böjning av verb tränas med ändelserna -ade och -at. 
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Verben har regelbunden böjning. Meningarna är skrivna så att  

verben i luckorna ska stå i formerna infinitiv, presens, preteritum  

och perfekt, men i olika ordning: 

jäsa: jäsa-jäser-jäst-jäste 

ösa: ösa-öste-öser-öst 

steka: steka-steker-stekt stekte  

blåsa: blåsa-blåser-blåste-blåst 

Övningen görs på samma sätt som övning 22. Eleven kommer troligtvis  

behöva hjälp med de olika böjningarna där flera är oregelbundna, t.ex.  

smugit. Så förbered övningen med att laborera med de olika verbformerna  

av orden smyga, viska, bära och bjuda, så att eleven är säkra på just de här 

verbens böjningar innan de gör uppgiften. 

smyga: smyga-smyger-smög-smugit 

viska: viska -viskar-viskade-viskat 

bära: bära-bär-bar-burit 

bjuda: bjuda-bjuder-bjöd-bjudit 

Här har alla delar ett innehållsligt samband. Samtala gärna med eleven  

när de gjort övningen om innehållet i texten. 

Varför smyger Noel på Nora? Varför har Nora en hemlig låda och varför  

bär hon den till en ny plats? Teo bär också på hemliga lådor. Varför?  

Noel ska bli 13. Kan lådorna ha något med det att göra? 

Övningen en övning i läsförståelse, ordkunskap och i att skriva ord  

med konsonantförbindelsen skr. Flera av orden har konsonantförbindelse  

både i början och i slutet. Uppmana eleven att stryka varje ord de  

använt. 

 



 

 

•  

 

s. 26 

Övningen bygger på läsövning 25 Skrinet i Läsebok 3. Det är en  

övning i läsförståelse och i ordkunskap. Eleven väljer det ord i  

varje mening som stämmer med berättelsen.  

s. 27  

Läsövningen i Läseboken avslutas med frågor om berättelsens  

fortsättning. 

Jobba muntligt med brevets innehåll. Jobba gärna i grupp med flera  

elever. Spåna fram en eller flera olika möjliga scenarion tillsammans.  

Fundera tillsammans: Varför ligger det ett brev i skrinet? Hur länge  

har brevet legat där? Det är gulnat, vad betyder det och hur ser det  

ut då? Vem har skrivit brevet och vem är brevet skrivet till? Vad står  

det i brevet? Samla ord under tiden, skriv ner på tavlan, så att en  

ordbank växer fram, som eleven sedan kan använda när de skriver  

brevet. Bristande ordförråd i sig är en barriär för många elever.  

Det hindrar kommunikation både muntligt och skriftligt.  

I det gemensamma arbetet byggs elevens ordförråd upp, logiska  

samband binds ihop, och orden som skrivs ner i en ordbank  

kan eleven sedan använda i sitt skrivande.  

I sådana här kreativa skrivövningar är det bra att lägga fokus enbart  

på innehåll och inte på form. Välj med omsorg vid vilka tillfällen  

formaspekter ska bearbetas. Självklart är det rätt att hjälpa eleven med  

stavning när eleven frågar, men undvik att korrigera eleven i kreativt 

skrivande. För de elever som fortfarande har svårt att forma bokstäver  

kan det vara relevant att skriva brevet på dator/Ipad så att det motoriska  

inte blir ett hinder. Avgör också om eleven ska skriva brevet individuellt  

eller i par. 

Här tränar eleven på att urskilja ord i kedjor. Ordkedjor används i vissa  

tester för att bedöma elevers avkodningsförmåga. Här är inte syftet att 

lästesta på tid, utan att träna avkodning. Ordkedjorna här innehåller många  

ord med konsonantförbindelserna st och str. 
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Korsordet bygger på texten Striden i Läsövning 27 i Läsebok 3.  

Korsordets frågor prövar därför läsförståelse på texten. Alla svar utom  

svaret på fråga 11 kan utläsas direkt i texten i Läsövning 27. Om eleven  

skrivit alla ord rätt bildas orden EN VÅLDSAM STRID i de rosatonade  

rutorna. 

Den här övningen innehåller en sammanhållen berättelse avgränsad i  

tre delar. Till varje del finns tre ord med konsonantförbindelsen spr.  

Eleven skriver in orden på rätt plats på linjerna. Uppmana eleven att  

läsa igenom hela berättelsen när alla ord är inskrivna i alla tre delarna. 

 

Övningen bygger på Läsövning 29, Sprutan,  i Läsebok 3. Berättelsen är  

här indelad i fyra sekvenser, Rimans dröm, Rimans samtal med sin  

mamma, besöket hos skolsyster och fika med spritskakor. Eleven skriver  

1–2 meningar i varje sekvens 

Först skriver eleven de givna bokstäverna i orden, p och b, och läser  

orden parvis, par-bar osv. Sedan, i övningen längst ner väljer eleven  

den bokstav som kan bilda ord med de andra bokstäverna. 

Först skriver eleven de givna bokstäverna i orden, t och d, och läser  

orden parvis, tag–dag osv. Sedan, i övningen längst ner väljer eleven  

den bokstav som kan bilda ord med de andra bokstäverna. 
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Här skriver eleven ord med e och i. Läs gärna om förväxling av e och i, i 

Lärarboken s. 18. 

Bilderna i den övre delen visar: 

be bi ben bin  

fel fil leka lika 

beta bita 

Bilderna i den nedre delen visar: 

deg pilar brev spikar 

spisar stenar vig fenor 

Först skriver eleven de givna bokstäverna i orden, i och y, och läser  

orden parvis, vi–vy osv. Sedan, i övningen längst ner, skriver eleven  

ord med i eller y till bilderna. Läs gärna mer om förväxling av i och y  

på s. 19 i Lärarboken till Läsebok 3. 

Bilderna visar: 

fyr tik syl sil 

bilar grytor myror 

Eleven skriver de givna bokstäverna i varje spalt och läser sedan orden  

radvis. I den nedre övningen skriver eleven orden där de passar i texten. 

Uppmana eleven att stryka varje använt ord. 

Eleven skriver orden där de passar. Varje mening innebär en förklaring 

av ett av orden längst upp på sidan. Orden innehåller antingen y eller ö. 

Uppmana eleven att stryka varje använt ord. Ordens betydelser har  

redan förklarats i samband med läsövningen (förutsatt att de 7 stegen  

har gjorts systematiskt), men följ gärna upp ordens betydelser även  

i samband med den här skrivövningen. 
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Korsordet innehåller ord med bokstäverna u, y och ö. Om barnen skrivit  

in alla ord rätt bildas FLYG FULA FLUGA FLYG i de blåtonade rutorna.  

Bilderna visar:  

by syl duka 

blus yr gula 

ruta 

mjölk fyra lök 

mur dyka 

föl grus fyr  

lök mjöl smyga 

Här ska eleven bilda ord med u och o.  

I den nedre övningen tränas läsförståelse och ordkunskap. 

Eleven skriver orden där de passar. Varje mening innebär en förklaring  

av ett av orden längst upp på sidan. Orden innehåller antingen  

vokalmöten eller konsonantmöten. Uppmana eleven att stryka varje  

använt ord. Ordens betydelser har redan förklarats i samband med  

läsövningen (förutsatt att de 7 stegen har gjorts systematiskt), men  

följ gärna upp ordens betydelser även i samband med den här  

skrivövningen. 

Här ska eleven pröva vilken konsonantförbindelse som kan bilda ord  

med de andra bokstäverna. När eleven skrivit in antingen rt eller rd  

i ett ord skriver eleven hela ordet direkt vid rätt bild. Uppmana gärna  

barnen till att läsa alla orden sedan.  

Bilderna visar: 

tårta leopard 

port ärta 

bord Märta 



 

 

•  

 

jorden gardin 

svart karta 

Eleven skriver orden där de passar. Varje mening innebär en förklaring  

av ett av orden längst upp på sidan. Orden innehåller antingen rn, rl  

eller rs. Uppmana eleven att stryka varje använt ord. 

Bilderna visar: 

sol + ros  mat + bord 

hök + bo  smör + gås 

is + björn  prins + korv 

lys + mask  frukt + kaka 

godis + skål  fil + mjölk 

Eleven ska bilda ord med ett ord från vänsterspalten och ett ord från 

högerspalten. När eleven hittat ett ordpar drar eleven streck och skriver  

ordet.  

I den övre delen måste ett s läggas till det första ordet för att det ska  

bli ett korrekt ord: lördag + s + godis. 

I den nedre delen måste a tas bort från det första ordet för att det ska  

bli ett korrekt ord: näsa - a + duk.  

Bilderna visar: 

smör gås tårta 

sol glas ögon 

glas ögon orm 

sol ros frö 

I den nedre delen bildas sammansatta ord av tre ord. Ett s läggs till  

det andra ordet: bad + rum + s + spegel. Visa eleven det exemplet så  

att eleven förstår principen. 



 

 

•  

 

Orden i den övre övningen innehåller ord som kan bilda sammansatta ord. 

Orden får dubbel konsonant när de läggs ihop: handduk.  

Orden i den nedre övningen ska spegelvändas så att det första ordet  

placeras sist. Det nya sammansatta ordet får då en ny innebörd. 

Övningen bygger på Läsövning 45, Äventyr på havet, i Läsebok 3.  

Berättelsen är lång och innehåller många sekvenser. Vi har valt ut fem.  

Eleven återberättar med hjälp av bilderna berättelsens innehåll. Arbeta  

först muntligt med berättelsens innehåll. Jobba gärna i grupp med flera  

elever. Titta på bilderna och återberätta tillsammans. Samla ord under  

tiden, skriv ner på tavlan ord till varje bild, så att en ordbank växer fram  

som eleven sedan kan använda när de skriver. 

Här ligger fokus i träningen på att återge ett innehåll enkelt i skrift.  

Stavning och korrekt grammatik är underordnat i den här övningen. 

För de elever som fortfarande har svårt att forma bokstäver kan det vara 

relevant att skriva brevet på dator/Ipad så att det motoriska inte blir ett  

hinder. Avgör också om eleven ska skriva individuellt eller i par. 


