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Ex.  Detta är Sara, Sara är glad.

LÄS1)

Max 12

Räkna ej med övningsexemplet
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1.    Sara hoppar högt.

2.    Sara hoppar i en pöl och blir blöt.

3.    Leo kommer springande med en ballong och en boll.z

4.    Simon kommer cyklande, sladdar in och ramlar mellan Leo och Sara.

5.    Leo hjälper Simon, som har skrapat båda sina knän.

6.    I lekparken finns det flera bilar och en gunga.

Vänd sida och fortsätt!

Antal rätt
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7.        Barnen leker i sandlådan. De bygger var sitt torn. 
           Ett av tornen har en flagga på toppen. 

8.        Maria rastar sin hund. Hunden nosar runt. 
          Simon blir rädd för hunden och börjar gråta. 

9.        Barnen är i affären för att köpa glass. 
           Alla köper en glasstrut utom Leo, som köper en pinnglass. 

10.     Barnen leker kull. 
         Leo springer åt ett håll och Sara jagar Simon.

11.    Simon springer och springer, han klättrar över ett staket, springer under en bro och
         sedan upp på en hög kulle. Där blåser det väldigt mycket motvind.  

12.     Vännerna leker kurragömma. Sara har räknat färdigt och hon börjar leta efter sina
         vänner. Hon springer runt, runt, men ser dem inte. De har gömt sig väl. En av dem 
         gömmer sig bakom ett träd, den andra i en buske på andra sidan en stig. 

LÄS1) 5) Totalt rättAntal rätt

Stanna här.

Max 12
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Ex. Det står tre träd på gräsmattan. 
Ett av träden är ett äppelträd.

LÄS2)
a) Hur många är träden?

m 1         

m 2     

m 3          

m 0

b) Vilken frukt finns i ett av träden?

m Päron        

m Plommon

m Äpple        

m Apelsin

c) Var står träden?

m På gräsmattan      

m På gatan

m På baksidan         

m I skogen

Räkna ej med övningsexemplet



15Fortsätt på nästa sida!

2. Simon och Sara leker tillsammans. 
Simon tycker att Sara har en fin boll. 

Simon och Sara kastar bollen fram och 
tillbaka mellan sig. Sara och Simon blir 
glada när de leker tillsammans.

2a) Hur blir Sara och Simon när de leker
tillsammans?

m Glada        

m Ledsna          

m Sura         

m Snurriga

2b) Vem kastar bollen?

m Bara Sara kastar bollen

m Bara Simon kastar bollen

m Båda kastar bollen

m Ingen kastar bollen

2c) Vem äger bollen?

m Simon

m Sara

m Leo

m Leo och  Simon

LÄS2)
1. Leo har en hund som heter Fido. 
Leo kastar en pinne. Fido hämtar pinnen.

1a) Vad är Fido?

m En pojke

m En hund

m En flicka

m En katt

1b) Vem kastar pinnen?

m Fido

m En hund

m Leo

m Kasper

1c) Vem hämtar pinnen?

m En katt

m En hund

m En pojke

m En flicka
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3. Sara har fått ett eget rum. Saras pappa 
har sagt att Sara får bestämma färg på 
väggarna. 

Sara hittar en grön, en röd och en blå 
målarfärgsburk. Sara tycker varken om 
blått eller rött så det får bli den som 
återstår. Sara öppnar burken och börjar 
måla på väggen. Både Sara och delar av 
väggen blir täckta av färg. 

Saras pappa blir förvånad när han hittar 
Sara och rummet i ny färg. 

3a) Vad har Saras pappa sagt att hon får 
bestämma?

m Vilket rum hon ska få i huset

m Vilken färg väggarna i hennes rum ska få

m När Sara ska måla väggen

m Att öppna färgburken direkt

3b) Vilken färg målar Sara med?

m Röd

m Grön

m Blå

m Ingen färg

3c) Varför blir Saras pappa förvånad?

m För att Sara har fått ett eget rum

m För att han inte sagt att Sara ska måla  
    väggen,  bara bestämma färg

m För att Sara är täckt av röd målarfärg

m För att han bestämt att rummet ska  
    målas i grönt

LÄS2)

4. Solen skiner och det är varmt ute. 
När Axel tittar ut genom fönstret ser 
han farmor komma. 

Hon bär på en stor tårta och tre små 
paket. Hon går försiktigt på den lilla 
vägen som leder upp till huset.

4a) Vem är inne i huset?

m Axel

m Farmor

m Ingen 

m Både Axel och farmor

4b) Varför kommer farmor?

m För att hon ska passa Axel

m För att hon bor i huset

m För att gratulera Axel på födelsedagen

m För att hon har gått vilse

4c) Varför går farmor försiktigt?

m För att inte snubbla och förstöra tårtan

m För att det är så halt ute

m För att hon har brutit benet

m För att solen skiner

Fortsätt på nästa sida!
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LÄS2)
5a) Hur lång tid per dag får Simon spela?

m En kvart

m En halvtimme

m Två timmar

m Så mycket han vill

5b) Vad gör Simon när han klarat den 
svåra banan?

m Gråter

m Skriker till

m Gör sina läxor

m Blir arg

5c) Varför blir Simons mamma arg?

m För att Simon tjuter till

m För att Simon har spelat när han inte får

m För att Simon inte gjort sin läxa

m För att Simon inte klarat den svåra 

    banan i spelet

5. Simon spelar mycket på sin mobil-
telefon. Simons mamma har bestämt 
att Simon bara får spela en halvtimme 
varje dag så att han hinner göra sina 
läxor. 

Idag tycker Simon att det är
för kort tid att spela. Simon vill nå 
nästa nivå i spelet och han hann inte
det på sin mobiltid. När mamman inte 
ser, tar han fram sin mobil igen.

När Simon klarar den svåra banan 
tjuter han till av glädje, och kastar
alla läxpapper upp i luften så de ligger 
spridda över hela golvet. Mamman
hör Simon och blir arg på honom. 
Simon lovar att inte göra det igen.

Fortsätt på nästa sida!



18

6a) Vad är vännerna bra på?

m Simon är snabb, Sara hoppar högt och Leo   

    kastar långt

m Pojkarna är inte bra på något men Sara är bäst  

    på allt

m Sara hoppar högt, Simon är bäst på att stöta 

    kula och Leo är snabb

m Sara är bra på sju grenar, Leo är snabb, Simon 

    kastar långt 

6b) Tränar alla vännerna av samma anledning?

m Ja, alla blir motiverade att träna för att bli 

    snabbast

m Ja, alla blir motiverade av att bli bäst på en gren

m Nej, vännerna motiveras av olika saker

    Vissa vill vinna och andra vill göra det de 

    tycker är roligast

m Nej vännerna vill bara träna det som är roligast.   

    Ingen bryr sig om att vinna eller sätta rekord

6c) Varför tränar Sara sjukamp?

m För att hon är sämst på mycket och tror inte 

    hon skulle vinna i en utvald gren

m För att få fokusera på höjdhopp och bli bättre 

    och bättre på det

m För att få möjlighet att både träna längd- och 

    höjdhopp

m För att få variation i sin träning

6. Tre vänner tränar friidrott tillsam-
mans. Varje tisdag äter de mellan-
mål tillsammans och har sällskap till 
idrottsplatsen. Alla övar på alla grenar 
men man kan vara olika bra i olika dis-
cipliner. Leo springer runt mellan flera 
delar av idrottsbanan på träningarna. 
Han tycker det är roligt med längd-
hopp men hans bästa grenar är diskus, 
spjutkastning och kulstötning.

Simon har testat tiokamp men han 
avskyr höjdhopp, oavsett hur mycket 
han tränade och hur lågt ribban låg 
hade han alltid ner den. Simon är ingen 
bra förlorare och bestämde sig att 
fokusera på det han är bra på. 

Simon tränar mest löpning, för det 
har han vunnit flera tävlingar i och han 
gillar att vinna.

Sara tävlar i sjukamp, för då får 
hon träna många olika grenar och 
blir bra på mycket. Sara är sämre på 
längdhopp och tränar det bara för att 
det finns med i sjukampen. Hon tycker 
det är extra kul med kastgrenar, och 
även höjdhopp som hon dessutom 
håller klubbrekord i.

När träningen är över för denna gång 
duschar vännerna innan de gör sällskap 
hem, då de bor grannar med varandra. 

6)Totalt rättLÄS2) Max 18
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1a) Vilka färger kan skalet på en 

mogen banan ha?

m Gult och grönt

m Brunt och svart

m Gult och rött

m Grönt och lila

1b) Vad skiljer kokbananen från 

dessertbananen?

m Kokbananer är inte gröna

m Man måste tillaga kokbananen för att äta den

m Kokbananer växer inte i klasar

m Kokbananer odlas för att vara dekorativa

1c) Hur växer bananer?

m En och en på bärplantor

m I klasar på bananplantor

m Hängande på grenar i bananträd

m Två och två i bananbusken

1. Banan

Vilken frukt är avlång, gul, god och   
mättande? Bananen! 
I Sverige äter vi runt 100 bananer per 
person och år. Den är en av våra mest 
älskade frukter. Bananen är faktiskt en 
typ av bär. En del bananer kan vi äta,  
andra odlas för att vara fina. De bananer 
vi äter i Sverige kallas dessertbananer 
och smakar sött. De vanligaste 
bananerna kallas kokbananer. De är inte 
alls söta och kan inte ätas råa.   
Kokbananerna används i matlagning 
både med och utan skal. 

Bananer växer i klasar som hänger ner 
från toppen av plantan. Det kan finnas 
200 bananer i samma klase. När 
bananen mognar ändras färgen på 
skalet från grönt till gult, lila eller rött. 
En banan som är övermogen har ett 
brunt eller svart skal.

Bananplantor behöver mycket ljus och 
vatten för att växa. De bananer vi kan 
köpa i Sverige kommer oftast från 
Centralamerika eller Sydamerika. 

LÄS3) Antal rätt
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2a) Vad betyder blandskog?

m Det finns träd med löv och träd med barr där

m Det finns träd som har både löv och barr på    

    samma träd

m Det växer blandade lövträd där

m Det växer både gran och tall där

2b) Hur sprider sig blåsippan?

m De är fridlysta och sprider sig inte

m Myror äter frukterna och sprider fröna

m När man plockar dem och sätter i vatten

m När man gräver upp dem och planterar

2c) Vad betyder niga?

m Att man står upp

m Att det är vår

m Att man böjer på benen

m Att man blommar

2. Blåsippan

Blåsippan växer i södra och mellersta 
Sverige. Den trivs bäst i lövskog, men 
man kan också hitta den i blandskog där 
det växer både lövträd och barrträd. 

”Blåsippan ute i backarna står, niger och 
säger att nu är det vår”. Så går texten 
i Alice Tegnérs barnvisa. Hon tänkte 
nog på stjälkarna som böjde sig när 
hon skrev att de niger. När blåsippan 
blommat färdigt på våren böjer den ner 
sina stjälkar mot marken. Dit kommer 
myror som äter frukterna. I frukterna 
finns små frön som myrorna hjälper till 
att sprida. En blåsippsplanta kan bli flera 
hundra år gammal!

Den vackra blå färgen har gjort att 
människor gärna plockar blåsippor. Vissa 
gräver till och med upp hela plantan och 
tar med. Problemet är att blåsipporna 
nu börjar försvinna i Sverige. För att 
försöka rädda dem är de fridlysta i hela 
landet. Fridlysning betyder oftast att 
man varken får plocka eller gräva upp 
en växt. Blåsippan får man dock plocka i 
vissa delar av landet, men bara för att ta 
med sig hem. 

LÄS3) Antal rätt
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Två enkla saker vi kan göra för att 
hjälpa bina är att odla blommor 
utomhus och att inte använda gifter i 
naturen. Man kan också bygga bihotell 
till vildbin. Om vi hjälper bina så 
fortsätter de att hjälpa oss.

3a) Vilken sorts insekt tillhör bin?

m Getingar

m Vildbin

m Steklar

m Gaddlar

3b) Var brukar vildbin bo?

m I bikupor

m I bisamhällen

m I blommor

m I gamla träd

3c) Varför blir det mindre mat om

 bina försvinner?

m Många av de frukter och grönsaker vi äter    

    skulle inte finnas utan bin

m Vildbin bor ensamma och delar inte med sig av 

     maten

m Ogräset skulle växa snabbare utan bin

m Växterna blir förgiftade om bina försvinner

3. Honungsbin 

Bin tillhör de insekter som kallas 
gaddsteklar. Dit hör också myror och 
getingar. I Sverige finns det runt 270 
olika arter av bin. Vildbin bor oftast 
helt ensamma i håligheter i träd, medan 
honungsbin bor i samhällen. Honung 
görs av nektar som honungsbin samlar 
in från blommor. I varje bisamhälle kan 
det bo tusentals bin. Ett av bina är lite 
större än de andra och kallas drottning. 
Drottningen är biet som lägger äggen 
som sedan blir nya bin.

När ett bi är vid en blomma fastnar lite 
av blommans pollen, ett fint pulver, på 
biets kropp. När biet flyger till nästa 
blomma hamnar en del pollen på den 
nya blomman. Det kallas att blomman 
pollineras. För att det ska bli frukt 
och bär krävs ofta att blommor blir 
pollinerade. En tredjedel av all mat som 
vi äter kommer från växter som har 
pollinerats av bin och andra insekter. 
Utan bin skulle det bli svårt att få tag på 
många frukter och grönsaker. 

Tyvärr finns det många saker som hotar 
bina. De kan drabbas av sjukdomar 
och dö. Miljön de bor i är också viktig. 
De behöver tillgång till många olika 
blommor och träd för att överleva. 
Gifter som används för att få bort ogräs 
kan skada bin. 

LÄS3) Antal rätt
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LÄS3)
4a) Hur många ingredienser behövs?

m 5

m 6

m 7

m 8

4b) Hur länge ska du vispa ägg och socker?

m Tills smeten blir vit

m Tills det blir en kaka

m Tills smöret smälter

m I 30 minuter

4c) Hur vet du om sockerkakan är klar?

m Kakan har fått en fin färg

m Kakan är inte längre kladdig

m Kakan är härligt kladdig

m Det sitter en tandpetare i kakan 

4. Recept Sockerkaka

Att baka är roligt och enkelt! Du 
behöver bara sju ingredienser, två 
skålar, en kakform och en ugn. Innan du 
börjar måste du tänka på att ugnen kan 
bli väldigt varm, så fråga en vuxen om 
lov först. Här kommer en lista över vad 
du behöver:

• 2 ägg
• 2 dl socker
• 3 dl vetemjöl
• 1.5 tsk bakpulver
• 0.5 tsk vaniljsocker
• 50 g smör
• 1 dl mjölk

1. Sätt ugnen på 175 grader. Vispa 
ihop ägg och strösocker i en skål tills 
blandningen blir vit. 
2. I den andra skålen blandar du mjöl, 
bakpulver och vaniljsocker. Rör om 
ordentligt.
3. Smält smöret i en kastrull och häll 
sedan i mjölken, för att allt ska bli 
ljummet. Rör ner blandningen med 
äggblandningen. Häll sedan i de torra 
ingredienserna från den andra skålen, 
och rör om till en jämn smet.
4. Häll ner smeten i formen och 
ställ formen i ugnen i 30 minuter. 
Kontrollera att kakan är klar genom att 
sticka ner en tandpetare i formen. Om 
tandpetaren är torr när du drar ut den 
är kakan klar!

Antal rätt
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5a) Hur var vädret i februari?

m Kallt och blött

m Varmt och blött

m Snöigt och soligt

m Torrt och kallt

5b) I vilken del av landet var det både varmare 

och torrare än normalt?

m I Götaland

m I Norrland

m I Svealand

m I hela landet

5c) Vad betyder ordet nederbörd?

m Snö

m Regn

m Snöblandat regn

m Vatten i olika former som kommer från   

   molnen

5. Vädret i februari
                                        
Februari blev en mycket händelserik 
månad för vädret i Sverige. Tre stora 
oväder gav mycket regn och blåst i 
söder. Trots alla oväder var det varmare 
än normalt i hela landet. Jämfört med 
åren 1961-1990 blev februari i snitt 3-7 
grader varmare. Högst temperaturer 
var det i Svealand och Norrland.            
                                        
Det föll mer nederbörd än normalt 
i stora delar av landet. Det var mest 
regn, men också lite snö. Det var bara 
Norrland som inte fick så mycket 
nederbörd. I Götaland kom det mycket 
mer än normalt. På vissa platser där 
kom det rekordmycket.

7) Antal rätt
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6a) När på året är Astrid född?

m På våren

m På sommaren

m På hösten

m I Småland

6b) Var har Astrid fått berättelsen 
om Pippi ifrån?

m Hennes dotter hittade på hela berättelsen

m Hon träffade Pippi i Villa Villekulla

m Astrid fantiserade ihop berättelsen utifrån 
    hennes namn

m Ett förlag som publicerat en berättelse

6c) Varför är Astrid på sedlarna?

m För hon blev så gammal 

m För hon skrev så många böcker

m För att hon är så omtyckt i Sverige

m För att Pippi är så populär

6. Astrid Lindgren

Astrid Lindgren föddes i november 
1907 och dog i januari 2002. Hon är en 
av Sveriges mest omtyckta författare 
och har skrivit böckerna om Pippi 
Långstrump, Karlsson på taket och Emil 
i Lönneberga. 

Hon växte upp i Småland med 
sin mamma och pappa och sina tre 
syskon Gunnar, Stina och Ingegerd. 
De lekte mycket tillsammans när de 
var små men de hjälpte också till med 
lantbruket på sina föräldrars bondgård.

Astrid flyttade till Stockholm för att 
utbilda sig till sekreterare. Hon skaffade 
familj när hon var 23 och när hennes 
barn var små brukade hon hitta på egna 
sagor som hon berättade för dem. En 
dag ville hennes dotter att hon skulle 
berätta om en flicka som hette Pippi 
Långstrump. Astrid hade aldrig hört det 
namnet men började berätta om Pippi 
som bodde i Villa Villekulla med en häst 
på verandan.

Astrid började skriva böcker när hon 
var 37 år gammal. Första gången hon 
skickade in en bok till ett förlag så var 
de inte intresserade. Men Astrid gav 
inte upp, utan skickade fler böcker till 
fler förlag tills de till slut publicerade 
hennes verk. Hon skrev böcker fram till 
1992, och skrev totalt över 70 böcker. 
Idag hittar du Astrids ansikte på de 
nya 20-lapparna, som ett bevis på hur 
populär hon är i Sverige.

7) 7)Totalt rättAntal rätt
Max 18


