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Ord, som talar om vad man anser

Här uttrycker några människor sina åsikter:

Det är bättre, att bo i Sverige än att bo i Danmark, 

anser jag.

Gult är vackrare än grönt, det är min åsikt. 

Det är dumt att reta andra, det är min mening.

När du säger din åsikt, talar du om vad du anser och tycker.

Att säga vad man anser är detsamma som att säga sin mening och sina 

åsikter. 

1. Här nedan talar fyra pojkar och flickor om vad de anser. 

Vem håller du med? Skriv ett Ja, om du tycker likadant och              

ett Nej, om du inte håller med.

Jag anser, att skolan ska sluta senast klockan två. ____________

Skoldagen ska börja senare, inte före kl. nio, det är min åsikt. _____ 

Jag tycker vi ska ha kortare raster. ____________

Det hade varit bra, om vi gick i skolan på lördagar också. ________

Åsikter är alltså vad man tycker och anser.

******************************************

Fakta är sådant som man säkert vet, att det är sant. Till exempel att 

jorden är rund och inte platt, att regn kommer från moln,                             

att Stockholm är Sveriges huvudstad. 
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Ord som talar om vad man vet

Ibland är man säker, man vet att något är sant. 

Då kanske man uttrycker sig så här:   

- Jag är övertygad om att …

- Jag vet, att …

- Jag känner till, att …

Ibland kanske du ska skriva en faktatext. I en sådan text ska allt vara 

sant. Då letar man efter fakta i läroböcker, andra faktaböcker, 

uppslagsböcker eller på internet. 

Sedan skriver man med egna ord.   

Om du ska skriva en bokrecension, ska du ta med både fakta och 

egna åsikter.

Fakta är då t.ex. sådant som vad boken heter, vem som är författare,

vad huvudpersonerna heter, var de bor, vad de sysslar med och vad som 

händer i boken. 

Åsikter är t.ex. vad du tänker och anser om boken. Tycker du t.ex., 

att det var en spännande, rolig, tråkig, intressant eller dålig bok? 

Varför tycker du som du gör? Det ska du också förklara. 

Ofta kan ju böcker också göra så, att man känner mycket, när man

läser dem. Ibland kan man ju till och med både skratta och gråta, när

man läser en bok! Då är det bra, att också skriva det, t.ex. 

Jag blev väldigt ledsen, när Skorpan dog, men när Katla dödades 

drog jag en lättnandens suck. Tengil gjorde mig fruktansvärt arg. 

Men Jonatan gillade jag. Han var både snäll och modig.

1. Vet du vilken bok det handlar om? __________________________

2. Vet du också vem författaren är? ___________________________
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Ord som talar om vad man känner

När du berättar vad du känner, vad du gillar, tycker om, älskar 

eller inte gillar, inte tycker om och hatar, då berättar du vad du känner. 

När du talar om, vad som t.ex. gör dig glad, ledsen, eller arg, 

berättar du också vad du känner.   

Jag blir glad, när solen skiner.

Istället för glad kanske man säger lycklig, pigg, på gott humör 

eller något annat.

Jag känner mig ledsen, för min mormor har dött. 

Istället för ledsen kanske man skriver sorgsen, nere, deppig,

eller något annat.

Det finns många sätt att uttrycka känslor på! 

Och man kan också känna sig på många olika sätt, t.ex.: 

arg, ilsken, uppretad       rädd, orolig, skrämd       ensam, utanför, övergiven

***************** **************** *******************

Skriv meningarna nedan färdiga:

1. Jag känner mig glad, när _________________________________

______________________________________________________

2. Jag känner mig arg, när _________________________________

______________________________________________________

3. Jag kan vara rädd för ______________________________________

4. Jag tycker om att _________________________________________

_________________________________________________________

5. Jag blir väldigt arg, när ____________________________________
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Kommer du ihåg? sid. 1 - 3 

Här nedan finns tio meningar. Tre meningar handlar om fakta, tre om

åsikter och fyra om känslor. Läs nu meningarna och skriv orden 

fakta, åsikt eller känsla på raden efter meningarna. 

Tänk på, att när man säger tycker, så är det en åsikt.

När man säger tycker om, så är det en känsla

1. En sotare arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra

platser där man eldar. _______________________________________

2. Jag gillar inte höga hus. ___________________________________

3. Hundar skäller och katter jamar. _____________________________

4. Jag blir ledsen, när jag förlorar. _____________________________

5. Jag är mycket rädd för mörker. _____________________________

6. Jag tycker AIK är bäst. ____________________________________

7. De flesta hus har fönster. ___________________________________

8. Jag tycker inte att livet är rättvist.____________________________

9. Jag älskar små hundvalpar.  ________________________________

10. Päron är mycket godare än äpplen, anser jag. __________________
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