
 

Skolämnen 
 

I skolan har du flera olika skolämnen. 

Kanske du har några av dessa skolämnen på ditt skolschema? 

 

matematik -  svenska -  engelska -  geografi -  historia  

religionskunskap -  samhällskunskap - fysik - kemi  

biologi - teknik - bild - träslöjd - textilslöjd - idrott 

 

Svara på frågorna om skolämnen. 

 

1. Vilka skolämnen har du haft idag? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Vilka skolämnen tycker du bäst om? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Vilka skolämnen tycker du inte om? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Skolschema 
 

Vilka skolämnen har du på ditt skolschema? 

Skriv in hur ditt skolschema ser ut. 
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MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

     

     

     

     

L U N C H 

     

     

     



 

Synonymer 
 

Synonymer kallar vi ord, som betyder  

detsamma eller nästan detsamma. 

 

Vi kan ta ordet arg som exempel.   

Känner du dig riktigt arg, kanske du säger  

att du är förbannad eller ursinnig.  

Men om du bara är lite småarg, säger du 

kanske hellre, att du är sur eller irriterad. 

 

Arg, förbannad, ursinnig, sur och irriterad  

är synonymer. 

 

 

 

Din uppgift är att tänka ut och skriva ner tre synonymer till vart och ett 

av följande 15 ord. 

 

pojke  ___________________________________________ 

flicka  ___________________________________________ 

fest   ___________________________________________ 

skratta  ___________________________________________ 

katt   ___________________________________________ 

hund  ___________________________________________ 

hus   ___________________________________________ 

båt   ___________________________________________ 

man  ___________________________________________ 

kvinna  ___________________________________________ 

skrika  ___________________________________________ 

sak   ___________________________________________ 

väg   ___________________________________________ 

början  ___________________________________________ 

problem ___________________________________________ 
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Beskrivande text 
 

En beskrivande text är oftast en faktatext. Den kan berätta 

om hur något är, eller hur något var, eller hur det gick till när 

något särskilt hände. En beskrivande text kan till exempel  

handla om en person, ett djur, en plats, eller en händelse. 

 

Nu följer en text om talgoxen.  

Läs texten och arbeta sedan med uppgifterna på nästa sida. 

 

Talgoxen 
 

Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar.  

Den trivs i skogar, parker och trädgårdar.  

 

Talgoxen är pigg och livlig. Den kommer  

gärna fram till fågelbordet, för att äta solrosfrön,  

brödbitar och talg på vintern.  

Den behöver mycket mat, för att hålla värmen.  

Kalla vinternätter letar den upp en tom fågelholk,  

så att den kan få extra skydd mot kylan.  

 

Talgoxen är gröngul på ovansidan och gul  

på undersidan. Den har svart huvud och hals  

och vita kinder. På bröstet finns ett svart mittband,  

som är bredare på hanen än på honan. 

 

Talgoxen bygger sitt bo i ett ihåligt träd eller  

i en fågelholk. Ibland bygger talgoxen sitt bo  

i en brevlåda, i ett rör eller i en ventil.  

Talgoxeparet kommer gärna tillbaka till samma  

plats år efter år. Honan inreder boet med mossa,  

gräs och fjädrar. 

 

Honan lägger 6 - 12 ägg, som hon ruvar i två  

veckor. Hanen matar honan när hon ruvar  

på äggen. När äggen har kläckts hjälps föräldrarna  

åt att mata ungarna under tre veckor.  

 

Talgoxen får två kullar på en sommar. De kan få  

mer än tjugo ungar på en sommar. Ett talgoxepar  

fångar 20 000 - 30 000 insekter och larver till  

sina ungar under sommaren. Var tredje minut  

kommer de med insekter eller larver till boet.   

Talgoxen kommer gärna 

fram till fågelborden. 

Talgoxen kan bygga sitt 

bo i en fågelholk. 

Talgoxen är gröngul på ovansidan 

och gul på undersidan. Den har 

svart huvud och hals och vita kinder. 
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Kan du svara på dessa frågor genom att bara titta på tankekartan? 

1. I vilken natur trivs talgoxen? ________________________________________ 

2. Vad tycker talgoxar om att äta? ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Var bygger talgoxen sitt bo? ________________________________________ 

4. Hur många ägg lägger honan åt gången? ______________________________ 

5. Hur många kullar lägger honan under en sommar? ______________________ 

6. Beskriv talgoxens utseende. ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tankekarta om talgoxen  
 

Om man vill återberätta texten om talgoxen, kan det 

vara bra att samla fakta från texten i en tankekarta. 

Att göra en tankekarta är ett bra sätt för att minnas 

och lära. Om du själv ska skriva en beskrivande text, 

kan det också vara bra att först samla fakta i en  

tankekarta. 

 

Så här kan en tankekarta om talgoxen se ut. 

TALGOXEN 

UTSEENDE 

gröngul ovansida  

gul undersida 

svart huvud och  

hals, vita kinder 

UTBREDNING 

skogar, parker 

trädgårdar 

UNGAR 

6 -12 ägg,  

två kullar, 20 ungar 

FÖDA 

solrosfrön, talg 

brödbitar 

ÖVRIGT 

fångar upp till  

30 000 insekter  

på en sommar 

BO 

fågelholk 

ihåligt träd 

KLASSIFICERING 

fågel 
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Stark som en björn. 

Liknelser med djur 
 

När vi pratar använder vi ofta liknelser.  

Liknelser kallas ibland även för som-uttryck. 

 

Vi kan till exempel säga:  

Han är stark som en björn.  

Jag blev arg som ett bi. 

eller  

Jag är hungrig som en varg.  

 

Det finns flera liknelser med djur.  

Här nedan ser du några.  

 

Du ska fylla i rätt djur. Välj bland djuren i rutan längst ner.  

Ett djur finns i två uttryck.  

Kontrollera vilka uttryck du kan och skriv ner dem.  

 

  1. envis som en   _________________ 

  2. flitig som en   _________________ 

  3. hal som en    _________________ 

  4. dum som en   _________________ 

  5. glad som en   _________________ 

  6. smutsig som en  _________________ 

  7. stolt som en   _________________ 

  8. from som ett   _________________ 

  9. pigg som en   _________________ 

10. tyst som en    _________________ 

11. klok som en   _________________ 

12. listig som en   _________________ 

13. rädd som en   _________________ 

14. grå som en    _________________ 

15. full som en    _________________ 

16. stark som en   _________________ 

 
 

         hare   -   räv   -   myra   -   lärka/lax   -   tupp   -   björn/oxe   -   gås 

         åsna   -   kaja   -   ål   -   uggla   -   gris   -   mus   -   lamm   -   mört 

Myra 

Räv 

Lamm 

Gris 



 

Skiljetecken 
 

I berättelsen En alldeles vanlig morgon  finns det många skiljetecken,. 

Du kanske känner igen de här. 

 

 

  .   -   ?   !    , 
    punkt    talstreck    frågetecken   utropstecken    komma 
 

 

 

I meningarna nedan ska du sätta ut punkt  

eller frågetecken. 
 

1.   Klassrummet var stökigt 

2.   Varför måste man städa 

3.   Jag tänker inte hjälpa till 

4.   Jag sätter färgpennorna i ordning 

5.   Tror du vi hinner städa på tjugo minuter 
 

 

Den lilla texten i rutan nedanför är skriven helt utan punkter.       

Du ska läsa texten och tänka efter var det ska vara punkt och stor bokstav. 

 

Det bästa sättet att veta var du ska sätta punkt, är att läsa texten    

tyst för dig själv och försöka höra efter, var du gör ett litet uppehåll.  

Där ska du sätta punkt. Efter punkt ska det vara stor bokstav. 

 

Försök nu att sätta ut punkt och stor bokstav i texten nedanför. 

Kopieringsunderlag Tengnäs Läromedel Art nr 191 

ENKEL Svenska            20 

 

   vi städade klassrummet och fröken blev 

glad vi tyckte också att det såg fint ut det tog 

bara en kvart att få allt på sin plats sen sa vi 

tack för idag och gick hem 


