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Det finns en läxa till varje kapitel i de olika komponenterna som ingår i VIPS för åk 2. 

Samma läxa ges till barnen oavsett om de läser Vips Läsebok Nivå 1 eller 2. I läxan ingår det 

att barnet ska berätta om vad som har hänt i berättelsen i läseboken. Det är en av 

anledningarna till att barnet inte ska göra läxan på egen hand. Dessutom är det viktigare att 

barnet får hjälp av föräldern när det behövs, än att barnet inte förstår instruktionen eller 

klarar av att läsa alla orden. 

Innan barnen får läxan måste de ha: 

. hört det aktuella kapitlet läsas i Vips Högläsningsbok. 

. läst fortsättningen på berättelsen i Vips Läsebok. 

Några få uppgifter förutsätter att barnen antingen har läst faktatexter i Vips 

Arbetsbok, eller att de tillsammans med en förälder kan söka fakta på internet eller 

i uppslagsböcker. 

Varje läxa avslutas med att den som har gjort läxan tillsammans med barnet skriver 

sitt namn, samt att barnet ringar in en  eller en  som visar om läxan har varit lätt 

eller svår. 
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Vad är en läxa - egentligen? 
Läxor har getts i alla tider och kan vara av olika slag. Ditt barn har fått Vips 
Läxbok därför att: 
 
• du regelbundet ska få delta i och följa ditt barns läs- och skrivutveckling 
 
• ditt barn regelbundet ska få visa dig vad det tränar på och vad det har 
lärt sig 
 
• du ska få ta del av den fantasivärld som ligger till grund både för barnets 
läs- och arbetsbok och för de olika momenten som ingår i svenskämnet 
 
• ditt barn ska få träna sig på att beskriva, återberätta och förklara med 
hjälp av det som händer i böckerna om Vips och de andra på Vov Hotell.  
 
Hur ska vi hinna göra läxan? 
För att läxan ska hinnas med och bli så positiv som möjligt är det bra att: 
 
• planera i god tid så att läxstunden inte blir ett stressmoment för dig och 
barnet 
 
• välja en tid som inte konkurrerar med något som är viktigt för barnet 
 
• välja en tidpunkt då du kan sitta bredvid barnet tills läxan är gjord 
 
• göra läxan när barnet har ätit och inte är för trött 
 
• sitta någonstans där det är någorlunda tyst och lugnt 
 
• göra läxstunden speciell genom att tända ett ljus eller låta ett gosedjur 
”få vara med”. 
 
• berömma och uppmuntra barnet 
 
• påminna barnet om att ta med sig läxan till skolan 
 
Det kommer att löna sig framöver om du redan från början ser till att ni får en 
bra rutin för att göra läxor. 
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Namn ___________________________________________________________  
 

 

1. Vilka ser du på bilden? Berätta vad de ska göra. Skriv deras namn. 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. Vem är det här? Berätta vad han gör. Skriv hans namn. 

______________________________________________________________ 

 

3. Sätt kryss för det som är rätt. 

Vips och Önska är på Lilla Mjau Hotell. 

Vips och Önska är på Lilla Vov Hotell. 

Ammi och Pim är systrar. 

De har ett hemligt språk. 

Pim är lite olik Otto på Stora Vov Hotell. 
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Ammi har en dosa. 

Med dosan kan Ammi styra deras hift. 

En hift kan gå upp och ner och åt sidan. 

Hiften är både som en hiss och en lift. 

Pim vill att Vips och Önska ska gå in i hiften. 

Men Vips vet inte om han vågar. 

4. Skriv en motsats till varje ord. 

tur _____________________ 

van _____________________ 

lika _____________________  

stora _____________________ 

vanlig _____________________  

synlig _____________________ 

 

Vem var med när du gjorde din läxa? Namn: _______________   

 

Hur var läxan? Ringa in.    enkel  svår  
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Efter kapitel 2 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Namn ___________________________________________________________  
 

 
 

 

1 Vem ser du på bilden? Berätta vad hon ska göra. Skriv hennes namn. 

 ________________________________________________________________  

2 Sätt kryss för det som är rätt.  

 

Neona kom från planeten Elektra.  

  En gång gick Neonas rymdskepp sönder. 

Då landade Neona utanför Wow Hotell.  

Hon fick bo gratis hos Ammi och Pim. 

Neona följde inte Ammis och Pims regler. 

Då ville Neona inte stanna kvar.  
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På Lilla Vov Hotell bodde en smart gäst som hette Affe. 

Affe kom från en planet som hette Kruto. 

Neona sa att Affe skulle bygga ett nytt rymdskepp. 

Då kunde de åka iväg från månen tillsammans. 

Men när rymdskeppet var färdigt åkte Neona iväg ensam. 

Neona åkte till Affes planet Kruto. 

Efter ett tag åkte Neona tillbaka till Lilla Vov Hotell. 

Då var Ammi uppe i Himlatornet med Vips och Önska.  

Ammi blev glad och sa att de måste springa till hiften. 

Men Ammi ramlade och tappade dosan. 

När Neona såg dosan skrattade hon elakt. 

– Jag är sämst! skrek Neona.   

 

Vem var med när du gjorde din läxa? Namn: __________________________ 

Hur var läxan? Ringa in.   enkel  svår 
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Efter kapitel 3 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Namn ___________________________________________________________  

 

 

 

1 Vem ser du på bilden? Berätta vad du vet om honom. Skriv hans namn. 

 ________________________________________________________________  

2  Dra streck till rätt förklaring. 
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3 Vad vet du om fladdermöss? Sätt kryss för det som är rätt. 

Fladdermöss är vakna på natten. 

Fladdermöss äter växter. 

En fladdermus hör på eken var den kan flyga. 

Den hör på ekot om en insekt finns framför den. 

Man mäter fladdermöss mellan vingarna. 

Den största fladdermusen kan bli en och en halv meter. 

Den minsta arten blir cirka 3 centimeter. 

 

4 Rita hur liten den minsta  Rita en insekt som 

fladdermusen är.   fladdermöss äter. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem var med när du gjorde din läxa? Namn: ______________________ 

Hur var läxan? Ringa in.   enkel  svår  
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Efter kapitel 4 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Namn _________________________________________________________________  

1. Numrera meningarna i rätt ordning från 1-3.  

 – Vänd er inte om! sa Ammi till Vips och Önska. 

Då såg de ett stort, rött och ludet ben uppe på hyllan.  
 

Vips och Önska kunde inte låta bli att vända sig om. 

2. Skriv svar. 

Vips och Önska såg ett rött ben. Vems ben var det?  

_________________________________________________________________  

De såg också en röd tråd. Vad var det för tråd egentligen? 

 _______________________________________________________________________  

3. Dra streck till rätt slut. 

Ammi tog fram foajén. 

Hon styrde hiften till  dosan. 

Luckan öppnades  inte. 

Vips fick dosan av  luckan. 

Först puttade Ammi på  Ammi.  

Sedan tog hon sats. 
 
 
(Uppgiften fortsätter på nästa sida.) 
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Ammi tog i all vad hon orkade.  

Luckan gick  ut. 

Då flög Ammi upp. 

Hon landade på dosan. 

Vips tog ett nytt tag om golvet. 

Plötsligt åkte hiften iväg. 

4. Ringa in alla ord där O låter Å med blå färg. 

Ringa in alla ord där O låter O med orange färg. 

 

 

 

Vem var med när du gjorde din läxa? Namn: __________________________ 

Hur var läxan? Ringa in.   enkel  svår 


