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Läxa efter kapitel 8 i Vips Läsebok åk 3  

Den blå färgen 

1. I varje mening är det ett ord som inte är rätt. Stryk ordet. Skriv rätt ord på raden. 

Molnvandraren gav Agent X ett rör av ris. ________________________ 

Vips och Agent X la ner isen i hålan.  ________________________ 

Då blev plattans skärm blå som blod. ________________________ 

Det såg ut som om det rann in röd färg. ________________________  

Vips trodde att plätten skulle gå sönder. ________________________  

Plötsligt såg Vips vad den blå färjan såg ut som.  ________________________  

– Pappa, kolla! Det ser ut som en pepparkvarn! ________________________  

2. Orden hör ihop tre och tre. Dra streck mellan orden som hör ihop. 

lift  Gröna Lund  fjäll 

nöjesfält  skidbacke   verktyg 

borr  maskin   Liseberg 

sjöjungfru  staty   ånga 

vatten  vätska   konstverk 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår 



 

•  

 

  Läxa efter kapitel 9 i Vips Läsebok åk 3

Hemlängtan 

1. Minns du vad du läste? Sätt X för alla svar som stämmer. 

☐ Amare är den mäktigaste i vår galax Sommargatan. 

☐ Molnvandraren har fått det nya uppdraget av Amare. 

☐ Molnvandraren tycker att uppdraget är roligt. 

☐ Han är en mästare på att minnas bilder. 

☐ Han minns varje detalj. 

☐ Molnvandraren har hämtat vatten och salt. 

☐ Den här gången ska han samla olika diskmedel. 

☐ Livsmedel är det som vi behöver äta för att leva.  

☐ Molnvandraren samlar fisk, frukt och grönsaker.  

☐ Plötsligt kommer han till Grand Hotell.  

2. Skriv svar. 

Vad betyder ordet hemlängtan?  

_____________________________________________________________  

Vad kan det bero på att man längtar hem? 

_____________________________________________________________ 

Har du längtat hem någon gång? Varför? 

_____________________________________________________________  

Vilka är det som längtar hem i kapitel 9 i läseboken? 

_____________________________________________________________ 

3. Varför får ingen av dem komma hem direkt? Öva på att berätta det för någon. 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår 

  



 

•  

 

  Läxa efter kapitel 10 i Vips Läsebok åk 3

Molnherden 

1. Vem eller vilka är det som tänker?    

”Varför vill inte Vips och hans pappa hjälpa mig?”______________________ 

”Vem är det som ska få allt som jag har hämtat?” ________________________ 

”Moln kan väl ändå inte vara levande?”_________________________________ 

”Varför har Molnvandraren fångat jordingarna?”________________________ 

”Ska Molnvandraren hämta eld här?” __________________________________  

”Nej, det måste vara något annat.” ___________________________________  

2. Ringa in alla ledtrådar som fanns på den nya bilden i plattan.   

palats  jumbojet  karusell människor måne skaft 

elefant eld  fisknät kuddar kvinna man 

äpple täcke päron stjärna regnbåge träd 

3. Förklara vad ordet betyder. Skriv så att det blir en hel mening.  

 

Ett monster_______________________________________________________ 

En herde _________________________________________________________ 

En häxa__________________________________________________________  

Ett jumbojetplan _________________________________________________ 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår 



 

•  

 

  Läxa efter kapitel 11 i Vips Läsebok åk 3

Miniplattan 

1. Berätta allt du vet om miniplattan. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Vad är en tidsmaskin? Skriv och förklara. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Du har läst en gammal saga som heter Anden i flaskan.   

Skriv om det är fakta eller fantasi att 

åka tusen år tillbaka i tiden i en maskin _________________________ 

sitta i luften ovanför en eld  _________________________  

berätta en gammal saga för någon  _________________________ 

läsa en gammal saga i en bok  _________________________ 

se ett spöke i en flaska   _________________________  

få förtrollade fiskar i sitt nät  _________________________  

det är mörkare ute på natten än på dagen _________________________  

4. Stryk under orden som kan betyda mer än en sak? 

Öva på att berätta vad de betyder. 

såg gång platta skärm bok stjärna  ljus 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår 



 

•  

 

Läxa efter kapitel 12 i Vips Läsebok åk 3 

Monstret i staden 

1. Minns du vad du läste? Sätt X för alla svar som stämmer. 

☐ Vips har gömt sig bakom Agent X stora ryggsäck. 

☐ Vips tror att Molnvandraren är arg på honom. 

☐ Agent X ska just gå och kolla var Vips är. 

☐ Då tänds skärmen och Agent X ser figuren igen.  

☐ En stjärna blinkar i figurens panna. 

☐ Agent X trycker på stjärnan. 

☐ Då ser Agent X en röntgenbild av figurens hjärna. 

☐ Fler och fler tunna trådar växer ut och bildar ett fint nät. 

☐ - Har figuren börjat tänka? undrar Agent X.  

 

2. Läs alla frågor innan du börjar skriva svaren.

   

Varför står bussar och bilar stilla och köar? 

_____________________________________________________________ 

Vems fel är det? 

_____________________________________________________________  

Varför stoppade han trafiken? 

_____________________________________________________________  

Vad gör Molnvandraren när han ser vad som har hänt? 

_____________________________________________________________  

 

3. Varför är det livsviktigt att alla barn på Jorden får gå i skolan? Vad tycker du? 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

 

Namn: ________________________   enkel   svår 



 

•  

 

Läxa efter kapitel 13 i Vips Läsebok åk 3 

Den hemliga fången 

1. Stryk under rätt svar. 

Hur många är det just nu i runda rummet? fyra fem  

Vad betyder en vit vägskylt med ett rött kors?  Danmark sjukhus 

Vad heter Tuss och Tapps molnland? Cumulus Cirkus 

Vad heter Vips mammas molnland?  Memory Memoria 

Vilket namn finns på namnbrickan?  Liva Livia 

Hur mycket laddning har Tapp kvar? 6 %  60 % 

Hur många procent har ett fulladdat batteri? 100 % 1000 % 

2. Skriv orden i rätt ordning. 

Tuss  Tapp  tycker  synd  och  om  Vips. 

_____________________________________________________________  

vill  De  hjälpa  Vips  och  pappa.  hans 

_____________________________________________________________  

flyga.  kan  Tuss  Tapp  och 

_____________________________________________________________  

hans  pappa.  och  Det  kan  inte  Vips 

_____________________________________________________________  

Tuss  Tapp  och  måste  ut  tänka  en  plan.  

_____________________________________________________________ 

3. Vad kan ledtråden med tre kronor av guld betyda? Vad tror du?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 14 i Vips Läsebok åk 3    

Som i en dröm 

1. Skriv orden som fattas. 

Vips och Agent X höll i ett magiskt ________________________. De flög in  

genom ett öppet ____________________ och landade på golvet i ett  

______________________. 

Sedan smög de sig ut i en lång ____________________________ med många 

dörrar.  

Plötsligt __________________ en dörr, men personalen som kom ut såg inte  

Vips och Agent X. Det var overkligt, som i en ___________________.  

2. Skriv in orden som fattas i tabellen. 

en den ett det 

signal signalen förråd förrådet 

dröm  rum  

skylt  nummer  

säng  fönster  

siffra  arbete  

 

3. Bokstäverna står huller om buller. Lista ut vilket ord det kan bli. Skriv ordet.  

S J U H S K U  _____________________________  

N A N M S K L Y T _____________________________  

M Ä N N I K O R S _____________________________ 

A G E B A N D _____________________________ 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 15 i Vips Läsebok åk 3   

Barnen kan behöva läseboken till uppgift 4.  

Alla behövs 

1. Liva sa att alla behövs för att besegra Oron. Skriv namnen på alla som behövs. 

___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________  

2. Skriv ett motsatsord. I varje ord hör du ett ng-ljud som skrivs med ng, n eller g. 

kort _________________ allting ____________________ 

orolig _________________ snabb ____________________  

höja _________________ öppna ____________________  

3. Dra streck till rätt förklaring. 

Egenskaper           glädje sorg rädsla lycka hat kärlek oro ilska lugn 

Sinnen           snabb ärlig vänlig modig snäll hjälpsam duktig trygg 

Känslor           smak hörsel balans syn lukt känsel kroppsuppfattning 

 

4. Rita en tankebubbla från figuren i plattan. Skriv vad figuren tänkte?     

 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 16 i Vips Läsebok åk 3   

Barnen behöver läseboken till uppgift 3. 

Oron 

1. Vem handlar texten om? Skriv namnet på raden ovanför texten. 

___________________________                     _________________________ 

Han kom upp ur en vulkan.  Han är modig och stark. 

Han är elak och älskar att   Han är ärlig och hjälpsam. 

bråka och att förstöra.   Han har en son. 

Han är Molnvandrarens motsats.  Han heter Xerxes i förnamn. 

2. Skriv en kort text om Liva. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

3. Numrera händelserna från 1-7. Läs s. 87-88 i Vips Läsebok om du behöver hjälp. 

Numrera med de romerska siffrorna om du vill: I II III IV V VI VII 
 

__ Oron vaknar och klättrar upp ur sin håla. 

__ Oron drar iväg över öknen. 

__ Oron lägger sig i skuggan under ett träd. 

__ Oron kommer till regnskogen. 

__ Oron drar vidare upp till bergen och den hemliga staden. 

__ Oron somnar i den fuktiga och svala mossan. 

__ Oron kommer fram till Molnskogen. 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 17 i Vips Läsebok åk 3 

Barnen behöver ha läseboken när de gör läxan. 

Lita på Liva 

1. Vem eller vilka handlar det om? Skriv ett eller flera namn. 

Han är hungrig och hämtar frukt, bröd och ost.__________________________  

De äter inte mat.                                         __________________________  

De är rädda för att deras energi ska ta slut.        __________________________  

Han spelade in sagan om Anden i flaskan.        __________________________  

Han såg en röntgenbild av figurens hjärna.       __________________________ 

Hon visste vad Agent X tänkte.                  __________________________  

De flög in i ett sjukhus för att hämta Liva.         __________________________  

Han är jätterädd för Oron.                   __________________________ 

Hon lovar att de ska vinna kampen mot Oron. __________________________  

Han blir lugn och litar på Liva.                  __________________________   

2. Vad är livsviktigt för dig? Vad behöver du och alla ha för att leva? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 18 i Vips Läsebok åk 3  

Kampen om staven 

1. Skriv något som kan 

vissna  ______________________________________________  

ruttna _____________________________________________  

mögla _____________________________________________ 

dofta _____________________________________________  

lukta _____________________________________________  

2. Skriv ett sammansatt ord istället för förklaringen. 

Blomman är inte äkta. 

Den är gjord av plast.   ________________________________ 

 

Det växer väldigt många, höga träd där. 

Det regnar väldigt ofta där. 

Det är ett varmt klimat där.  ________________________________  

 

Först i ordet finns namnet på insekten som samlar honung. 

Den är världens minsta fågel. 

Den kan flyga baklänges! _________________________________  

 

3. Varje ord har minst två betydelser. Öva på att berätta vad varje ord kan betyda. 

BLAD  PLAN LOCK KRONA LAVA 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 19 i Vips Läsebok åk 3 

Panten     

1. Vad betyder orden? Para ihop. 

galax  liten del av något större   

varelse  solsystem 

detalj  symbol, bild 

tecken  flytande ämne 

vätska   levande figur 

kopia  en extra planering 

vansinnig  en exakt likadan, en dubblett 

reservplan  galen 

2. Skriv svar. 

Vad händer varje gång Oron blir så arg att han nästan spricker? 

_____________________________________________________________  

Hur många ögonstenar hade Oron från början? 

_____________________________________________________________ 

Hur många ögonstenar har Oron kvar nu? 

_____________________________________________________________ 

Hur många gånger har Oron blivit så arg att han nästan sprack? 

_____________________________________________________________

Var är ögonstenarna som han tappade varje gång han blev arg? 

_____________________________________________________________  

Vilken färg har Orons sista ögonsten? 

_____________________________________________________________  

3. Vem eller vilka tycker du är modigast hittills i kampen mot Oron? 

_____________________________________________________________  

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 20 i Vips Läsebok åk 3  

Barnen kan behöva läseboken när de gör läxan. 

Förvandlingen    

1. Vad betyder orden? Para ihop. 

förvandling  fira ner  

rikta   minska 

sänka  förändring 

stelnade  blev hårt 

lodrätt   sikta 

stå still  uppifrån och rakt neråt 

dämpa  inte röra sig ur fläcken 

2. Stryk under varje svar som är rätt. Det kan finnas fler än ett rätt svar. 

Var ska den sista ädelstenen skruvas fast? 

i plattan  i ett hål i metallskivan mellan två ädelstenar  

 

Vad är problemet med den svarta kristallen? 

Den är för liten. Den är för stor. Den är för svart.  

Vad händer när Vips trycker på det svarta kristallögat på skärmen? 

Hålet blir större. Hålet krymper. Hålet försvinner. 

Vad händer med staven när den svarta kristallen har skruvats fast. 

Den förvandlas. Den glänser som guld.  Den blir mycket större. 

Vad händer med plattan när stavens knopp slår ut som en blomma? 

Plattan står lodrätt. Plattan är större. Plattan blir en planta. 

Figuren i plattan vill att Vips ska komma dit. Vad vill figuren mer? 

gå till Oron  komma ut  bli fri 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 21 i Vips Läsebok åk 3  

Barnen behöver ha läseboken när de gör läxan. 

Fånga ånga 

1. Skriv tre rimord på 

långa____________________________________________________________ 

skicka____________________________________________________________  

2. Ringa in ja eller nej som svar på frågan. 

Oron har fått tillbaka den blå ögonstenen.  ja nej 

Love visar vad Oron ska göra för att få nästa ögonsten. ja nej 

Oron ska sväva ut över havet och fånga vattenånga. ja nej 

Oron tror inte på den idén och vägrar att fånga ånga. ja nej 

När Liva tittar på Oron gör han det i alla fall   ja nej 

Sedan svävar Oron högt upp i luften för att värma ångan. ja nej 

Oron vrider sig och pressar ut vatten i en damm.  ja nej 

Sedan får Oron den gröna ädelstenen som belöning. ja nej 

 

3. Låtsas att du flyger över den här ön. Beskriv hur ön ser ut och vad du ser på ön. 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? _______ Hur var läxan? Ringa in. 

 

Namn: ________________________   enkel   svår  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 22 i Vips Läsebok åk 3  
Barnen behöver ha läseboken när de gör läxan.  

För bra för att vara sant 

1. Skriv det som fattas i varje mening. Det kan vara fler än ett ord. 

När man låtsas göra något så gör man det inte på _______________________.  

När man ska mima använder man inte sin _____________________________.  

När man gör en min använder man ___________________________________.  

När man gör gester använder man ____________________________________.  

När man applåderar gör man det med _________________________________.  

2. Byt ut de understrukna orden mot ord som betyder nästan samma sak. 

Vips kände sig pirrig när han såg sin mammas hus. _____________________   

Ändå kände Vips sig olycklig på samma gång. _________________________  

Love blev riktigt överraskad. ________________________________________   

Molnvandraren var bekymrad. ______________________________________  

Sagan måste sluta lyckligt. __________________________________________  

Molnvandraren har vänliga ögon. ___________________________________  

3. O kan låta som å. Skriv minst tio ord där o låter å. Leta i kapitel 22 i läseboken. 

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

4. Skriv och berätta hur Vips känner sig på bilden. 

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________   

Vem var med dig när du gjorde din läxa? _______ Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  

  



 

•  

 

Läxa efter kapitel 23 i Vips Läsebok åk 3  
Barnen behöver ha läseboken när de gör läxan.  

Överraskningar 

1. Skriv och berätta. 

Vilken överraskning skulle du bli lycklig över att få?_____________________ 

____________________________________________________________________ 

Vilken överraskning skulle du vilja ge till din familj?______________________ 

____________________________________________________________________  

Vilken överraskning skulle du vilja ge till din kompis?____________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Nu har du läst hela berättelsen i Vips Läsebok.  

Skriv och berätta hur de här figurerna är och vad du tycker om dem 

Vips __________________________________________________________ 

Agent X _______________________________________________________ 

 Vips mamma____________________________________________________ 

 Liva __________________________________________________________ 

  Love __________________________________________________________ 

Molnvandraren __________________________________________________ 

Oron ___________________________________________________________ 

Tuss och Tapp________________________________________________ 

 Amare   _______________________________________________________ 

3. Om du vill: Skriv vad du önskar att nästa bok om Vips ska handla om. 

_____________________________________________________________  

Vem var med dig när du gjorde din sista Vipsläxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår  

 


