KAPITEL 10
LÄSFÖRSTÅELSE
Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Ali, Babak, Eva, Fatemeh, Feroz, Malin, Mona, Nelson, Oskar, Ragnar, Rut, Sara, Sofia
och Tomas.
1. ________________ är mamma till Sara.
2. ________________ har sovit dåligt.
3. ________________ känner igen Saras mamma.
4. ________________ och ________________ har sett varandra på Facebook, men de har aldrig
	  träffats i verkligheten.
5. ________________ tycker att ________________ har en jättefin son.
6. ________________ och ________________ åker med samma flyg från Kiruna till Arlanda.
7. När arbetsdagen är slut går _______________ hem till _______________ och ______________.
8. ________________ ska möta sin exfru på stationen klockan halv sju.
9. ________________ och ________________ har bott i Västerås i tio år.
10. På tisdagen har ________________ och Ragnars hund varit hemma hos ________________
	  och ________________.
11. ________________ tycker att alla kan komma hem till honom och hans fru och äta.
12. ________________ har lagat mycket mat.
13. ________________ är Fatemehs och Feroz första barnbarn.
14. ________________ och ________________ håller varandra i handen under bordet.
15. ________________ hoppas att hennes mamma ska flytta in hos ________________ i Västerås.
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan
På tisdagseftermiddagen sitter Rut och Mona på Kiruna flygplats (1) ________ väntar på
Stockholmsflyget. De pratar med varandra. Rut säger att hon (2) ___________________________.
Rut ska hälsa på sina (3) ________ och sin exman i Västerås.
Ragnar går hem till Fatemeh och Feroz när han är klar med dagens (4) ______________ för
där är Sara och Nelson. Ragnar är lite (5) ___________ och han har (6) ________ dåligt,
för han (7) ________ träffa Rut senare på kvällen. Feroz säger att Ragnar inte ska tänka på
(8) _____________ och laga mat. Han säger att alla kan äta hemma (9) ________ honom
och Fatemeh.
(10) ______________________ runt matbordet. Fatemeh har lagat en stor (11) ______________
gryta efter ett recept (12) _________ hon hittade på internet. Mona tycker att (13) ______________
att alla ska äta vegetariskt bara för att (14) _______________________.
När alla har ätit (15) ___________ kommer en granne som är fotograf. Han tar ett gruppfoto där
alla säger omelett och är (16) ___________.
1
a. och
b. för
c. men

2
a. tycker om mycket Monas son
b. om Monas son tycker mycket
c. tycker mycket om Monas son

3
a. barn
b. barnen
c. barnet

4
a. undervisning
b. en undervisning
c. undervisningen

5
a. nervös
b. nervöst
c. nervösa

6
a. sova
b. sover
c. sovit

7
a. vill
b. borde
c. ska

8
a städa
b att städa
c städar

9
a vid
b hos
c på

10
a. Alla är på kvällen samlade
b. Samlade är på kvällen alla
c. På kvällen är alla samlade

11
a. vegetarisk
b. vegetariskt
c. vegetariska

12
a. vad
b. som
c. att

13
a. är det dumt
b. dumt är det
c. det är dumt

14		
a. är Tomas vegetarian
b. är vegetarian Tomas
c. Tomas är vegetarian

15
a. klar
b. klart
c. klara

16
a. glad
b. glatt
c. glada
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