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KAPITEL 2

LÄSFÖRSTÅELSE

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Mona och Mats bor i en stor lägenhet.  ¨  ¨	 ¨
 2. Fatemehs pappa dog i hjärtinfarkt för några år sedan. ¨  ¨	 ¨
 3. Mats dejtade många tjejer innan han bestämde sig för Mona. ¨  ¨	 ¨
 4. Fatemeh och Mona träffades ofta när de bodde i Iran. ¨  ¨	 ¨
 5. Tomas har mycket kontakt med sin flickvän. ¨  ¨	 ¨
 6. Tomas har två systrar och två bröder. ¨  ¨  ¨
 7. Tomas säger till sin mamma att han trivs i skolan i Västerås. ¨  ¨	 ¨
 8. Mona berättar för Tomas att hennes syster har fått ett barnbarn. ¨  ¨	 ¨
 9. Eva lämnade Ali och bebisen i fyrtiofem minuter. ¨  ¨	 ¨
10. Ali byter blöjor på bebisen fem gånger om dagen. ¨  ¨	 ¨
11. Bebisen ska börja på förskolan om två veckor. ¨  ¨	 ¨
12. Malin blir ledsen när Ali försöker skoja med henne. ¨  ¨	 ¨
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan

Mona är Fatemehs (1) _______________. Halvsystrarna (2) _______________ i Iran och de har 

samma pappa, men inte samma mamma. Mona flyttade till Kiruna och gifte (3) _______ med Mats 

(4) ________ många år sedan. Då (5) _______________________________ i Västerås. Mona 

hittade (6) ____________ på Facebook. De har pratat med varandra på telefon och mejlat, men 

de (7) ______________________ varandra. Nu bor Monas äldsta (8) _____________, Tomas, 

hos Fatemeh och hennes man. Tomas har hemlängtan och (9) _______________ till sin mamma. 

Han säger att Fatemeh och Feroz är (10) _______________, men att de bara pratar om sitt nya 

(11) ___________. Mona vill inte att (12) ____________________ tillbaka till Kiruna. 

På kvällen kommer Malin och Babak hem till Eva, Ali och bebisen. (13) ____________ börjar gråta, 

men Malin tröstar henne och hon (14) ____________ tyst igen. Ali retar Malin lite och hon blir 

(15) ____________.

1 2 3 4 5
a. lillasystern a. föds  a. sin a. för a. bodde Fatemeh redan
b. lillasystrar  b. föder b. sig b. i b. Fatemeh bodde redan
c. lillasyster c. föddes c. hon  c. på c. Fatemeh redan bodde 

6 7 8 9 10
a. hon a. har träffat aldrig a. son a. ringa a. snäll
b. dem b. har aldrig träffat b. sonen b. ringde b. snällt
c. henne c. aldrig har träffat  c. söner c. ringer  c. snälla

11 12 13 14 15
a. barnbarnet  a. Tomas ska komma a. en bebis a. kommer a. ledsen
b. barnbarn b. ska Tomas komma b. bebis b. kan b. ledset
c. barnbarnen  c. ska komma Tomas  c. bebisen  c. blir c. ledsna 


