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KAPITEL 4

LÄSFÖRSTÅELSE

Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Fatemeh, Feroz, Nelson, Oskar, Ragnar, Tomas

 1. ________________ cykel är inte borta.

 2. ________________ väntar på sin fru när hon sätter på sig en tjock tröja.

 3. ________________ föreslår att de ska gå och titta varför det lyser i tvättstugan.

 4. ________________ är ute och promenerar med en labrador.

 5. ________________ säger att hon inte vet om Tomas har några vänner i Västerås.

 6. ________________ har namn efter en känd sydafrikansk man.

 7. ________________ ser ett par som kysser varandra i tvättstugan.

 8. ________________ har en son som heter ________________.

 9. ________________ kissar mot en stolpe.

10. ________________ föreslår att ________________ ska lukta på ________________ kläder.

11. ________________ frågar om ________________ har mobiltelefonen med sig.

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Fatemehs och Feroz grannar kommer också från Iran. ¨  ¨	 ¨
 2. Det är mer än tio grader kallt. ¨  ¨	 ¨
 3. Fatemeh frågar Ragnar om han har sett en pojke som 
   är ungefär 16 år. ¨  ¨	 ¨
 4. Ragnars son är ganska tjock. ¨  ¨	 ¨
 5. Nu har Tomas bott hos Fatemeh och Feroz i flera månader. ¨  ¨	 ¨
 6. Klockan är mycket så Feroz tänker gå och lägga sig. ¨  ¨	 ¨
 7. Ragnar och Nelson följer med bort till källarfönstren som lyser. ¨  ¨	 ¨ 
 8. Fatemeh är förtjust i Nelson Mandela. ¨  ¨	 ¨
 9. Ragnar tycker att en tvättstuga kan vara en bra mötesplats 
   för älskande par. ¨  ¨	 ¨
10. Feroz är irriterad över att Tomas inte har ringt och sagt att han 
   är hemma. ¨  ¨	 ¨
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan

På kvällen är Fatemeh och Feroz ute och letar (1) __________ Tomas. Det är (2) __________ och 

Fatemeh sätter på sig en ulltröja. Feroz ser att det lyser i (3) ___________________. När de är på 

väg dit (4) ____________________ som promenerar med sin hund, Nelson. Ragnar skojar och 

säger att han har sett många (5) __________ killar. Feroz berättar (6) _______ Tomas som gick 

ut (7) __________ efter middagen. Ragnar frågar vilka Tomas (8) __________ träffa på fritiden. 

Fatemeh berättar att Tomas (9) _______________ till Västerås nyligen och att (10) _____________ 

så många där. Fatemeh tittar in (11) __________ källarfönstret. (12) __________________ generad. 

Ragnar säger att han förstår att de är (13) __________ för Tomas. Han säger att Nelson kanske kan 

hjälpa (14) __________ att leta. Sedan frågar Ragnar om Tomas har (15) __________ mobiltelefon 

med sig.

1 2 3 4 5
a. på a. kall a. källarfönster a. träffar de Ragnar a. ung
b. med b. kallt b. källarfönstret b. de träffar Ragnar b. unga
c. efter  c. kalla  c. ett källarfönster c. Ragnar träffar de  c. ungt

6 7 8 9 10
a. för a. ensam a. börjar a. flytta  a. han inte känner
b. om b. ensamt b. brukar b. flyttar b. känner han inte
c. i  c. ensamma  c. behöver c. flyttade  c. inte känner han

11 12 13 14 15
a. genom a. Hon sedan blir a. orolig a. dem a. sitt
b på b. Sedan blir hon b. oroligt b. de b. sin
c. i c. Blir hon sedan  c. oroliga  c. deras  c. sina


