KAPITEL 6
LÄSFÖRSTÅELSE
Korta svar
På många frågor behöver man bra ge ett kort svar. Om frågan innehåller ett hjälpverb (t.ex. kan, vill,
ska, brukar) eller verben blir, har och är, svarar du med dem. Annars svarar du med verbet gör.
Bor Ali i Västerås?
Bor Tomas mamma i Västerås?
Har Babak barn?
Är Fatemeh gift?
Brukar Tomas äta kött?
Vill Malin komma tillbaka till fängelset?
Ska Tomas följa med till friluftsmuseet?

Ja, det gör han.
Nej, det gör hon inte.
Nej, det har han inte.
Ja, det är hon.
Nej det brukar han inte.
Nej, det vill hon inte.
Ja, det ska han.

Svara på frågorna med korta svar
1. Klappar Tomas Nelson? _____________________________
2. Vill Oskar följa med till friluftsmuseet? _____________________________
3. Är det dyrt att gå in på friluftsmuseet? _____________________________
4. Har Oskar och Tomas träffats förut? _____________________________
5. Vill Tomas flytta tillbaka hem till sin mamma? _____________________________
6. Har Oskar en syster som bor i Kiruna? _____________________________
7. Lyssnar Tomas när Fatemeh pratar med hans mamma? _____________________________
8. Har Tomas ätstörningar? _____________________________
9. Tycker Mona om Tomas flickvän? _____________________________
10. Ska Ali gå till affären och handla? _____________________________
11. Stänger Ica Nära före klockan nio? _____________________________
12. Står Sara bakom ett träd i parken utanför Ica? _____________________________
13. Blir Nelson glad när Sara kommer? _____________________________
14. Berättar Sara för sin bror att hon tar Nelson? _____________________________
15. Kan Ali hitta allt han behöver i affären? ________________________
16. Står Oskar och Tomas före Ali i kön i affären? ___________________
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan
Tomas och Oskar träffas (1) ____________ Oskar följer med till friluftsmuseet. (2) ______________
Nelson i koppel och hunden (3) ____________ inte gå in i byggnaderna. Oskar och Tomas bor nära
varandra i Västerås och båda pojkarnas (4) ______________ bor i Kiruna. Tomas tycker att det är
ett (5) ______________ sammanträffande.
På söndagskvällen ringer Fatemeh till Tomas mamma. Fatemeh säger att hon och Feroz är
(6) ______________ för Tomas. De (7) ______________ att Tomas kanske inte trivs hos dem i Västerås. Hon frågar också Mona om (8) ______________________ att Tomas gillar bandy. Mona blir
irriterad och frågar (9) ____________ hennes son har sagt. Fatemeh svarar att Tomas inte pratar så
mycket. (10) ____________________ att han äter dåligt. Mona berättar (11) ___________ Tomas är
vegetarian. Hon vill att han (12) ____________ äta kött och att (13) __________________ med sin
(14) ____________ , Sara.
Sara är i Västerås. Hon ser Tomas och sin bror Oskar. De är ute och går med Nelson. När de har bundit Nelson och gått in i affären, tar Sara hunden och springer.
1
a. och
b. men
c. för

2
a. Där måste Oskar ha
b. Oskar måste ha där
c. Där Oskar måste ha

3
a. borde
b. kan
c. får

6
a. orolig
b. oroligt
c. oroliga

7
a. tänker
b. tycker
c. tror

8
a. är det sant
b. det är sant
c. det sant är

11
a. om
b. som
c. att

12
a. ska
b. behöver
c. måste

13
a. ska han slut göra
b. han ska göra slut
c. ska han göra slut

4
a. mamman
b. mammor
c. mammorna

9
a. vad
b. vem
c. varför

5
a. konstig
b. konstigt
c. konstiga

10
a. Sedan säger hon
b. Säger hon sedan
c. Hon sedan säger

14
a. flickvännen
b. en flickvän
c. flickvän
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