
© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Sara
& Tomas
av Ylva Olausson

KAPITEL 7

LÄSFÖRSTÅELSE

Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Ali, Babak, Eva, Fatemeh, Feroz, Malin, Nelson, Oskar, Ragnar, Sara, Sofia och Tomas.

 1. ________________ och ________________ är ledsna för ________________ är borta.

 2. ________________ säger att han såg hunden när han gick in i affären.

 3. ________________ ringde till sin pappa och berättade att Tomas hade hittat en kompis.

 4. ________________ ska hjälpa sin nya kompis, _______________, att leta efter _____________.

 5. ________________ promenerar snabbt tillsammans med ________________.

 6. ________________ vill flytta till Västerås.

 7. ________________ har en storebror som heter ________________.

 8. ________________ och hans flickvän brukar skajpa och sms:a varje dag.

 9. ________________ öppnar när Ragnar ringer på dörren.

10. ________________ berättar för ________________ att någon har tagit hunden. 

11. ________________ säger att han och hans fru ska hjälpa dem att leta efter ________________.
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan

Ali träffar Tomas och Oskar utanför affären. De är (1) ____________ för Nelson är borta. De 

berättar att (2) ___________________ på godis och gick in i affären. De var bara borta från Nelson i 

kanske tjugo (3) ____________. De undrar (4) __________ som kan ha tagit Nelson.

Sara går (5) ____________ med Nelson mot Västerås centrum. Hon tänker på vad 

(6) ________________________. Hon känner sig dum och hon ångrar att hon gömde (7) ________ 

för Oskar och Tomas. Sara tycker att (8) ___________________ att Oskar och Tomas är kompisar. 

Hon förstår inte hur de kan (9) ____________ varandra. Sara funderar och promenerar till järnvägs-

stationen. När hon kommer dit (10) ___________________ den (11) _________ handikapptoalet-

ten tillsammans med Nelson. Där (12) ____________ de.

 (13) _______ kvällen kommer Ragnar och ringer på (14) ____________ och Fatemeh öppnar. Han 

berättar att Nelson har försvunnit. Feroz säger att han (15) ____________ hjälpa Ragnar att leta efter 

hunden. 

1  2 3 4 5
a. ledsen a. de blev sugna a. minuten a. vad a. snabb
b. ledset b. blev de sugna  b. minuter b. vem b. snabbt
c. ledsna c. de sugna blev  c. minuterna  c. varför  c. snabba 

6  7 8 9 10
a. har hon gjort a. henne a. det är konstigt a. känna a. hon går in på 
b. har gjort hon  b. sig b. det konstigt är b. känner b. går hon på in 
c. hon har gjort  c. sin  c. är det konstigt  c. kände  c. går hon in på 

11  12  13 14 15
a. stor a. sovar a. På a. en dörr a. borde
b. stort b. somnar b. I b. dörr b. får
c. stora  c. somner  c. Nästa  c. dörren  c. ska 


