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KAPITEL 8

LÄSFÖRSTÅELSE

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Klockan två på natten hittar de Nelson. ¨  ¨	 ¨
 2. Eva har polisanmält att Nelson är borta. ¨  ¨	 ¨
 3. Det är första gången som Sara sover en natt på en  
   handikapptoalett. ¨  ¨	 ¨
 4. Det är ingen som vaktar järnvägsstationen på natten. ¨  ¨	 ¨ 
 5. Klockan sju på morgonen låser vakterna upp toalettdörren. ¨  ¨	 ¨
 6. Sara berätta för vakterna att hon har sovit hela natten på  
   toaletten. ¨  ¨	 ¨
 7. Sara visar sin tågbiljett för vakterna. ¨  ¨	 ¨
 8. Sara är omyndig. ¨  ¨	 ¨
 9. Många föräldrar brukar ringa till Ragnar och prata om  
   skolresultaten. ¨  ¨	 ¨
10. När Ragnar väntar på taxin vet han var Sara är. ¨  ¨	 ¨
11. Ragnar kan inte undervisa den här morgonen. ¨  ¨	 ¨
12. Taxichauffören blir glad när hon inte behöver ge någon  
   växel tillbaka. ¨  ¨	 ¨
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Välj rätt alternativ och skriv det i luckan

(1) ______________________________ efter Nelson. Feroz säger till Ragnar att de inte ska ge 

(2) ________. De ska fortsätta leta nästa (3) ____________. Sara och Nelson sover tungt hela 

(4) ______________. Klockan sju på morgonen blir de (5) ____________ av en vakt som bultar 

på toalettdörren. Nelson skäller (6) __________ Sara reser sig upp och öppnar dörren. Två vakter 

i uniform tittar på (7) __________ och Nelson. De frågar vad Sara (8) __________ på stationen så 

tidigt (9) __________ morgonen. Sara säger att hon ska åka till Kiruna, (10) __________ att hon har 

tappat sin mobil. Där (11) ___________________________.

En securitasvakt ringer till Ragnar. Ragnar ringer efter en taxi och (12) __________ till stationen. 

Han betalar femhundra kronor (13) _______ taxiresan. På stationen träffar han Sara och Nelson. 

Han frågar Sara (14) ________ hon gör i Västerås och var (15) ___________________________.

1 2 3 4 5
a. Sent på natten slutar de leta a. av a. dag a. natt a. väckt
b. De slutar sent på natten leta  b. med b. dagen b. natten b. väckta
c. Sent på natt de slutar leta c. upp  c. dagar  c. nätter  c. väckte

6  7 8 9 10
a. att a. hon a. gör a. i a. men
b. och b. dem b. göra b. på b. för
c. eller  c. henne  c. gjorde  c. med  c. så

11 12 13 14 15
a. hon har tågbiljetten a. åka  a. på a. vad  a. hon har hittat Nelson
b. har hon tågbiljetten b. åkte b. för  b. varför b. hon har Nelson hittat
c. tågbiljetten hon har  c. åker c. med  c. vilket  c. har hon hittat Nelson


