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Läsförståelse      
1 Rätt eller fel?     rätt fel 
a  Erik tycker om att spela datorspel.  X 
b  Barnen får skjuts till stan av en granne.   X 
c  Sebastian har kort hår och verkar glad.  X 
d  Sebastian ska åka till Thailand efter sommaren.  X 
e  Barnen äter kanelbullar och dricker saft i fotoateljén.                   X 
f  Erik vill gärna gå till kyrkogården.   X 
g  Barnen ska hålla kontakt med Sebastian.  X 
 
 
2 Jeopardy 
a På Nisses Livs. 
b Han tittar på fotoateljéns hemsida. 
c Sebastian zoomar in henne. 
d Pyttipanna. 
 
 
Mellan raderna 
3 Vem menar vad?  
a  Sally    c  är helt emot det 
b  Igor     a  tänker gå dit  
c  Erik     b  är tveksam 
 
Vad menar Sebastian när han säger: ”Det var som om någon drog undan mattan 
under mina fötter.”? 
Han tyckte att allt blev så svårt, när han hade blivit oskyldigt anklagad. Nu var 
han fri från brott och så blev han anklagad för något. Då kände han att allt han 
hade jobbat sig fram till inte var värt någonting – någon ville honom illa och det 
var lätt att anklaga någon som tidigare varit straffad. När han nu hade kommit på 
bättre tankar så kunde han väl få vara i fred! 
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Ord och uttryck 
4 Vad betyder lov?  
d   uttrycker stor tacksamhet 
c   tillåtelse 
a   ledighet 
b   mycket beröm 
 
 
5 Vad betyder orden... 
a  Nu har ni  besökt Vasamuséet. Vad ska ni göra härnäst i Stockholm? 
b  Hon hade provat allt men ingenting hade lyckats. Hon kände sig uppgiven. 
c  Det var något mystiskt med fotot. Bilden var nog manipulerad. 
d  Han gör inte alls som vi säger. Så trotsig han är! 
e  Kom så ska jag  lotsa  dig  in i centrum. Det kan vara svårt att  
    hitta. 
 
6 ...  och dessa?   
a  kort med namn, yrke, adress och telefonnummer   
b  maträtt med potatis, lök, kött,     
c  lokal där konstnärer och fotografer arbetar 
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