Läsförståelse
Svarshäfte
Tid: 60 minuter
Inga hjälpmedel

Namn: ______________________________________________
Poäng: _______________

LÄSFÖRSTÅELSE Del 1
Vilket alternativ är rätt? Kryssa för rätt alternativ!
JA

NEJ

1. Antonio måste köpa vinterkläder för resan.
2. Antonio ska bo på ishotellet i en vecka.
3. Antonio behöver bara betala resan till Sverige.
4. Olle har en släkting i Jokkmokk.
5. Vintermarknaden är fem dagar lång.
6. Man säljer hantverk på vintermarknaden.
7. Vintermarknaden i Jokkmokk börjar alltid på samma veckodag.

8. På sommaren går solen ner vid midnatt i Kiruna.
9. Snöfestivalen är en tävling.
10. På Isteatern spelar man teater på engelska.
LÄSFÖRSTÅELSE 2
Vart ska personerna åka? Hitta resan!
Personerna i 11–16 bor i Sverige och vill göra en resa. På nästa sida finns reseannonser (A–I).
Vilken resa passar bäst för de olika personerna (11–16)?
Skriv till exempel: Resa: __L___
11. Marie ska studera spanska på sin semester i sommar. Hon vill också sola och bada och
därför vill hon bo nära havet. Resa: _______
12. Johan, som bara talar svenska, tycker inte om att flyga. Nu försöker han hitta en resa till
ett annat land. Han vill vara borta i en vecka. Resa: _______
13. Familjen Svensson ska göra något roligt med barnen en helg. Barnen är fem och sju år
gamla och älskar delfiner och elefanter. Resa: _______
14. Peter och Kristina ska gifta sig och planerar sin bröllopsresa.
De vill bo lyxigt och se många platser. Resa: ______
15. Anna vill gärna resa någonstans några dagar men hon har inte så mycket pengar. Hon är
intresserad av kultur och älskar att sitta på caféer. Resa: _______

16. Tomas är sportig och tycker om att vara ute i friska luften.
Han vill ha en aktiv semester utanför Sverige. Resa: _____

LÄSFÖRSTÅELSE Del 3
Vilket alternativ är rätt? Kryssa för rätt alternativ!
17. Tvåbarnsmamma tycker att barnen ska
a) vakna av sig själva.
b) väckas klockan sju.
c) väckas till frukost.
18. Tvåbarnsmamma säger att det är bra
för barnen att
a) byta miljö ibland.
b) inte behöva gå hemifrån.
c) träffa andra barn.
19. Hon säger att
a) hennes tid inte räcker för barnen.
b) hon har tillräckligt med tid för sina
barn.
c) personalen på förskolan har tid för
varje barn.

20. Vilket alternativ passar som rubrik för
småbarnsmammans text?
a) Förskolekompisar.
b) Karriärmamma.
c) Mjukstart.
21. Ulf Unge tycker att pensionärer
a) borde tänka mer på andra.
b) inte ska få åka tunnelbana.
c) ska få sittplats på tunnelbanan.
22. Vilket alternativ passar som rubrik för
Ulf Unges text?
a) Lyssna på pensionärerna.
b) Pensionärer har alternativ.
c) Pensionärsrabatt

LÄSFÖRSTÅELSE Del 4
Var exakt i texten står det? I vilken mening? (Numret står före meningen.)
Exempel:
Man vill äta godis. → Mening: 3
Observera att du kanske inte hittar svaret till någon eller några uppgifter i texten.
Vintern gör människorna i Norden piggare. → Mening: 0
Frågorna är i kronologisk ordning
23. Man vill sova mer och stiga upp senare än normalt. Mening: …………
24. Man gav även tidigare en sorts ljusterapi till dem som fick för lite dagsljus. Mening: ………
25. Det är naturligt att man blir sömnig av mörker. Mening: …………
26. Man ska inte blunda under ljusterapin. Mening: …………
27. Det är dyrt för privatpersoner att köpa en ljusterapilampa. Mening: …………
28. Man kan själv bestämma om man vill ha ljusterapi på bussen. Mening: …………
29. För mycket ljusterapi kan göra att man är för pigg när man ska sova Mening: …………
30. Man kan ha en ljusterapi-lampa på sitt skrivbord på jobbet. Mening: …………

