
Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Fa mi lje liv

Lina och Has san har barn i samma förskola. 
De har hämtat sina barn. Nu står de utanför 
förskolan och pratar med varandra.

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vilken sorts bostad har Has san?

 En lägenhet.

2 Hur många barn har Has san?

 Fyra barn.

3 Vilken slags bostad bor Lina i?

 En villa.

4 Vem bor Has san tillsammans med?

 Frun, barnen, mamman och pappan.

5 Vem bod de Has san tillsammans med i Pa ki stan?

 Frun, barnen, föräldrarna, bröderna och deras familjer.

6 Vem i familjen la gar mid dag till Has san?

 Hassans fru.

   Jag förstår när någon     
  berätttar något eller  
  frågar mig.

 FACIT Test 2a: Lyssna



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Hälsa och kost

Pe ter är inte frisk. Han känner sig trött, och 
han sover mycket. I dag är han hos husläkaren. 
Läkaren har tagit flera prover, kontrollerat blodtrycket och undersökt Peter.

Uppgift
Svar på frågorna.

1 Varför får Pe ter ett re cept?

 Eftersom han har högt blodtryck .

2 Hur många gånger om dagen bör Peter äta? 

 Fem gånger om dagen.

3 Vad bör han äta??

 Frukt, grönsaker och fisk .

4 Vad bör han inte äta?

 Fett och socker.

5 Vad bör han dricka?

 Vatten.

6 Hur kan Peter motionera?

 Han kan gå til l jobbet, och han kan simma.

 FACIT Test 2a: Lyssna

   Jag för står instruktioner.



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Fri tid

Det är första helgen i juli, och många åker på 
semester. På nyheterna är det ett inslag om vad 
svenskar brukar göra på sommarsemestern. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Semestrarna börjar i helgen. Var är det mycket tra fik?

 På vägarna ut från de stora städerna.

2 Var har många svenskar sommarhus?

 I skogen och vid kusten.

3 Var träffar re por te rn familjen Ol sson?

 På färjekajen i Helsingborg.

4 Hur ska familjen Ol sson bo i Dan mark?

 I ett hus som de har hyrt.

5 Vad ska de göra i Dan mark?

 De ska bada och sola, och de ska åka til l Legoland.

6 Vart åkte familjen Ol sson på semester förra året?

 Till Spanien.

   Jag kan känna igen namn  
  och för stå det viktigaste  
  i en nyhet.

 FACIT Test 2a: Lyssna



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Fes ter och fa mi ljetraditio ner

Fa rah och Ba bak job bar tillsammans. De sitter 
i personalmatsalen och pratar med varandra. 
Babak har haft födelsedag. Han fyllde 30 år.  
Ahmed sitter också i matsalen. Han kan inte så 
mycket svenska, men han försöker förstå vad de pratar om.

Uppgift
Svara på frågorna.

1 När had e Ba bak fest?

 1 september.

2 Var hade han fes ten?

 På gården bakom hyreshuset.

3 Varför kom inte Ba baks familj?

 Eftersom de bor i Kurdistan.

4 Vad åt de på fes ten?

 Sa llad och grillat kött.

5 Vad fick Ba bak av sin flickvän?

 En klocka.

6 Vad gjor de de efter ma ten?

 De dansade och sjöng kurdiska sånger.

7 Hur länge pågick fes ten?

 Till klockan två på natten.

8 Hur visste grannarna att Ba bak skul le ha fest?

 Babak hade satt upp en lapp i huset.

 FACIT Test 2a: Lyssna

   Jag förstår vad folk pratar om  
  när jag lyssnar till ett samtal.


