Test 2a: Läsa
Familjeliv

Jag förstår brev.

Tony bor i Sverige, men hans släkt bor i USA.
I dag får han ett brev. Brevet är från hans bror. Han öppnar brevet och läser.

He j Ton y!

Jag ho ppas att a l l t ä r bra med dig oc h
d i n fa m i lj. Ha r Em i l y bö rjat sk ola n?
Oc h h u r ä r det med Bob? Gå r ha n i
försk ola n?
Mi n fa m i lj ha r det bra. Ba rbara jobba r
på s ju khuset, oc h jag kö r buss. Alla ba rn e n
gå r i sk ola n . Mi k e gå r på col lege, oc h Diana
oc h Pa u l gå r på high school .

Uppgift
Svara på frågorna.
1 Vem är Emily och Bob?

2 Vem är Barbara?

Vi fi c k besö k i h elge n . Svä rmor oc h svärfa r
kom frå n Ne w York oc h hälsad e på. Ba rn e n
gi lla r nä r morföräldra rna kom m e r. Ba rbara
ha r två syskon . De hälsa r på oft a. Ba rbaras
bror ä r tandläka re. Ha n ä r gift oc h ha r två
små ba rn . Ba rbaras syst e r s tud era r i Boston .
Hon ska b l i s jukgymnast.
Jag s e r fra m e mot att n i kom m e r hit.
Det va r länge seda n vi sågs!

3 Vilket yrke har David?

Ba rbara hälsa r så myc ket.

Häls n inga r Da vid

4 Vad gör Davids barn?

5 Var bor Barbaras mamma och pappa?

6 Var jobbar Barbara?

7 Vilket yrke har Barbara?

8 Vad gör Barbaras syster i Boston?
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Test 2a: Läsa
Hälsa och kost

Jag förstår skyltar.

Emma har en god vän som ligger på sjukhus.
Emma är på sjukhuset för att besöka henne.
Det är ett stort sjukhus, och utanför sjukhuset
finns många skyltar med mycket information.

B.

A.

D.

C.

E.

F.

G.
Uppgift
Vilken skylt hör ihop med vilken mening?
F

1

Du ska ge blod.

2

Du har tid hos din husläkare.

3

Din fru är gravid i nionde månaden och får plötsligt värkar.

4

Du ska lämna ett urinprov.

5

Du vet inte vart du ska gå utan måste fråga någon.

6

Du har fallit och har ont i armen. Läkaren tror att den kan vara bruten.

7

Du ser en ambulans stå med öppna bakdörrar vid en ingång.
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Test 2a: Läsa
Fritid

Jag kan hitta information
i listor.

Paulina ska se på tv i kväll. Hon kollar
vilka program som går.

Programöversikt
svt1

svt2

18.10

Lejonens natt
Naturfilm.

17.00

Handboll:
Landskamp Sverige–Norge.

19.00

Kulturnyheterna

19.00

Nyheter

19.15

Regionala nyheter

19.10

Sportnytt

19.30

Rapport
Nyheter och väder.

19.30

Lögnen
Del 42 av 49. Turkisk thrillerserie.

20.00

Mästarnas mästare.
Del 6 av 10.
Svensk underhållningsserie.

20.00

Babel
Del 3 av 10.
Kulturprogram om litteratur.

21.00

Agenda
Debattprogram.

21.00

Aktuellt
Nyheter och väder.

22.00

Brottet
Del 1 av 10.
Dansk kriminalserie. En liten flicka blir
kidnappad, men varför?

22.00

Sportnytt

22.15

Drömmen om landet
Del 7 av 12.
Svensk realityserie.

23.00

Dokument utifrån
Kina i Europa.
Fransk dokumentär från 2012.

23.00

Rapport

23.15

Jakten på lyckan
Amerikansk långfilm från 2006.

Uppgift
Svara på frågorna.
1 Paulina är intresserad av natur. Vilket program kan hon titta på?
_________________________________________________________________________________________________

2 När är det regionala nyheter?
_________________________________________________________________________________________________

3 När är det sport?
_________________________________________________________________________________________________

4 Paulina gillar inte amerikanska filmer. Vad bör hon inte se?
_________________________________________________________________________________________________

5 Paulina ska på utflykt i morgon. När kan hon få veta vilket väder det ska bli?
_________________________________________________________________________________________________

6 Paulina är också intresserad av utrikespolitik. Vilket program kan hon se?
_________________________________________________________________________________________________
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Test 2a: Läsa
Fester och familjetraditioner

Jag kan hitta information i
texter.

Ingrid läser tidningen. På sista sidan ser hon
en bild av en person som hon känner. Det är
en god vän som har födelsedag, och det står
en kort text om honom i tidningen. .

Lars Torsson fyller 70 år torsdag 24 maj. Han föddes
i Haparanda och var yngst av sju syskon. Som sextonåring gick han till sjöss på ett lastfartyg. Senare
utbildade han sig till bilmekaniker. 1965 flyttade han
till Gävle. Där började han jobba på en stor bilverkstad i centrum. På verkstaden träffade han
Annika. Hon arbetade på kontoret, och de gifte sig.
1970 byggde de en villa och flyttade till Hudiksvall.
De fick tre söner: Björn, Kjell och Leif. Lars har
alltid varit mycket intresserad av musik. I Hudiksvall
har han både sjungit i kör och spelat i orkester.
Födelsedagen ska firas på Kulturhuset Glada Hudik
lördag 26 maj tillsammans med familj och vänner.
Vi gratulerar!

Uppgift
Svara på frågorna.
1 Varför står det om Lars i tidningen?

6 Var träffade han sin fru?

_______________________________________________

_______________________________________________

2 Var föddes Lars?

7 Hur många barn har Lars?

_______________________________________________

______________________________________________

3 Vad jobbade Lars med när han var 16 år?

8 Vad gillar Lars att göra på fritiden?

_______________________________________________

______________________________________________

4 Vad utbildade han sig till?

9 Var ska Lars ha fest?

_______________________________________________

______________________________________________

5 Vart flyttade han 1965?
_______________________________________________
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