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Vardagsäventyr innehåller 18 övningar i läsförståelse. Varje övning består av två vardagsnära lättlästa texter, 
totalt 36 olika berättelser. De första tio övningarna beskriver olika yrken i samhället, de resterande händelser 
som kan utspela sig då man är ledig. I texterna kan eleverna både känna igen sig och hitta nya idéer, och även om 
berättelsen "Bilresan" känns fantasifull är det en sann historia!

Svaren på frågorna i boken är korta för att underlätta läsningen. Låt eleverna gärna skriva svaren med fullständiga 
meningar efter en avslutad övning för att träna mer på egna formuleringar. Beroende på individuella mål kan krav 
på utförligare beskrivningar, reflektioner eller varför inte motsatssvar ställas.

Mycket nöje!

Förord



5a Skådespelare
Filip var färdigsminkad  
och skulle snart börja filma. 
Han satte sig i en stol  
där han fick vara ifred. 
Han tänkte sig in i rollen. 
Han skulle spela en tuff agent.
Replikerna hade han lärt sig  
för länge sedan. 
Nu gällde det att känna  
som karaktären.
Det var nästan det viktigaste  
för att få det trovärdigt.

5b Stuntman
Peruken kliade på Robins huvud.  
Det irriterade honom.
Men han måste ha den för att  
se ut som skådespelaren. 
Agenten skulle rulla över  
motorhuven på en bil. 
Filip kunde inte rulla över bilar,  
men det kunde Robin.
Han hade redan gjort det fyra gånger. 
Han hade fått en del blåmärken på benen,
men det var vanligt i det här jobbet.

Frågor:

1. Skulle Filip spela teater eller i en film?
2. Var satte Filip sig?
3. Vad tänkte han sig in i?
4. Vad skulle Filip spela för karaktär?
5. När hade Filip lärt sig replikerna?
6. Vad var nästan det viktigaste?

Frågor:

 7. Vad hade Robin på huvudet?
 8. Vem skulle Robin se ut som?
 9. Vad skulle agenten rulla över?
 10. Varför skulle inte Filip rulla?
 11. Hur många gånger hade Robin rullat?
12.  Vad var vanligt att få på jobbet?
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Frågor:
i en film

i en stol

rollen

en agent för länge sedan

en peruk som
skådespelaren

han kunde inte fyra blåmärken

att känna som 
karaktären

en motorhuv



Frågor:

Johan hade råkat köra på en fasan. 
Den hade åkt in i luftintaget. 
Bara en fot och en fjäder syntes. 
Johan beslöt att ta ut fasanen  
när han kom fram.
När han tittade i luftintaget  
var fågeln borta.
Johan öppnade motorhuven. 
Fasanen satt där nere. 
Johan lyfte ur fågeln. 
Den flaxade med vingarna. 
Sedan sprang den in i skogen.

13 a Bilresan
Sara var i skogen och plockade blåbär. 
Det var inte roligt. 
Hon hade bara följt med  
pappa ut för att vara snäll.
Det var ju hans födelsedag.
Myggen surrade överallt.
Men regnstället skyddade  
ganska bra mot dem.
Plötsligt hörde Sara ett prasslande.
Hon tittade upp och fick se  
en fasan som sprang förbi.
Det var lite spännande i skogen ibland ändå.

13 b Skogen

Frågor:

1. Vad hade Johan råkat köra på?
2. Var hade fasanen åkt in?
3. Vad syntes i luftintaget?
4. Tog Johan ut fasanen direkt?
5. Vad öppnade Johan?
6. Vart försvann fågeln?  

 7. Vad plockade Sara för bär?
 8. Varför hade Sara följt med ut?
 9. Vems födelsedag var det?
 10. Vad surrade?
 11. Vad hade Sara på sig?
12.  Var det en fågel som prasslade?
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Frågor:

en fasani luftintaget en fot och  
en fjäder

nej

motorhuven

i skogen

blåbärför att vara  
snäll

pappas

myggor regnställja


