KERSTIN L HAHN

SIDAN 1

Oväntat besök
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Stolt
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur vet vi att Tobias och Leila har känt varandra länge?

2. Varför tror Tobias att Leila skäms för honom?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
3. Varför heter kapitlet Stolt?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Tobias jämför Leila och sig själv. Vad tycker du att den jämförelsen säger om Tobias?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 2

Oväntat besök

Ett trick
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Kapitlet heter Ett trick. Vad är det för trick?

6. Varför ljög Tobias om deras wifi?

7.

Vad gjorde Tobias när tricket inte funkade?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
8. Vilket var Leilas problem? Varför kunde Tobias och hon inte vara hemma hos henne?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
9. Tror du att det var farfar som var problemet eller var det något annat som gjorde att
Leila inte ville bjuda hem Tobias?

Okej
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Tobias fick ett sms som gjorde att hans hjärta hoppade till. Vad var det för sms?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 3

Oväntat besök

11. Tobias blev jätteglad, men det märktes inte på hans svar. Vad svarade han?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
12. Varför heter kapitlet Okej?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Hur märker man att Tobias var nervös, nästan rädd?

Något fint
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Nästa dag var Tobias ännu mer nervös. Vad gjorde han för att bli mindre nervös?

15. Vad tog Tobias på sig som var fint?

16. Varför sa mamma att det var goda nyheter att Tobias var hembjuden till Leila?

17. Varför tyckte mamma att Tobias skulle ta med sig en chokladask till Leilas familj?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
18. Varför kände Tobias sig alltid liten när han var med sin mamma? Han var längre än hon.

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 4

Oväntat besök

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
19. Tobias tog på sig en skjorta, men ändrade sig och tog en t-shirt istället. Vad menade
han med ”det var liksom inte jag”?

20. Varför tror du att Tobias blev irriterad på sin mamma när hon sa att han var fin och
undrade om han skulle göra något särskilt?

Portkod 2526
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
21. Varför gick Tobias långsammare?

22. Varför tyckte Tobias att han var fånig?

23. Varför trodde Tobias att kvinnan som kom in i hissen var Leilas mamma?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
24. Hur märktes det att Tobias var nervös?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 5

Oväntat besök

Farfar och Mozart
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Vem öppnade dörren?

26. Mannen sa ingenting. Varför gjorde han inte det?

27. Vad tyckte Leilas farfar att Tobias skulle göra medan de väntade?

28. Vem trodde Tobias att Aila var?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
29. Varför trodde den gamle mannen att Tobias hette Sven?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
30. Vissa saker var konstiga. Vad, till exempel?

31. Vet du vem Mozart är? Om inte, ta reda på det.

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 6

Oväntat besök

Tredje våningen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Nu förstår vi att Tobias hade ringt på fel dörr. Hur förstår vi det?

33. När förstod Tobias att han hade gått fel?

34. Vem trodde den gamle mannen att Tobias var?

35. Varför hamnade Tobias fel?

36. Varför ville Tobias inte ta tillbaka chokladasken?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
37. Varför blev Tobias röd i ansiktet?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 7

Oväntat besök

Leilas familj
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. ”Typiskt mig”, tänkte Tobias. Vad var det som var typiskt honom?

39. Hur reagerade Leila när Tobias berättade vad som hade hänt?

40. Vad tänkte Tobias om Leilas mamma?

41. Vilka personer fanns i lägenheten?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Tobias ville inte att Leila skulle berätta om misstaget för de andra. Varför inte, tror du?

Middagen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Varför tyckte Melisa att föräldrarna höll förhör med Tobias?

44. Farfar pratade mycket på turkiska och det var bara ett ord som Tobias förstod. Vad är
Galatasaray?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

Oväntat besök

SIDAN 8

45. Vad hände mitt i middagen?

46. Vad hände när Tobias berättade vad han hade gjort?

47. Vem sa ”Hej Leila och Sven”?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
48. Varför tror du att Leilas farfar bodde hos dem?

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 9

Oväntat besök

SYNONYMER
Synonymer är ord som betyder samma sak. Vilka ord betyder samma sak som orden nedan?
Välj bland orden i rutan och skriv dem.

förlåt

ingång

intelligent

kittlade

knuffade

jäktad

okänd
person

skrek

snygg

speciellt

tidigare

titta

töntig

vän

1.

kolla

2.

smart

3.

förut

4.

kompis

5.

stressad

6.

främling

7.

pirrade

8.

fin

9.

särskilt

10.

fånig

11.

entré

12.

ursäkta

13.

puttade

14.

tjöt
– en möjlighet för alla
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KORSORD
12
3

7

2

9

6
11
8
5
1

10
4

Vågrätt

g

Lodrätt

i

1. Här äter man mat i skolan.

2. okänd person

4. Tobias är smart, men inget …

3. Sport där man använder en fjäderboll.

6. Pappas pappa.

5. När man blir gammal kan man bli glömsk och …

7. vara med = … med

9. Bilarna kör runt i denna.

8. Behöver man för att koppla upp sig och surfa.

11. 60 … = 1 minut

10. När man vill veta allt är man …

12. Något man inte visste sedan tidigare.

– en möjlighet för alla

KERSTIN L HAHN

SIDAN 11

Oväntat besök

RITA EN T-SHIRT
Tobias tog på sig en snygg t-shirt när han skulle gå hem till Leila. Rita en snygg t-shirt åt Tobias,
som du tycker att han skulle ta på sig för att gå hem till henne.

– en möjlighet för alla

