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Ida och Filip
Läsförståelse åk 5

© Lärum och författarna

1. Ida och Filip
Vilket är rätt?
1.

2.

❐
❐
❐
❐

Filip är Idas syster.

❐
❐
❐
❐

Ida är 6 år gammal.

Filip och Ida är systrar.
Ida är Filips syster.
Syster Ida är Filips bror.

Ida är 10 år gammal.
Ida är 12 år gammal.
Ida är 14 år gammal.

3. Ida och Petra reste till London för att

4.
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❐
❐
❐
❐

de ville bli bättre dansare.

❐
❐
❐
❐

En fåtölj är en bänk.

de ville se en hel del av London.
de ville delta i en danskurs i steakdance.
de ville shoppa i London.

En fåtölj är en divan.
En fåtölj är en soffa.
En fåtölj är en stol.

2. Mamma och Pappa
Svara på frågorna genom att kryssa för det rätta svaret.
1. Vad säljer mamma i sin affär?

❐
❐
❐
❐

Nya krukor, blombuketter och havrekärvar.
Grönväxter, sidenblommor och krukor.
Blomfrön, havrekärvar och växter.
Blombuketter, krukväxter och havrekärvar.

2. Varför vill den gamle mannen ha skjuts?

❐
❐
❐
❐

Han är gammal och skröplig.
Han vill handla mat.
Han är en gammal bekant till pappa.
Han tycker om att träffa människor.

3. Vem räknas till Idas och Filips familj i texten?

❐
❐
❐
❐

Föräldrarna och barnen.
Ida, Filip, mamma, pappa och Morris.
Familjemedlemmarna och 14 guldfiskar.
Syskonen, föräldrarna och husdjuren.

4. Vad betyder att pappa ”får lov att omskola sig”?

❐
❐
❐
❐

Att han lär sig mera om sitt yrke.
Att han lär sig ett nytt yrke.
Att han blir chef.
Att han lär sig hålla ner taxikostnaderna.
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3. Musik
Svara på frågorna genom att kryssa för det rätta svaret.
1. Vad gjorde att Ida slutligen kunde köpa sig en Gibson?

❐
❐
❐
❐

Hon sålde jultidningar och samlade tomflaskor.
Hon fick ersättning för flaskreturer och tidningsförsäljning samt hjälp av farmor.
Hon samlade tomflaskor och sålde tidningar till farmor.
Hon talade snällt med farmor för att få hennes tomflaskor och tidningar.

2. Var övar bandet?

❐
❐
❐
❐

Vid pappas garage.
I garagets övningslokal.
I garaget på gården.
På Eriks gårdsplan.

3. Vad tycker Eriks pappa om bandet?

❐
❐
❐
❐

Att det för mycket oväsen.
Att det är dåligt för hörseln.
Att det skulle spela mera dansbandsmusik.
Att det skulle spela någon annanstans än i garaget.

4. Vad gör en kompositör?

❐
❐
❐
❐

Han skriver text till musikstycken.
Han leder en orkester.
Han komponerar musik.
Han undervisar pianoelever.

5. Varför har det varit svårt att hitta en lämplig övningslokal?

❐
❐
❐
❐
4

Hyran har varit för låg.
Hyran har varit för hög.
Hyran har varit lämplig.
Hyran skulle delas mellan alla.

6. Vem i familjen är en så kallad musikalisk allätare?

❐
❐
❐
❐

Pappa.
Mamma.
Ida.
Filip.

7. Textens ord ”övertala” betyder samma sak som

❐
❐
❐
❐

att förklara
att påstå
att förmå
att samtala.
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4. Tidningstexter
Tidningstext 1.
Kryssa för det rätta svaret i varje uppgift.
1.1 Vilken rubrik passar bäst till texten?

❐
❐
❐
❐
❐
❐

Hård frispark avgjorde matchen mellan Raketen och Knuffarna
Oväntad seger i FI-cupfinalen
Med jubel och dans hyllades årets vinnare i FI-cupen
Spännande när Knuffarnas seniorer vann FI-cupfinalen
Spännande då Knuffarna vann andra året i rad
Brakförlust för fjolårsvinnarna Raketen i FI-cupen

1.2 Vad blev avgörande för matchen?

❐
❐
❐
❐

Den hårda frisparken.
Då anfallaren kom loss.
Utjämningen i andra halvlek.
Den överlistade anfallaren.

1.3 Hur många fotbollsspelare och målvakter fanns samtidigt på planen
under den här matchen?

❐
❐
❐
❐
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10 spelare och 1 målvakt.
22 spelare och 2 målvakter.
12 spelare och 1 målvakt.
20 spelare och 2 målvakter.

Tidningstext 2.
Kryssa för det rätta svaret i varje uppgift.
2.1 Vilken rubrik passar bäst till texten?

❐
❐
❐
❐
❐
❐

Staden underlättar hanteringen av ekopunkterna
Avstjälpningsplatserna får ta emot allt mera problemavfall
Övervakningskameror utplaceras vid ekopunkterna
Problem med överfulla sopkärl vid ekopunkterna
Hushållen borde använda ekopunkterna
Ekopunkterna är inga allmänna avstjälpningsplatser

2.2 Vad kan föras till en ekopunkt?

❐
❐
❐
❐

En tom konservburk.
En söndrig glödlampa.
Ett bananskal.
En gammal soffa.

2.3 Varför har staden satt upp ekopunkter?

❐
❐
❐
❐

För att få alla flaskor och burkar samlade på ett ställe.
För att ge hushållen information om sophanteringen.
För att hushållen skall veta vart de skall föra stora föremål.
För att hjälpa hushållen på traven med sophanteringen.

2.4 Vad skapar problem vid ekopunkterna?

❐
❐
❐
❐

Kärlen töms för sällan.
Föremål förs hit från avstjälpningsplatsen.
Föremål som kan återvinnas förs hit.
Föremål som hör till avstjälpningsplatsen förs hit.

2.5 Vad skall informationen till hushållen leda till?

❐
❐
❐
❐

Att allt fler lär känna avstjälpningsplatserna.
Att ändamålet med ekopunkterna blir tydligt.
Att de blir medvetna om kameraövervakningen.
Att de får höra om problemen.
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5. Bostäder
Välj bland de åtta annonserna och skriv ett M vid den bostad eller det hus där du tror att
mamma skulle trivas bäst, P vid den bostad eller det hus som du tror att pappa helst skulle
flytta till, I vid den annons som Ida tycker bäst om och F vid den annons som du tror skulle
vara Filips favorit. Fyra annonser blir över.
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1. Ljus och vacker lägenhet, 2
rum + kök + bastu. Nära till
service och butiker. Bastun renoverad, möjlighet till bilplats
i bottenplanet. Genast ledig.

2. Stort hus i gott skick. Egen
tomt på naturskönt område.
Golvvärme och parkett i alla
rum. Inga trappor inomhus.
Utgång direkt till terrassen
från vardagsrummet.

3. Högklassig lägenhet,
5 rum + kök + bastu. Inga
renoveringsbekymmer. Kök
med ljusa färger och utsikt
mot havet. Rymligt badrum. I
stadens centrum.

4. Sommarstuga från 1960-talet
i välbevarat ursprungsskick.
Liten grönsaksträdgård. Egen
bastubyggnad. Bilväg ända
fram.

5. Välisolerad mormorsstuga
med stor trädgård, bärbuskar
och äppelträd. Välbevarad
fastighet med fyra olika gårdsbyggnader. Butiksbil trafikerar
fyra gånger i veckan.

6. Bygge snart färdigt. Radhus
med lägenheter i två våningar.
Första våningen med golvvärme. Eget ytterförråd. Bilplats
ingår i priset. Nära till skola
och affärer.

7. Stor radhuslägenhet i ett plan,
4 rum och kök med stiligt
och rymligt badrum. Egen
terrass med västersol. Bilplats.
Skynda dig!

8. Rödmålat stort hus, 5 rum,
kök, bastu. Värmeslingor i alla
golv. Inrett vindsrum. Uthus
med förråd och plats för två
bilar. Ledigt i början av maj.

6. Utfärden
Här får du läsa fyra små berättelser. I varje berättelse finns ett ord som inte passar in. Strecka
under det ord som inte passar in.

Nöjesparken
En varm sommardag lånar mamma, Ida och Filip pappas taxi och åker
iväg på utfärd. Först skall de besöka en stor nöjespark.
Resan till nöjesparken tar flera timmar. När bussen stannar utanför
ingången rusar Ida och Filip mot biljettluckan där de otåligt väntar medan
mamma betalar inträdet. När mamma har betalat färdigt och barnen fått
sina biljetter ilar de båda iväg till berg- och dalbanan.

Staden
Från nöjesparken går färden vidare till närmaste storstad. Där myllrar det
av människor. Många ser ut att ha bråttom. På den breda cykelvägen kör
bilar, spårvagnar och bussar.
På trottoaren vid ingången till ett stort varuhus står en grupp gatumusikanter och spelar svängig jazzmusik. Framför musikanterna ligger ett
violinfodral. Det finns en hel del småslantar i fodralet. Förbipasserande
har lagt dit pengarna som tack för musiken.
– Jag börjar bli hungrig, suckar Filip.
Som tur är finns det en restaurang i närheten, dit de alla går. Ida som
älskar skinka beställer en ”Tropicana” medan Filip väljer en ”Frutti di
Mare”, eftersom han gillar både räkor och tonfisk. Mamma är inte så förtjust i pizza, så för hennes del blir det pasta.
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Hotellet
Efter att ha bekantat sig med storstaden hela eftermiddagen kör mamma,
Ida och Filip till hotellet där de skall övernatta. Mamma har bokat ett dubbelrum med extrabädd via Internet.
Hotellrummet är fint och städat. Det står två vanliga sängar i mitten av
rummet och en mindre extrabädd vid den ena väggen. Ida tänder belysningen i badrummet. Där finns både dusch och badkar och på väggen
innanför dörren hänger en hårtork. Handdukar av olika slag hänger på
blanka rör vid duschen.
Filip blir nyfiken på vad den svarta pärmen på skrivbordet innehåller. Han öppnar pärmen och ser att där finns viktig information för alla
hotellgäster. På första sidan finns en karta som visar hur man skall ta sig
ut ur hotellet om det skulle börja brinna. En annan sida informerar om
att middagen serveras varje morgon mellan klockan 6 och 10. Filip läser
vidare att hotellgästerna skall lämna sina rum senast klockan 12 på avresedagen. Längst bak i pärmen finns en karta som visar var de viktigaste
sevärdheterna finns.

Hemfärden
Redan tidigt följande morgon sitter mamma, Ida och Filip i bilen på väg
hemåt. Ida sitter i framsätet och lyssnar på musik i sina hörlurar samtidigt
som hon bläddrar i en gratistidning. Den tog hon med sig från hotellet.
I baksätet sitter Filip och studerar omslaget till ett nytt dataspel som han
köpte i en välsorterad elektronikaffär.
Plötsligt upptäcker mamma att en röd lampa börjat lysa på instrumentpanelen. Hon vet att lampan tänds automatiskt då bensinen håller på att ta
slut. Mamma inser att bensinen inte kommer att räcka ända hem och kör
därför in till en bensinstation. Medan hon fyller däcken med bensin passar
Ida och Filip på att köpa var sin glass.
Resten av resan hemåt går utan problem. Filip somnar där han sitter i
baksätet med sitt dataspel. Ida, som tagit av sig hörlurarna, sitter och pratar om kläder med mamma. Till vintern önskar hon sig en varm stickad
mössa som också skulle täcka öronen. Mamma, som är duktig på att
sticka, lovar att Ida skall få en sådan mössa.
– Borta bra men hemma bäst, säger mamma och ler då hon stannar
bilen hemma på gården.
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