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I november 2009 körde en man vilse 
med sin bil. 

Han skulle bara åka iväg och hämta sin 
morgontidning men han körde fel i en 
korsning och fortsatte sen åt fel håll.

Efter nio timmar stannade han på en 
bensinmack. 

Då hade han kört ungefär 60 mil. 
Åt fel håll. 

Han ringde sin fru på mobilen men han 
visste inte var han var, så en polisman 
fick hjälpa honom att förklara.

Dagen efter kom han hem till sin fru 
igen.
 
Polisen hade då frågat honom varför 
han inte skaffar sig GPS till sin bil.

– Nej, då kan jag ju inte köra vilse, sa 
mannen. 

Det är trevligt med en liten biltur. 

Vi ska väl tala om att mannen bor i 
Australien. 

Där är man van att köra långt.
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Vilse på vägen



Vad hände?

Sätt kryss. Flera svar är rätt. 

 En man körde fel.

 En man dog i en olycka.

 En man försvann.

 En man blev tagen av polisen.

 En man körde vilse.

 En man kom hem igen.

 

Hitta rätt ord
Skriv det ord som beskrivs. Använd orden i rutan. Ett ord blir över. 

man vet inte var man är   _______________________

här möts vägar     _______________________

säljer bränsle för bilar    _______________________ 

kan man ringa med     _______________________ 

angenämt, mysigt    _______________________

ett land       _______________________

Australien

bensinmack

korsning

mobil

morgontidning

trevligt

vilse
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Fyll i luckorna

Skriv rätt ord. Använd orden i rutan. Ett ord blir över. 

Efter nio timmar _______________________ han på en bensinmack. 

Då hade han _______________________ ungefär 60 mil. 

Åt fel _______________________. Han _______________________ sin fru på 

mobilen men han visste inte _______________________ han var, så en polisman 

fick hjälpa honom att _______________________.

Bygg ordet

Skriv bokstäverna i rätt ordning. Du hittar ordet i texten här ovanför.  

förklara – håll – kört – ringde – stannade – var – vilse

a i l m n o p s 
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Varför körde mannen vilse?
Skriv ditt eget svar.

 

            

Vad gjorde polisen?
Skriv ditt eget svar.
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