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KAPITEL 2

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt fel
 1. Ali är ledsen när han kommer hem från Ica. ¨ ¨
 2. Malin vill träffa Ali. ¨ ¨
 3. Ali vann 1 000 kronor på en trisslott. ¨ ¨
 4. Ali åker tåg från Västerås till Stockholm. ¨ ¨
 5. Ali stiger av i Hjulsta. ¨ ¨
 6. Pelle bor i ett hyreshus. ¨ ¨
 7. Pelle vet inte att Ali är i Tensta. ¨ ¨
 8. Pelle vill gå på restaurang. ¨ ¨
 9. Det finns många lediga bord på Tenstarestaurangen. ¨ ¨
10. Ali sätter sig vid samma bord som Eva. ¨ ¨
11. Eva äter lax och potatis. ¨ ¨
12. Ali tittar inte på Eva när han sätter sig. ¨ ¨
13. Eva tittar inte på Ali när han sätter sig. ¨ ¨
14. Ali beställer öl till maten. ¨ ¨
15. Eva blinkar när Ali tittar på henne. ¨ ¨
16. Eva har problem med ett öga. ¨ ¨
17. Ali har en kompis som bor i Tensta. ¨ ¨
18. Eva bor i Tensta. ¨ ¨

Diskutera
Vad händer i nästa kapitel?
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GRAMMATIK

ordföljd i huvudsats
huvudsats – påstående
 Ali bor  i Västerås.
 subjekt  verb  plats
   2

huvudsats – ja/nej-fråga 
 Bor  Ali  i Västerås?
 verb  subjekt  plats
  1

ordfråga
 Var  bor  Ali?
 frågeord  verb  subjekt
   2

Skriv frågor som börjar med frågeord

det, är Hur   är det                                          ?

1. han, heter Vad _________________________________________ ?

2. du, för skonummer, har Vad _________________________________________ ?

3. föddes, du Vilket år _____________________________________ ?

4. i Västerås, bor Vem ________________________________________ ?

5. född, är, du När _________________________________________ ?

6. ditt namn, man, stavar Hur _________________________________________ ?

7. Ali, jobbar Var _________________________________________ ?

8. han, heter, i förnamn Vad _________________________________________ ?

9. du, tittar, på klockan Hur ofta _____________________________________ ?

Skriv rätt frågeord
Välj mellan hur, vad, var, vem, när.

  – Vem_ bor på sjunde våningen?

 1. − ______ är det? − Bra tack. Och du?

 2. − ______ har du för postnummer?  ________

 3. − ______ jobbar Ali?  − På ett dagis.
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 4. − ______ föddes Ali? − Den artonde augusti 1982.

 5. − ______ föddes Ali? − I Sverige.

 6. − ______ bor Ali? − I Västerås.

 7. − ______ föddes Alis mamma och pappa? − I Iran.

 8. − ______ har Ali för yrke?  − Han är barnskötare. 

 9. − ______ heter din lärare?  _____________

10. − ______ börjar skolan?  − Klockan nio.

Skriv ja/nej-frågor och svara sedan på dem

svenska, du, talar  Talar du svenska                  ___________  ?  
   Ja, det gör jag.

1. barnskötare, Ali, är ____________________________________________ ?

  ____________________________

2. dyr, Alis lägenhet, är ____________________________________________ ?

  ____________________________

3. Ali, ledsen, är ____________________________________________ ?

  ____________________________

4. en trisslott, Ali, köper ____________________________________________ ?

  ____________________________

5. hon, heter, Malin ____________________________________________ ?

  ____________________________

6. bor, ensam, Ali ____________________________________________ ?

  ____________________________

7. jobbar, Ali, på dagis ____________________________________________ ?

  ____________________________

8. vinner, 1 000 kronor, Ali ____________________________________________ ?

  ____________________________
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MAT I AFFÄR OCH PÅ RESTAURANG

Välj mat
1. Repetera matord: lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/index.htm kapitel 5–7
2. Hur mycket får vi för etthundrafemtio kronor? Välj mat till frukost och middag!

en liter mjölk kostar 9:50 ett kilo bananer kostar 20:95
avokador kostar 7:50 styck ett kilo torsk kostar 85:-
en burk folköl kostar 15:50 en påse djupfrysta köttbullar kostar 65:-
en gurka kostar 14:- 300 gram margarin kostar 14:50
en ciabatta kostar 8:50 ett paket glass kostar 20:50
en påse ris kostar 15:95 ett kilo potatis kostar 12:50
två fläskkotletter kostar 39:50 blodpudding kostar 19 kronor/kilo
tomater kostar 29 kronor/kilo en ostbit kostar 27:-
ett paket leverpastej kostar 14:50 ett paket ägg (6 stycken) kostar 12:95

Fraser på restaurangen
Exempel på vad servitören kan säga:
Hur många är ni? Har ni reserverat bord?
Har ni bestämt er? Den/Det är tyvärr slut. Nej, det har vi tyvärr inte.
Var så goda. Här är en … Och en … Smakade det bra? Javisst, ett ögonblick

Exempel på vad restauranggästen/restauranggästerna kan säga:
Kan vi få titta på menyn? Kan du rekommendera något? Jag tar en …
Jag skulle vilja ha … Kan jag få … En … tack. Ja, det var jättegott.  
Ursäkta, kan vi få betala?/Kan vi få notan?

Skapa en dialog
1. Gör tillsammans med en kurskompis en dialog mellan en servitör och gäster på en restarang.
2. Spela upp dialogen för de andra kurskompisarna.
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Vad tycker du om? 
Fyll i exempel på mat som du tycker om och som du inte tycker om.

Jag älskar ________________________________________________________________________

Jag hatar ________________________________________________________________________

Jag tycker om _____________________________________________________________________

Jag tycker inte om _________________________________________________________________

Meny
Tenstarestaurangen

Förrätter
 1. Paprika med champinjoner och bröd  69:-
 2. Vitlöksbröd 49:-
 3. Grönsakssoppa 59:-

Varmrätter

Fisk
 4. Strömming med kokt potatis och sallad  145:-
 5. Lax med kokt potatis och senapssås  195:-

Kött
 6. Lammkotletter med ris och tomatsallad  225:-
 7. Grillad kyckling med pommes frites och avokado 168:-
 8. Biff med lök och potatis  257:-

Desserter/efterrätter
 9. Glass med chokladsås  67:-
10. Frukt 


