
© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Ali
& Eva
av Ylva Olausson

KAPITEL 3

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt fel
 1. Ali kommer försent till T-Centralen. ¨ ¨
 2. Ali har planerat att träffa Malin på T-Centralen. ¨ ¨
 3. Det är inte så kallt ute den här lördagen. ¨ ¨
 4. Ali köper en blomma till Eva. ¨ ¨
 5. Ali ska träffa Eva vid Åhléns. ¨ ¨
 6. Eva vaknar sent på lördagen. ¨ ¨
 7. Eva hinner inte duscha innan hon åker till T-Centralen. ¨ ¨
 8. Ali har stängt av sin mobiltelefon. ¨ ¨
 9. Ali behöver ladda sin mobiltelefon. ¨ ¨
10. Malin frågar Ali om han vill gå och fika. ¨ ¨
11. Eva hälsar på Malin och presenterar sig. ¨ ¨
12. Malin följer inte med till Kafferepet. ¨ ¨
13. Ali vill fika tillsammans med både Eva och Malin. ¨ ¨
14. Eva vill gärna prata med Malin. ¨ ¨
15. Ali vill gå på bio tillsammans med Eva.  ¨ ¨

Skriv frågor till svaren

  Var ska Ali och Eva träffas?                       På T-Centralen.

1. ________________________________________________ Den är gul.

2. ________________________________________________ För en vecka sedan.

3. ________________________________________________ Klockan elva.

4. ________________________________________________ Evas mamma.

5. ________________________________________________ På ett kafé som heter Kafferepet.

Svara på frågorna
Svara ”ja”, ”nej” eller ”det kan man inte veta”.

1. Vill Ali träffa Malin? __________________ 2. Vill Malin träffa Ali? __________________

3. Kommer Eva till T-Centralen efter klockan halv tolv? __________________

4. Ligger Kafferepet på Vasagatan? __________________

5. Brukar Ali ladda batteriet till mobilen  

varje dag? __________________

6. Följer Malin med på bio? __________________

Diskutera. Vad händer i nästa kapitel?
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GRAMMATIK

ordföljd: huvudsats – huvudsats
Två huvudsatser (X FV S + X FV S) kan bindas samman med en samordnande konjunktion: 
och, men, för, så  
Hans kläder är nytvättade och han rakade sig i morse.
Han vann 10 000 kronor på en trisslott, men han är inte glad.
Det är Evas favoritkafé, för där finns det goda kanelbullar och gott kaffe.
Eva är försenad så hon skickar ett sms till Ali.

Skriv meningar
1. Skriv egna meningar med ”och”, ”men”, ”för”, ”så”.
Exempel: Jag studerar inte hemma, så jag lär mig svenska långsamt.

verb: hjälpverb + infinitiv
  FV +  satsadv.+  verb
Ali  vill   komma i god tid. 
Vi  kan  inte  prata nu. 
Jag  ska   träffa en kompis.
Kursdeltagarna måste   repetera mycket hemma. 

Skriv meningar
Skriv egna meningar med hjälpverb + infinitiv. 

   jag, gå, måste, till skolan Jag måste gå till skolan.

 1. Ali, tre språk, tala kan  __________________________________________________.

 2. läraren, komma, i tid, måste  __________________________________________________.

 3. Ylva, köpa, en bil, ska  __________________________________________________.

 4. Malin, kaffe, vill, dricka __________________________________________________.

 5. Fatima, inte, kan, läraren, förstå  __________________________________________________.

 6. Omar, köpa, ett lexikon, ska  __________________________________________________.

 7. vill, inte, Pedro, sjunga __________________________________________________.

 8. i dag, komma, inte, kan, Monika __________________________________________________.

 9. på söndag, måste, arbeta, Eva _____________________________ 

  _____________________________.

10. han, inte, kan, japanska, förstå _____________________________ 

  _____________________________.
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VÄDER 

Repetera ord
Repetera ord om väder på lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/index.htm kapitel 30

Vad är det för väder?/Vad blir det för väder i morgon?

   Det regnar. Solen skiner. Det snöar.

  Det åskar och blixtrar. Det är molnigt.

+35 °C  Det är varmt. Jag svettas. –20 °C  Det är kallt. Jag fryser.

Översätt till ditt eget språk

Det är …

mulet ____________________  blåsigt ____________________ 

regnigt ___________________  dimmigt __________________ 

soligt _____________________  varmt ____________________ 

kallt ______________________  fuktigt ____________________ 

grått ______________________  trist ______________________ 

Det …

regnar ____________________  snöar _____________________ 

åskar _____________________  blixtrar ___________________ 

blåser ____________________  stormar ___________________ 

Solen skiner. ________________________

Himlen är klarblå. ____________________
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Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! _______________________________________

Vilket oväder! Det ösregnar! _______________________________________

Fint väder i dag. _______________________________________

Snön vräker ner. _______________________________________

Vilket underbart väder! _______________________________________

Varning för halka och andra trafiksvårigheter. _______________________________________


