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KAPITEL 6

LÄSFÖRSTÅELSE

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Ali har sovit hela natten utan att vakna.  ¨  ¨	 ¨
 2. Ali öppnar alltid förskolan på måndagar. ¨  ¨	 ¨
 3. Det fanns en pyjamas i paketet som Ali fick av Eva i går. ¨  ¨	 ¨
 4. Malin kommer till förskolan med ett barn som heter Axel. ¨  ¨	 ¨
 5. Malin säger att Emmas mamma har influensa. ¨  ¨	 ¨
 6. Polisen vill förhöra Emma Pettersson. ¨  ¨	 ¨
 7. Malin tycker om Emma. ¨  ¨	 ¨
 8. Emmas mamma var på toaletten med Emmas vagn. ¨  ¨	 ¨
 9. På kvällen äter Ali middag hemma hos sin bror. ¨  ¨	 ¨
10. Babak vill springa DN Stockholm halvmarathon nästa år. ¨  ¨	 ¨
11. Malin är hos polisen nu. ¨  ¨	 ¨
12. Ali vill att Babak ska gifta sig med Malin. ¨  ¨	 ¨

Kombinera
  Ali har ont i kroppen  när han vaknar på måndagsmorgonen                      .

 1. Ali tycker om pyjamasen _________________________________________________________

 2. Det första barnet som kommer till förskolan _________________________________________

 3. Det andra barnet som kommer till förskolan _________________________________________

 4. Ali ler mot Emma och frågar _____________________________________________________

 5. Malin frågar om hon får komma in på förskolan, men Ali säger att han ____________________

 6. Emmas föräldrar har anmält till polisen att __________________________________________

 7. På kvällen köper Ali mat och _____________________________________________________

 8. Ali frågar sin bror varför han och Malin _____________________________________________

 9. När Ali berättar för Babak att Malin kidnappade ett barn _______________________________

10. Eva ringer till Ali och berättar att Malin _____________________________________________ 
… Emma är försvunnen.
… åker hem till sin bror.
… om hennes mamma är sjuk.
… är i Evas lägenhet.
… som han har fått av Eva.
… var i Stockholm på söndagen.
… måste jobba.
… börjar han gråta.
… heter Axel.
… heter Emma.
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Berätta
Berätta vad som händer i kapitel sex för en kompis.

Diskutera
Diskutera vad som kommer att hända i fortsättningen.

GRAMMATIK

Possessiva pronomen och adjektiv
Personliga pronomen  Possessiva pronomen  
subjekt inte subjekt
jag mig min–mitt–mina
du dig din–ditt–dina 
han honom hans 
hon henne hennes  
vi oss vår–vårt–våra 
ni er er–ert–era 
de dem deras   

Skriv meningar med possessiva pronomen

Ali/en lägenhet/dyr  Hans lägenhet är dyr.       

 1. Emma/en cykel/gul. _____________________________

 2. Vi/ett klassrum/stor _____________________________

 3. De/kompisar/trevlig _____________________________ 

 4. Vi/lärare (plural)/snäll _____________________________

 5. Ni/en text/ny _____________________________

 6. De/ett vardagsrum/ljus _____________________________

 7. Jag/ett arbete/intressant _____________________________ 

 8. Du/en syster/söt _____________________________

 9. Ni/övningar/svår _____________________________

10. Hon/föräldrar/ung _____________________________ 



© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Ali
& Eva
av Ylva Olausson

Ordföljd i bisats 
  bisatsinledare subjekt satsadverb verb komplement
Ylva säger  att  hon  inte förstår  svenska. 
Ali ler  när  han  tänker  på Eva.

Skriv orden i rätt ordning

 1. Det var en pyjamas i paketet ______________________________________________________ 

  i går/som/fick/han

 2. Malin förklarar ________________________________________________________________ 

   har/influensan/Emmas föräldrar/fått/att

 3. Ali frågar Malin ________________________________________________________________ 

  Emmas föräldrar/känner/hon/hur 

 4. Malin säger ___________________________________________________________________ 

  Emmas pappa/hennes kusin/att/är

 5. Malin frågar Ali _______________________________________________________________ 

   får/i förskolan/komma in/hon/om

 6. Emma är namnet på flickan ______________________________________________________ 

   Malin/på dagis/lämnade/som/i morse 

 7. Ali berättar för polisen __________________________________________________________

  på förskolan/att/är/Emma

 8. Emmas föräldrar har polisanmält __________________________________________________ 

  Emma/försvunnen/att/är 

 9. Emma och vagnen var borta ______________________________________________________ 

   från toaletten/kom ut/Emmas mamma/när 

10. En av poliserna säger ____________________________________________________________ 

  måste/att/Ali/han/förhöra
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FAMILJ/SLÄKT
Lenas pappa heter Kjell och hennes mamma heter Anna. Hon har en äldre bror som heter Martin 
och en yngre syster som heter Pia. Martin är skild. Han har två döttrar, Olivia och Agnes. De  
träffar sin mamma Karin varannan helg. Lena är gift med Patrik och de har ett barn, en son som 
heter Gabriel.

 Anna + Kjell

 Martin + Karin (skilda)        Lena + Patrik  Pia + Uno

 Olivia   Agnes     Gabriel 

Fyll i rätt släktord i luckorna

 1. Agnes är Annas     barnbarn       .  9. Olivia och Agnes är ______________________.

 2. Kjell är Agnes _____________________. 10. Uno är Martins _________________________.

 3. Gabriel är Kjells ____________________. 11. Pia är Annas____________________________.

 4. Lena är __________________ till Olivia. 12. Anna är Pias ____________________________.

 5. Patrik är _________________ till Martin. 13. Pia är Gabriels __________________________.

 6. Anna är __________________ till Karin. 14. Lena, Pia och Martin är __________________.

 7. Martin är Gabriels __________________. 15. Lena och Patrik är ______________ till Gabriel.

 8. Agnes och Gabriel är ________________.  16. Martin är Olivias ________________________.

Berätta om din släkt
Använd orden nedan. 
släkt  släkting  mamma  moster  svärmor  pappa  faster  svärfar 
farmor  son  systerson  mormor  syster  morbror svåger  bror 
farbror svägerska  syskon  fru  man  kusin  barnbarn  farfar 
syskonbarn  syssling morfar  brorsdotter brorson  svärdotter svärson  förälder 
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Läs familjeannonserna

FÖDDA BRÖLLOP JUBILEUMSBRÖLLOP

Välkommen OLIVIA!
Elsas lillasyster

Shirin och Mats Skog
BB Göteborg 4 januari 2012

I dag gifter vi oss!
Åsa Lundmark och Björn 
Olsson den 7 januari 2012 

kl 17 på Svenska ambassaden, 
Beijing

Gunilla och Aron Andersson 
firar guldbröllop 5 januari!

Grattis önskar Maria, Leif och 
Paul med familjer.

Det blev en flicka!
Välkommen Katarina

Viveka Johansson
Södersjukhuset 3 januari 2012

Vigsel har ägt rum mellan Kurt
Mattsson och Eva Jansson i

Storkyrkan, Gamla stan, Sthlm
den 2 januari

Marianne och Gösta Lundh 
firar silverbröllop den 

10 januari!
Grattis önskar barn och  

barnbarn.

Välkomna Rut och Ragnar!
Anders och Angelika

BB Linköping 4 januari 2012

Vigsel har ägt rum mellan Lars 
Kallfors och Pia Rundlöv i

Sala sockenkyrka den 
31 december.

I dag är det exakt ett år sedan  
vi gifte oss!

Kärleken är stor!
Kamilla och Göran

Svara på frågorna

 1. Vad heter paret som gifte sig för ett år sedan?  _______________________________________

 2. Vad heter Anders och Angelikas barn? _______________________________________

 3. Var gifte sig Åsa och Björn? _______________________________________

 4. Hur länge har Marianne och Gösta varit gifta? _______________________________________

 5. Var gifte sig Kurt och Eva? _______________________________________

 6. Vad heter Vivekas dotter? _______________________________________

 7. När föddes Olivia? _______________________________________

 8. Vilka gifte sig på nyårsafton? _______________________________________

 9. Vad heter Olivias storasyster? _______________________________________

10. Var föddes Rut och Ragnar? _______________________________________ 

11. När gifte sig Lars och Pia? _______________________________________ 

12. Har Gunilla och Aron varit gifta länge?  _______________________________________ 


