KAPITEL 7
LÄSFÖRSTÅELSE
Rätt eller fel?
1. Ali har sovit dåligt därför att han har ont i kroppen.
2. Den här måndagsmorgonen är det vackert väder.
3. Eva gav Ali ett blå- och vitrandigt nattlinne.
4. Babak har duschat.
5. Malin säger att Emmas föräldrar är sjuka.
6. Ali följer med till häktet men får inte komma in.
7. Ali berättar alltid allt för sina föräldrar.
8. Babak handlar mat och bjuder hem Ali.
9. Alis och Babaks mamma älskar att laga mat.
10. Feroz vill att Ali ska bli polis.
11. Feroz vill att Babak ber Emmas föräldrar om ursäkt.
12. Eva ringer till Ali. Hon vill gå på bio med honom.
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KORTA SVAR
På många frågor behöver man bara ge ett kort svar. Om frågan innehåller ett hjälpverb (t.ex. kan,
vill, ska, brukar) eller verben har och är, svarar du med dem. Annars svarar du med verbet gör.
Bor Ali i Västerås?
Bor Eva i Västerås?
Har Ali barn?
Är Malin gift?
Brukar Ali och Malin äta lunch tillsammans?
Vill Malin träffa Ali?
Ska Babak bli ingenjör?

Ja, det gör han.
Nej, det gör hon inte.
Nej, det har han inte.
Nej, det är hon inte.
Nej, det brukar de inte.
Ja, det vill hon.
Ja, det ska han.

Svara på frågorna med kortsvar
1. Har Babak läst om kidnappningen i tidningen?
___________________________________________________________
2. Äter Babak och Ali frukost tillsammans?
___________________________________________________________
3. Är Ali irriterad på pyjamasen?
___________________________________________________________
4. Brukar Emmas farfar lämna henne på förskolan?
___________________________________________________________
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5. Är Malin svartsjuk på Emmas mamma?
___________________________________________________________
6. Vill Alis pappa prata om matlagning?
___________________________________________________________
7. Gillar Ali auberginegrytan?
___________________________________________________________
8. Kan Alis mamma laga mat?
___________________________________________________________
9. Pratar Alis pappa om kidnappningen av Emma?
___________________________________________________________
10. Ska Emmas föräldrar fika hemma hos Alis föräldrar?
___________________________________________________________
11. Får Ali besöka Malin i häktet?
___________________________________________________________
12. Vill Eva träffa Ali nu?
___________________________________________________________

NYHETSSPRÅK
Nyheter i tidningar eller på teve och radio handlar ofta om brott och straff.
Nedan finns några ord från kapitel 7.
Skriv vad orden betyder på ditt språk
rubrik -en -er ________________________________________
häkte -t -n

________________________________________

fängelse -t -n ________________________________________
teori -n -er

________________________________________

kidnappar kidnappade kidnappat

________________________________________

misstänker misstänkte misstänkt

________________________________________

brottsling -en -ar

________________________________________

rättegång -en -ar

________________________________________

utredning -en -ar

________________________________________
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Läs och berätta
1. Gå till www.8sidor.se
2. Skriv något av orden ovan i sökrutan.
3. Läs några artiklar i 8 sidor och berätta sedan vad du har läst för en kurskompis.
Välj rubrik
Vilken rubrik passar till vilken text?
Misstänkt kidnappare gripen
Cykeltjuv vill ha ny rättegång

Pappa skyddade brottsling
Kebnekaise blir lägre

1. Sveriges högsta berg sjunker några decimeter
varje år. Berget har två toppar. Den södra
toppen är högst. Den är av is. Nu är den
2102 meter hög. Den norra toppen, som inte
är av is, är bara fyra meter lägre.
		

2. I går grep polisen en man som är misstänkt
för att ha låst in sin chef i en källare. Mannen
ringde chefens fru och sa att han ville ha
1 miljon dollar för hennes man. Polisen
spårade telefonsamtalet och mannen är nu
gripen.

3. I fredags dömdes en Ulla Karlsson till två års
fängelse. Karlsson har stulit minst 4 000 cyklar.
Nu klagar Karlsson på domen. Hon tycker
att två års fängelse är ett för hårt straff. Hon
vill att man tar upp fallet i hovrätten.

4. I går grep polisen en 18-årig flicka som är
som är misstänkt för en rad cykelstölder.
Flickan bor med sin far. Fadern är nu
misstänkt för att ha skyddat sin kriminella
dotter.
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GRAMMATIK
Imperativ
presens
svarar
läser
tror

ta bort
-r
-er
-r

imperativ
Svara!
Läs!
Tro!

presens
duschar
sover
tror

imperativ
Duscha nu!
Sov gott!
Tro inte på allt du läser!

När du pratar med någon i din familj eller nära vänner kan du använda imperativ.
Det blir mjukare om du lägger till ”är du snäll”: Öppna fönstret, är du snäll!
Och det blir ännu mjukare om du ändrar till en fråga: Kan du öppna fönstret, är du snäll?
Ändra imperativ till frågor
  Sluta skratta!

Kan du sluta skratta , är du snäll

?

1. Läs artikeln högt för mig! ____________________________________________ ?
2. Ring polisen!

____________________________________________ ?

3. Hjälp mig!

____________________________________________ ?

4. Prata med Ali!

____________________________________________ ?

5. Kom hit!

____________________________________________ ?
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Perfekt och preteritum

Preteritum använder man när man talar om något som är avslutat, något som hände i dåtid:
Exempel: I går studerade jag svenska hela dagen.
Perfekt använder man när tidpunkten inte är intressant.
Exempel: Har du klippt dig?
och när vi talar om något före nu men ”tiden inte är slut”.
Exempel: Jag har inte ätit lunch i dag.
Skriv verb i perfekt eller preteritum
1. Babak _______________________ klockan sju i går morse.
			

har vaknat/vaknade

2. Ali och Babak _______________________ något speciellt i dag.
			   har inte planerat/planerade inte
3. Malin _______________________ Emmas föräldrar när hon kidnappade Emma.
		    har inte känt/kände inte
4. Malin _______________________ att Emmas pappa brukar lämna dottern på förskolan.
			

har sett/såg

5. Babak frågar Malin om hon inte förstår vad hon _____________________.
							    
har gjort/gjorde
6. Ali sa att han inte _______________________ Malin. Hon var hans flickvän, men han kände
	 inte henne.           har känt/kände
7. Ali säger att Malin _______________________ slut för flera månader sedan.
	          
har gjort/gjorde
8. Alis pappa skrattar och pratar. Han _______________________ att prata politik.
               har alltid älskat/älskade alltid
Hitta verb.
Stryk under verb i texten. Titta på verbformerna och diskutera
till exempel ”Varför är det presens här?” och så vidare.
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