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KAPITEL 8

LÄSFÖRSTÅELSE

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Ali har bytt till en annan förskola. ¨  ¨	 ¨
 2. Emmas föräldrar tror att Ali har mycket kontakt med Malin. ¨  ¨	 ¨
 3. Alis pappa är ingenjör. ¨  ¨	 ¨
 4. Ali trivs bra med sitt jobb som barnskötare. ¨  ¨	 ¨
 5. Det finns ett skolmuseum i Västerås. ¨  ¨	 ¨
 6. På skolmuseet kan både vuxna och barn prova kläder. ¨  ¨	 ¨
 7. Ali går ensam med barnen till ett museum. ¨  ¨	 ¨
 8. Ali och Monika springer till villan som brinner. ¨  ¨	 ¨
 9. Branden började i villans kök. ¨  ¨	 ¨
10. Ali hjälper en person att komma ut ur villan som brinner. ¨  ¨	 ¨
11. Sjukvårdaren kramar Ali. ¨  ¨	 ¨
12. Ali åker ambulans till sjukhuset. ¨  ¨	 ¨
13. Peter Olsson älskar sitt jobb. ¨  ¨	 ¨
14. Ali får veta att han räddade livet på Emmas mamma. ¨  ¨	 ¨
15. Emmas pappa besöker Ali på sjukhuset. ¨  ¨	 ¨

Fyll i namn
Fyll i ett namn i luckan. Välj mellan Ali, Babak, Emma, Feroz, Malin, Monika, Peter Olsson, Emmas 
mamma och Emmas pappa. 

 1. En vecka senare arbetar ____________________ som vanligt på förskolan, men  

   ____________________ har bytt till en annan förskola.

 2. Alis pappa heter ____________________.

 3. ____________________ utbildar sig till ingenjör.

 4. Ali och ____________________ ska gå med barnen till Västerås skolmuseum.

 5. ____________________ hoppar in i huset som brinner.

 6. ____________________ räddar livet på ____________________.

 7. ____________________ säger att ____________________ har räddat livet på hans fru.

 8. ____________________ är journalist på Expressen.

 9. ____________________ hoppas att Emma ska komma tillbaka till  

  förskolan.
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10. ____________________ säger att det inte är Alis fel att ____________________ är tokig.

11. På sjukhuset talar Ali i telefon med ____________________ på förskolan.

12. ____________________ berättar att alla på förskolan pratar om ____________________ hela  

   tiden. 

Välj rätt ord

Ali är ledsen för Emma har __________________ (1) till en annan förskola. Emmas föräldrar är 

____________________ (2) på Ali. Alis pappa tycker att Ali ska ____________________ (3) yrke. 

Men Ali älskar sitt jobb och barnen ____________________ (4) honom. Och föräldrarna är alltid 

mycket ____________________ (5)med Ali. 

När Ali och Monika är på väg med barngruppen till skolmuseet hör de ______________ (6) och Ali 

känner att det luktar som om det ____________________ (7). Ali börjar __________________ (8). 

Han vill veta varifrån ____________________ (9) kommer.

1  2 3 4 5
a. bytt  a. glada a. älska a. behöver a. irriterade
b. flytt  b. fina b. byta b. brukar b. arga
c. hoppat  c. arga c. flytta c. vill c. nöjda

6 7 8 9
a. syrener a. brinner a. besöka a. gatan
b. signaler b. bränner b. utbilda b. fönstret
c. sirener c. brand c. springa c. röken

Skriv mejl
Skriv ett mejl till en kompis som inte kan svenska.  
Berätta om texten, Hand i hand, som du läser på svenskkursen!

Diskutera
Vad händer i nästa kapitel?
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GRAMMATIK

Ordföljd 
Placera orden i rätt ordning

 1. En vecka senare _________________________________________ som vanligt.

      Ali/jobbar

 2. Ali _________________, men ____________________ Emmas föräldrar. 

     inte/har/barn    förstå/kan/han

 3. ___________________________________ att Ali ska bli ingenjör. 

   alltid/Feroz/tyckt/har 

 4. När Ali kommer runt hörnet på huset, _____________________________ ingen människa.

            ser/han

 5. Ali säger att han _________________________ för det kommer någon. 

     sluta/måste/prata/nu

 6. − _____________________________ om Expressen, säger Ali.

    tycker/jag/inte

 7. − _____________________________ Expressen, säger Peter Olsson.

    alltid/jag/läser

 8. _______________________________________, när han ligger på sjukhuset.

    jobbet/inte/Ali/saknar 

 9. Malin har blivit tokig, men _______________________________________.

        Alis fel/inte/är/det 

10. Varför ____________________________________ på Ali?

    Emmas pappa/varit/arg/har

Prepositioner
Fyll i en preposition
Välj: för, genom, med, mellan, på, till

1. Emma har bytt _________ en annan förskola.

2. Emmas föräldrar är arga _________ Ali.

3. Ali rusar fram _________ villan och tittar in _________ fönstret.

4. Ali hör någon som ropar _________ hjälp.
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5. Alis föräldrar har bjudit hem Emmas föräldrar _________ fika. 

6. Alis pappa pratar aldrig _________ Ali om hans jobb.

7. Ali säger att det är slut _________ honom och Malin.

8. På Västerås skolmuseum finns kläder som barn hade _________ hundra år sedan.

9. Ali ser två brandbilar _________ långt håll.

Substantiv
Fyll i de former som saknas

  singular plural

 obestämd form  bestämd form  obestämd form bestämd form

   en vecka     veckan    veckor        veckorna   
 _______________  föräldern  ________________  __________________

 ett barn  _______________  ________________  barnen

 _______________  gruppen  ________________  __________________

 _______________  hörnet  hörn  __________________

 en villa  _______________  ________________  villorna

 _______________  dörren  ________________  dörrarna

 _______________  _______________  armar __________________

 en kropp  _______________  ________________  __________________

 _______________  _______________  ________________  lungorna

 _______________  hjälten  hjältar  __________________

 ett hus  _______________  ________________  __________________

Skriv egna meningar med substantiven

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Ali
& Eva
av Ylva Olausson

FEBER
Feber kan vara ett tecken på infektion. Då beror febern på virus och bakterier.  
Man kan få feber av till exempel allergier och för mycket sol också.  
Små barn får feber oftare än vuxna personer. 

Diskutera
1. Är det bra att sova med öppet fönstret när man har feber?
2. Är det bra att duscha kallt när man har feber?
3. Är det bra att röka en cigarrett när man har feber?
4. Är det bra att dricka alkohol när man har feber?
5. Är det bra att bada varmt när man har feber?
6. Är det farligt att gå ut när man har feber?
7. Är det farligt att dansa när man har feber?
8. Är du sjuk om du har 37,4 grader på morgonen?
9. Vad brukar du göra när du har feber?

Kombinera
A. Jag har ont i ryggen. E. Jag har feber.
B. Jag har ont i halsen. F. Jag har huvudvärk.
C. Jag har ont i magen. G. Jag är snuvig.
D. Jag har ont i mitt knä.

1. _______ Jag känner mig varm och svettas.

2. _______ Jag känner mig stressad.

3. _______ Det gör ont när jag böjer benet.

4. _______ Det gör ont när jag böjer mig.

5. _______ Det gör ont när jag sväljer.

6. _______ Jag är täppt i näsan.

7. _______ Jag kan inte äta. Jag mår illa.



© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Ali
& Eva
av Ylva Olausson

Tyck till
Ska kvinnor ha långt hår? Eller kort? Ska män ha långt hår eller kort? Vad tycker du?

  kvinnor män
långt hår ¨ ¨
kort hår ¨ ¨
långa naglar ¨ ¨
korta naglar ¨ ¨
breda axlar ¨ ¨
smala axlar ¨ ¨
platt mage ¨ ¨
rund mage ¨ ¨
stora fötter ¨ ¨
små fötter ¨ ¨
tjocka ben ¨ ¨
smala ben ¨ ¨
stora händer ¨ ¨
små händer ¨ ¨
Det spelar ingen roll eftersom insidan är viktigast! ¨ ¨


