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KAPITEL 9 

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Malin tycker om att prata med psykologen. ¨  ¨	 ¨
 2. Psykologen frågar Malin varför hon vill träffa Ali. ¨  ¨	 ¨
 3. Malin säger att hon inte vill kidnappa fler barn. ¨  ¨	 ¨
 4. Eva är glad för att hon kan jobba igen. ¨  ¨	 ¨
 5. Eva längtar mycket efter Ali och vill åka hem till honom ¨  ¨	 ¨
 6. Malin har ett rosa nattlinne. ¨  ¨	 ¨
 7. Eva tycker om sitt jobb. ¨  ¨	 ¨
 8. Malin visar Eva sitt körkort. ¨  ¨	 ¨
 9. Malin har köpt en ny röd Volvo. ¨  ¨	 ¨
10. Ali tycker om att vara sjukskriven. ¨  ¨	 ¨
11. Ali ringer till Eva flera gånger om dagen, men hon svarar inte. ̈   ¨	 ¨
12. Sent på kvällen står Eva vid en nykterhetskontroll. ¨  ¨	 ¨
13. Eva lyssnar alltid på nyheterna på radion. ¨  ¨	 ¨
14. I en gammal tidning hittar Eva en artikel om Ali. ¨  ¨	 ¨
15. Ali svarar efter fem signaler. ¨  ¨	 ¨

Svara på frågorna

 1. Hur ofta träffar Malin psykologen?

___________________________________________________________________________

 2. Vad säger Malin om Babak till psykologen?

___________________________________________________________________________ 

 3. Hur länge måste Eva stanna hemma från jobbet?

___________________________________________________________________________ 

 4. Har Eva ringt till Ali många gånger?

___________________________________________________________________________ 

 5. Vad betyder nykterhetskontroll?

___________________________________________________________________________ 
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Skriv frågor till svaren

 6. _________________________________________________________________________? 

En röd Volvo.

 7. _________________________________________________________________________? 

Därför att hon har stulit bilen.

 8. _________________________________________________________________________?

Den är grön.

 9. _________________________________________________________________________?

I Västeråstidningen.

10. ________________________________________________________________________?

Därför att hon inte har haft tid att läsa dem på morgnarna.

Återberätta innehållet
Skriv ner några stödord och träna sedan att återberätta innehållet i kapitel 9.

Diskutera
Vad händer i nästa kapitel?

GRAMMATIK

Substantiv, singular och plural – bestämd och obestämd form
Obestämd form använder man när man presenterar något nytt:
Exempel: I tidningen finns en intervju med Ali.

Bestämd form eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om 
eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, sin kunskap om världen och så vidare:
Exempel: Malin har på sig det rosa nattlinnet under morgonrocken.

en intervju intervjun intervjuer intervjuerna
ett nattlinne  nattlinnet nattlinnen nattlinnena
en morgonrock morgonrocken  morgonrockar morgonrockarna
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Fyll i rätt ord

I kapitel nio väntar Malin på _______________________ (1). Hennes mamma har kontaktat 

_______________________ (2). Psykologen frågar Malin om hon planerar att kidnappa fler 

_______________________ (3). Men Malin säger att hon är kär i ___________________ (4)  

till Ali nu. 

Det var inte Evas fel att Malin åkte hem till henne efter _______________________ (5).

Eva vinkar in en röd Volvo till _______________________ (6). Hon tittar på 

_______________________ (7) och frågar om hon kan få se på _________________ (8).

_______________________ (9) till Eva ringer några _______________________ (10) medan 

Eva pratar med Malin. Sedan säger _______________________ (11) att Malin måste följa med till 

_______________________ (12).

1 2 3 4 
a. en rättegång a. en psykolog a. ett barn a. en bror
b. rättegången b. psykologer b. barnet b. bröder
c. rättegångar c. psykologen c. barn c. bröderna

5 6 7 8
a. en kidnappning a. en trottoar a. en bilförare a. ett körkort
b. kidnappningen b. trottoaren b. bilföraren b. körkortet
c. kidnappningarna c. trottoarerna c. bilförare c. körkorten

 9 10  11 12
a. en kollega a. samtalet a. en kollega a. en polisstation
b. kollega b. samtal b. kollegan b. polisstationen
c. kollegorna c. samtalen c. kollegorna c. polisstationerna

Fundera kring framtiden
Ta ställning till följande påståenden och jämför sedan med en kompis i gruppen.
1. Eva bor i Tensta nu och hon ska bo där länge.
2. Babak ska flytta från Västerås nästa år.
3. Alis pappa tänker köpa en lägenhet i sitt hemland nästa år.
4. Eva och Ali kommer att bo i villa i framtiden. 
5. Malin kommer att flytta mellan olika länder i framtiden.
6. Babak ska inte flytta många gånger när han har slutat studera.
7. I framtiden tror jag att Babak och Malin har familj och bor i villa.


