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KAPITEL 1

LÄSFÖRSTÅELSE

Svara på frågorna

 1. Malin sitter i fängelse i Hinseberg. Vad heter den närmaste järnvägsstationen?

________________________________________________________________________ 

 2. Vad är det för veckodag?

________________________________________________________________________ 

 3. Hur länge har Malin suttit i fängelse?

________________________________________________________________________ 

 4 .Varför kommer inte Malins föräldrar till Malin när det är besökstid?

________________________________________________________________________ 

 5. Varför sitter Malin i fängelse?

________________________________________________________________________ 

 6. Går tåget direkt från Frövi till Västerås?

________________________________________________________________________ 

 7. Varför är tåget försenat?

________________________________________________________________________ 

 8. Varför har Babak ingen bil?

________________________________________________________________________ 

 9. Varför vill Nina att Babak ska köra hennes bil?

________________________________________________________________________ 

10. Vad har Nina gjort i Örebro?

________________________________________________________________________ 
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GRAMMATIK

Ordföljd: huvudsats
fundament (X) verb 1 subjekt inte verb 2 komplement
Babak  köper    en chokladask.
Klockan halv tre anländer tåget   till Frövi.
I dag  är det   lördag.
Malins föräldrar besöker  inte  sin dotter.
Babak  har  aldrig träffat dem.
Den här kvällen kan Nina inte  köra bil.

Skriv meningar med rätt ordföljd
Börja med det ord som är understruket.

  På kvällen/väntar/på tåget/Babak   På kvällen väntar Babak på tåget.                 

1. Babak/inte/på kvällen/vin/dricker _________________________________________________ 

2. På parkeringen/Nina/en bil/har _________________________________________________ 

3. Nina/inte/stanna/vill/på festen _________________________________________________ 

4. I Örebro/byta/måste/Babak/tåg  _________________________________________________ 

5. Babak/aldrig/suttit/har/i fängelse _________________________________________________ 
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Läs texten
Babaks dag
Babak vaknar sent i dag. Han äter en ostsmörgås och dricker ett glas mjölk. Han tar på sig jackan 
sedan. Han promenerar till tågstationen. Han har en axelväska. En chokladask ligger i axelväskan. 
Tåget går klockan tolv. Babak läser tidningen. Tåget är framme i Frövi klockan halv tre. Babak går 
direkt till fängelset. Han träffar Malin där. Hon trivs inte i fängelset.

Ändra texten
Skriv orden med fet stil först:

 I dag vaknar Babak sent.             

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


