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KAPITEL 3

LÄSFÖRSTÅELSE

Skriv frågor till svaren

   Vad heter Evas svärföräldrar?                Fatemeh och Feroz.

1. _____________________________________________? Nästa vecka.

2. _____________________________________________? Ja, han ska provflyga också.

3. _____________________________________________? Av politiska orsaker.

4. _____________________________________________? Det är Nina som ringer igen.

5. _____________________________________________? När han är klar med studierna.

Kommentera
Svara ”Rätt”, ”Fel” eller ”Det kan man inte veta.”

 1. Höstblommorna är gröna och blå. ________________ 

 2. Alis pappa är hungrig när han kommer hem till Eva och Ali. ________________ 

 3. Ali och Eva ska gifta sig innan de får barn. ________________

 4. Feroz gör alltid som Fatemeh säger. ________________

 5. Babak är en mycket duktig student. ________________

 6. Babak kan konstruera flygplan. ________________

 7. Fatemeh vill att Babak ska glömma Malin. ________________

 8. Nina står i hallen och väntar på Babak. ________________

 9. Nina sa till polisen att Babak är försvunnen. ________________

10. Babak kan inte säga nej när någon behöver hjälp. ________________
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GRAMMATIK

Substantiv: plural obestämd form 
  en ett
singular: -a → -or  en gurka, två gurkor 

singular: slutar på vokal → -n   ett äpple, två äpplen

singular: e/ing → ar en pojke, två pojkar  
  en tidning, fyra tidningar

en stavelse → ofta -ar en bil, bilar  
men ibland -er en kö, köer  

singular: slutar på konsonant → =  ett bord, två bord 

flera stavelser med betoning på sista → -er en tomat, två tomater 

singular: -are → =  en dykare, två dykare

Skriv en eller ett och plural

  en    bukett  buketter          _______ blomma _________________ 

_______ kök ________________    _______ matbord _________________ 

_______ pappa ________________   _______ liv _________________ 

_______ fest ________________    _______ termin _________________ 

_______ flygplan ________________  _______ orsak _________________ 

_______ sak ________________   _______ barn _________________ 

_______ fel ________________  _______ hall _________________ 

_______ detalj ________________  _______ samtal _________________ 

Verb: infinitiv
  imperativ infinitiv presens
1  lyssna (listen) lyssna lyssnar
2 A  stäng (shut) stänga stänger
2 B  köp (buy) köpa köper
3  bo (live) bo bor
4  skrik (shout) skrika skriker
   drick (drink) dricka dricker
   flyg (fly) flyga flyger
   sjung (sing) sjunga sjunger
oreg.  vet (know) veta vet
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Fyll i verbformerna

imperativ infinitiv presens

öppna _____________ _____________

_______________ _____________ lämnar

krama _____________ _____________ 

_____________ _____________ skojar

fråga _____________ _____________ 

vänta _____________ _____________

_____________ _____________ skrattar

planera _____________ _____________ 

läs _____________ _____________

flyg _____________ _____________

_____________ _____________ ringer

Hjälpverb + infinitiv
X  FV s SA infinitiv resten
Jag  kan   läsa en svensk text.
Jag  kan  inte tala thailändska.
Nu  vill jag  studera mycket svenska.
Nu  vill jag inte titta på tv.

Skriv meningar
Vad kan/vill/måste/behöver du/inte/göra?
Exempel: Jag kan tala svenska. Jag vill tala bättre svenska. Jag måste studera mycket svenska.  
Jag behöver inte sova mycket. Jag vill inte ha paus.
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Välj verb
Infinitiv eller presens? Välj ett verb som passar och skriv det i rätt form.
öppnar öppna 
går gå 
kramar krama 
skrattar skratta 
glömmer glömma 
berättar berätta

Eva ________________ dörren. Fatemeh och Feroz ________________ henne. Sedan vill Feroz 

________________ direkt till matbordet. Han ________________ och säger att han är jätte-

hungrig. Babak ________________ att han vill gifta sig med Malin. Feroz säger att Babak måste 

________________ Malin. Babak ________________ ut i hallen och pratar med Nina. Nina 

________________ att polisen kanske vill kontakta Babak.


