KAPITEL 4
LÄSFÖRSTÅELSE
Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Ali, Anneli, Babak, Eva, Fatemeh, Feroz, Johan och Tomas.
1. ________________ är Evas jobbarkompis.
2. ________________ är chef på ett stort företag.
3. ________________ vill att Eva och Ali gifter sig, innan de får barn.
4. ________________ jobbar extra på en restaurang.
5. ________________ äter lunch tillsammans med sin pappa.
6. ________________ ska åka till Ikea och hämta möbler.
7. ________________ och ________________ får inte veta vad Ali berättar för Feroz.
8. ________________ berättar för sin pappa att han och hans sambo väntar barn.
9. ________________ är gravid i fjärde månaden.
10. ________________ har en äldre syster som heter ________________.
11. ________________ är bror till Evas sambo.
12. ________________ och ________________ är trafikpoliser.
13. ________________ sitter och läser på biblioteket.
14. Det finns en pizzeria nära förskolan där ________________ jobbar.
15. ________________ och ________________ planerar barnkammaren.
16. ________________ är på en konferens i Rocklunda.
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GRAMMATIK
Ordföljd i huvudsats
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Sortera orden i rätt följd
Börja med det ord som är understruket.
inte, sover, Anneli    

Anneli sover inte

1. Babak, gärna, gifta sig, med Malin, vill
______________________________________________________________________
2. hjälpa, vill, alla människor, Babak
______________________________________________________________________
3. På söndagarna, Ali, ofta, mat, till Eva, lagar
______________________________________________________________________
4. tåget, ska, hon, ta, Klockan fem, till Västerås
______________________________________________________________________
5. gärna, ha, kontakt, vill, Malin, med sina föräldrar
______________________________________________________________________
6. Ali, I flera år, arbetat, har, på en förskola
______________________________________________________________________
7. Blommor, ofta, brukar, Babak, till sin flickvän, köpa
______________________________________________________________________
8. Eva, vill, aldrig, hemma, städa, På fredagarna
______________________________________________________________________
9. Fatemeh, ofta, handla, brukar, mat, i affären, på onsdagarna
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Babak, studerar, till klockan tre, På tisdagar, alltid
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Perfekt

Perfekt använder vi när tiden inte är intressant:
Exempel: Jag har klippt mig. Jag har varit sjuk.
Perfekt använder vi för något som har hänt före NU och som fortfarande pågår:
Exempel: Jag har bott i Göteborg i ett halvår.
		
före nu
NU
Vad gör Lars nu?		
Han fiskar.
Vad har han gjort?
Han har druckit kaffe.
Vad ska han göra sedan?			

efter nu

Han ska äta.

Svara på frågorna med perfekt
Varför är du så hungrig? Jag har inte ätit lunch .
1. Varför sitter Malin i fängelse? _____________________________________________________
2. Varför är Anneli trött? ___________________________________________________________
3. Varför är Ninas man försvunnen? __________________________________________________
4. Varför vill Nina att Babak ska köra hennes bil? ________________________________________
5. Varför är Ali lycklig? ____________________________________________________________
6. Varför är Babak svettig? __________________________________________________________
7. Varför stannar inte Nina på festen? _________________________________________________
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VÄLJ MAT
Välj mat till frukost och middag
Hur mycket får vi för etthundrafemtio kronor?
en liter mjölk kostar 9:50
avokador kostar 7:50 styck
en burk folköl kostar 15:50
en gurka kostar 14:en ciabatta kostar 8:50
en påse ris kostar 15:95
två fläskkotletter kostar 39:50
tomater kostar 29 kronor/kilo
ett paket leverpastej kostar 14:50

ett kilo bananer kostar 20:95
ett kilo torsk kostar 85:en påse djupfrysta köttbullar kostar 65:300 gram margarin kostar 14:50
ett paket glass kostar 20:50
ett kilo potatis kostar 12:50
blodpudding kostar 19 kronor/kilo
en ostbit kostar 27:ett paket ägg (6 stycken) kostar 12:95
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