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KAPITEL 7

LÄSFÖRSTÅELSE

Korta svar
På många frågor behöver man bra ge ett kort svar. Om frågan innehåller ett hjälpverb (till exempel 
kan, vill, ska, brukar) eller verben har och är, svarar du med dem. Annars svarar du med verbet gör.

Bor Ali i Västerås?     Ja, det gör han.
Bor Anneli i Västerås?     Nej, det gör hon inte.
Har Babak barn?     Nej, det har han inte.
Är Fatemeh gift?     Ja, det är hon.
Brukar Ali och hans pappa äta lunch tillsammans? Nej, det brukar de inte.
Vill Malin stanna i fängelset?    Nej, det vill hon inte.
Ska Babak bli flygplanskonstruktör?   Ja, det ska han.

Svara på frågorna med korta svar

 1. Mår Anneli bra när hon vaknar på tisdagsmorgonen? _____________________________

 2. Behöver Anneli kräkas på tisdagsmorgonen? _____________________________

 3. Har Anneli ont i huvudet när hon vaknar? _____________________________

 4. Har Anneli försökt att ringa Nina många gånger? _____________________________

 5. Berättar Nina för Anneli att Gustav ligger på sjukhus? _____________________________

 6. Vill Anneli prata länge med Nina på morgonen? _____________________________

 7. Frågar Anneli om hon kan ringa Nina senare på dagen? _____________________________

 8. Svarar Nina när Malin ringer till henne? _____________________________

 9. Har Nina glömt paraplyet hemma? _____________________________

10. Jobbar Eva var fjärde helg? _____________________________

11. Tar barnmorskan några prover på Eva? _____________________________

12. Ska Eva komma tillbaka till barnmorskan i september? _____________________________

13. Får Eva en ultraljudsbild av barnmorskan? _____________________________

14. Mådde Eva dåligt de första månaderna när hon blev gravid? _____________________________

15. Ringer Eva till Ali när hon kommer ut från barnmorskan? _____________________________
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16. Är Eva och Ali ensamma när de kramas utanför förskolan? _____________________________

17. Vill Ali hellre ha en dotter än en son? __________________________

18. Vill Ali ljuga för Eva? _____________________________

19. Slår Eva Ali? _____________________________

20. Måste Ali stanna på förskolan när Eva springer iväg? _____________________________

GÅ ELLER ÅKA?
Går = promenerar
Exempel: Du kan gå från järnvägsstationen till centrum. Det är inte långt.

Man åker buss, tåg, bil, taxi, tunnelbana, båt, spårvagn, limousine, motorcykel.
Exempel: Du kan åka buss eller tåg till Frövi. Buss är mycket billigare.

Bussen, tåget etc. går.
Exempel: Tåget till Västerås går om tjugo minuter.

Välj rätt verb och skriv det i rätt form
gå går åka  åker

1. – Ursäkta, när ______________ nästa buss till Uppsala?

 – Jag vet inte.

2. – När ska du ______________ till Köpenhamn?

 – På lördag.

3. – Det här tåget brukar ______________ i tid.

 – Ja, men i dag är det försenat.

4. – Hon bor bara 200 meter från sitt jobb. Jag förstår inte varför hon ______________ buss.

 – Nej, det förstår inte jag heller.

5. Ali brukar inte ______________ bil till jobbet. Han bor nära förskolan så han brukar 

______________.

6. Vet du när tåget från Örebro till Västerås ______________?

7. Flyget från London till Stockholm ______________ om en halvtimme. Vi måste skynda oss!
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GRAMMATIK

Tidsprepositioner
Svar på frågan När?
om + tid = framtid:  När har ni paus? Vi har paus om en timme.
för + tid + sedan = preteritum: När hade ni paus? Vi hade paus för en timme sedan.

Svar på frågan Hur länge?
i (eller ingenting) + tid:  Hur länge har du studerat svenska? Jag har studerat svenska i en  
  termin/Jag har studerat svenska en termin.

Välj rätt preposition
i/-, om, för … sedan.

fyra månader Malin har suttit i fängelse  (i) fyra månader.

 1. fem år Anneli har bott i Örebro ___________________________.

 2. trettio år  Fatemeh kom till Västerås __________________________.

 3. fyra år Eva har arbetat som polis ___________________________.

 4. fem månader Eva och Ali ska få barn ___________________________. 

 5. två år Babak är färdig ingenjör ___________________________.

 6. en vecka Ali och Eva ska äta middag hemma hos Babak ___________________________.

 7. två veckor Ali och Eva köpte möbler på Ikea ___________________________.

 8. två dagar Anneli är på konferens ___________________________.

 9. fyra timmar Babak jobbar i baren ___________________________. 

10. fyra dagar Gustav kom till sjukhuset ___________________________.
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Adjektiv: singular och plural
singular plural
en stor tomat tre stora tomater
ett stort äpple tre stora äpplen
Tomaten är stor. Tomaterna är stora.
Äpplet är stort. Äpplena är stora.
Jag är snäll. Vi är snälla.
Du är snäll. Ni är snälla.
Hon är snäll. De är snälla. 
Han är snäll.
Jag har en väska. Den är stor.
Jag har ett lexikon. Det är stort.
Det är roligt att studera svenska. 

Skriv adjektiven i rätt form

1. Marika Svensson är en ______________________ svensk. (internationell).  

Hennes man kommer från Kambodja.

2. Hon kör en ______________________ bil. (japansk)

3. Hon arbetar på ett ______________________ företag i Nairobi. (svensk)

4. Hon har en ______________________ läsplatta. (finsk)

5. Hon gillar ______________________ mat. (kanadensisk)

6. Hon tycker om ______________________ vin. (spansk)

7. Hon gillar ______________________ kläder. (kenyansk)

8. Naturligtvis älskar hon ______________________ öl. (indisk)

9. Och hon älskar ______________________ kanelbullar, ______________________ kaffe och 

____________ teve! (svensk)


