
© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag

KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Babak
& Malin
av Ylva Olausson

KAPITEL 8

LÄSFÖRSTÅELSE

Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Ali, Anneli, Babak, Eva, Fatemeh, Feroz, Gustav, Malin och Nina.

 1. ________________ har sms:at till sin sambo och bett om ursäkt.

 2. ________________ gick in i mataffären på vägen hem.

 3. ________________ och ________________ ska ringa till ________________ och 

 ________________. De ska berätta att de väntar barn.

 4. ________________ har sovit ganska mycket på tisdagen.

 5. ________________ kommer att få åka hem på onsdagen om allt går bra.

 6. ________________ har suttit med på Gustavs sjuksal nästan hela dagen.

 7. ________________ tänker aldrig mer vara svartsjuk.

 8. ________________ har en mamma som heter Nina och en pappa som heter _______________.

 9. ________________ slutade på sitt extrajobb efter lunchen. 

10. ________________ kidnappade sin pappas chefs barn. _______________ skäms över sin dotter.

11. När________________ är klar på restaurangen cyklar han till biblioteket.

12. ________________ berättar för sin man att ________________ försökte ringa henne.

13. ________________ drack whisky till klockan tolv på natten.

14. ________________ och ________________ vill bjuda hem ________________ på middag.

15. ________________ säger att han är upptagen på lördag.
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GRAMMATIK

Possessiva pronomen 
 
Personliga pronomen Possessiva pronomen
subjekt  inte subjekt
jag mig min–mitt–mina
du dig din–ditt–dina
han honom hans
hon henne hennes
vi oss vår–vårt–våra
ni er er–ert–era
de dem deras

Ordföljd: Possessiva pronomen + substantiv +är + adjektiv. 
Exempel: Min lägenhet är dyr. Hans kök är stort. Deras lägenheter är dyra. 

Skriv meningar med orden
Inled meningarna med ett possessivt pronomen.

Jag/en lägenhet/dyr   Min lägenhet är dyr.       

 1. Han/en flickvän/arg. _____________________________ 

 2.De/svärdotter/gravid _____________________________

 3. Hon/föräldrar/trött _____________________________ 

 4. Hon/man/underbar _____________________________

 5. De/barn (plural)/frisk _____________________________

 6. Vi/ett vardagsrum/ljus _____________________________

 7. Jag/ett arbete/rolig _____________________________ 

 8. Ni/kusiner/söt _____________________________

 9. Du/lexikon/stor _____________________________

10. Vi/böcker/tung _____________________________ 
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Ordföljd 
Partikelverb består av ett verb plus en betonad partikel. Partikeln förändrar verbets betydelse, till  
exempel tycker = har en åsikt och tycker om = gillar. I satsschemat kommer partikeln mellan det 
andra verbet och komplementet:

X  V1 S SA V2 partikel  OBJ SÄTT  RUM  TID
Ylva  brukar  inte komma ihåg alla namn.
På kvällen  tycker jag inte  om  potatis.

Skriv meningar
Variera ordföljden.

spenat tycker  Jag tycker inte om spenat. 
jag inte om   Spenat tycker jag inte om. 

morötter brukar 1. ___________________________________________________________

äta jag aldrig _____________________________________________________________

öl tycker jag 2. ___________________________________________________________

om inte _____________________________________________________________

blodpudding jag 3. ___________________________________________________________

äter sällan _____________________________________________________________

potatis inte  4. ___________________________________________________________

tycker om jag _____________________________________________________________

svenskkursen jag 5. ___________________________________________________________ 

tycker naturligtvis om _____________________________________________________________

kaffe dricker 6. ___________________________________________________________ 

ofta jag _____________________________________________________________
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Ordningstal och månader
Skriv meningar med datum
Pia 45 år 13/1  Pia fyller 45 år den trettonde januari .               
julafton 24/12  Det är julafton den tjugofjärde december.            

1. Kurt 21 år 17/5  ______________________________________________________ 

2. nyårsafton 31/12 ______________________________________________________ 

3. Keith tar examen 18/7  ______________________________________________________ 

4. Lisa har tenta 23/11 ______________________________________________________ 

5. Åsa börjar semestern 13/6 ______________________________________________________ 

6. Leif tar körkort 2/9 ______________________________________________________ 

7. valborgsmässoafton 30/4 ______________________________________________________ 

8. Åke slutar semestern 15/8 ______________________________________________________ 


