KAPITEL 9
LÄSFÖRSTÅELSE
Svara på frågorna
1. Vad gör Eva på söndagsmorgonen?
________________________________________________________________________________
2. Vad finns det i kartongen som Eva börjar öppna?
________________________________________________________________________________
3. Vad vaknar Ali av på söndagsmorgonen?
________________________________________________________________________________
4. Hur länge har Eva försökt montera barnsängen?
________________________________________________________________________________
5. Vad ska Ali göra innan han hjälper Eva?
________________________________________________________________________________
Skriv frågor till svaren
6. ____________________________________________________________________________?
Han har bröd, grönsaker och kaffe där.
7. ____________________________________________________________________________?
Därför att han tänker köpa en chokladask till Nina och Gustav.
8. ____________________________________________________________________________?
Blomrabatter och en liten lekplats.
9. ____________________________________________________________________________?
Han är apotekare.
10. ____________________________________________________________________________?
Han gömmer ansiktet i händerna och börjar gråta.
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GRAMMATIK
Hjälpverb
kan
ska
måste
vill
får
behöver
bör
får
hinner
brukar

kunde
kunnat
skulle		
måste		
ville
velat
fick
fått
behövde behövt
borde
bort
fick
fått
hann
hunnit
brukade
brukat

(can)
(will, shall )
(must, have to)
(want)
(may)
(need)
(ought to)
(may)
(have time to)

Använd ett hjälpverb i varje fråga
Flera alternativ är ibland möjliga.
	  – Hur ofta

brukar

du städa? – En gång i veckan

1. – Var ___________ Eva äta frukost? – Hemma i köket.
2. – Hur ofta ___________ Eva och Ali köpa möbler på Ikea? – Kanske en gång om året.
3. – Varför ___________ inte Ali hjälpa Eva med barnsängen? – Därför att hon är arg och irriterad.
4. – Vem ___________ äta middag hemma hos Nina och Gustav? – Babak.
5. – Varför _________ inte Malin åka på semester? – Därför att hon sitter i fängelse.
6. Gustav hoppas att han snart _____________ jobba igen.
7. Gustav säger till Babak att han är ung. Babak _____________ få barn.
8. Babak säger till Gustav att han hoppas att han och Malin snart _____________ flytta ihop.
9. Nina frågar om Babak och Gustav _____________ ha kaffe på maten.
10. Nina säger att Gustav inte _____________ röka i vardagsrummet.
11. Babak _____________ inte hjälpa Nina med att duka av bordet.
12. Babak och Gustav _____________ gärna flytta ut på terrassen.

Babak
& Malin
av Ylva Olausson

© 2014 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag
KOPIERINGSUNDERLAG. Utskrift och kopiering är tillåten.

Personliga pronomen
subjekt
jag
du
han
hon
den
det
vi
ni
de

inte subjekt
mig
dig
honom
henne
den
det
oss
er
dem

De vill inte prata med mig.
Jag ringer dig i morgon.
De vill inte prata med honom.
De vill prata med henne.
Hur är boken? Tycker du om den?
Jag skrev ett mejl men glömde skicka det.
Vill du komma hem till oss i morgon?
Nej, tyvärr, jag kan inte komma hem till er i morgon.
Var är kursböckerna? Jag ser dem inte?

Fyll i luckorna
Vilka pronomen passar?
1. – Babak älskar ________. Älskar Malin ________?
2. – Vi tänker på ________, men de tänker aldrig på ________.
3. – Ni är välkomna till ________ i dag, så kommer vi hem till ________ i morgon.
4. – Har Babak Malins telefonnummer? Han måste ringa till ________ i kväll.
5. – Känner du Gustav? Jag spelar tennis med ________ på onsdagarna, men nu är han sjuk.
6. – Känner du Ali och Babak? Jag spelar fotboll med ________ på söndagarna.
7. – Var är Fatemeh? Jag måste prata med ________.
8. Det är något fel på Ninas bil. Vi måste reparera ________.
9. Det står två poliser där borta. Vi kan fråga ________ om vägen till förskolan.
10. Det står två stolar där. Du kan hämta ________.
11. Kostar bordet bara 100 kronor? Bra, jag köper ________.
12. Jag ska kasta mina gamla jeans. Eller vill du ha ________?
13. Malin har ringt. Babak måste ringa ________ i morgon.
14. Vad har ni för adress? Jag vill skicka ett paket till ________.
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